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Mit jelent a cím? Mi az előadás célja?

Formális: projektszerű
költségvetés, 
szervezet, 
határidők, 
felelősök

Informális: egyéni kezdeményezéseken alapuló
ad-hoc jellegű, 
akár elhúzódó, 
kezdetben nem világosan megfogalmazott célok
esetleges erőforrások (emberi és pénzügyi)

Célom: megmutatni tapasztalataink alapján: 
Egy nagyvállalati ITIL-implementáció sikerének titka a két módszer 
együttes, egymást kiegészítő és megfelelő arányú alkalmazása lehet



Napirend

A környezet bemutatása
A régmúlt és problémái
Az első fontos lépések
Hol tartunk?
Szerverfelügyeleti környezet és technikai SLA mérőrendszer
Merre tovább?



A környezet – bemutatkozás

MKB Bank, kb.:
50 fiók, 4 nagy irodaépület
2000 belsős és külsős dolgozó
2500 PC, 1200 nyomtató
200 IA32 szerver; 100 Unix, VMS

IT
Van stratégiája
Teljesen központosított
Önálló
Bankmenedzsment által támogatott
Rendkívül leterhelt

Jómagam
7. éve az MKB-nál
Intel szerverek és Desktop üzemeltetés
Régebben HelpDesk
Elkötelezett híve a Szolgáltatás-irányítás javításának



Valamikor réges-régen…

Sárga cédulákon a monitor szélén: mikor kit kell hívni…
Kis cetliken meg fejben: kinek mi a megoldandó baja…
Az üzleti rendszerekben aznap hajnali .EXE-k…
Éves leltár: rémálom…
Felhasználói adminisztráció: kezelhetetlen papírhegyek…
Katasztrófaterv: ügyes gyerekek, majd csak megoldják…
-Mi van a rendszerrel? -Miért van vele valami?
SLA: ugye, itt még nem tartunk…

A felismerést célkitűzés követte:
Szabályozott informatikai üzem megteremtése ITIL alapokon
Mottó: Hogyan együk a mammutot?



BCP-DRP projekt, majd program

2001. Banki üzletmenet-folytonossági terv elkészítése
Üzleti folyamatok
Függőségben lévő erőforrások, szolgáltatások, alkalmazások, más folyamatok
Kiesési hatások
Kockázati besorolások

2002. BCP program megindítása
I. Projekt. IT rendszerek DRP feladatai: A BCP-DRP által kritikus banki folyamatokat támogató informatikai rendszerek 
katasztrófatűrési és hibatűrési képességének javítása beleértve e rendszerek felügyeleti, menedzselési környezetének 
korszerűsítését is. 
II. projekt. BCP-DRP szabályozott környezete. A projekt keretén belül kerülnek kidolgozásra mindazon előírások, 
szabályzatok, belső utasítások, rendszerdokumentációk, oktatási tervek, melyek a BCP-DRP működtetésével, 
karbantartásával függnek össze.
III. projekt. BCP-DRP infrastruktúra projekt. A projekt a BCP-DRP működtetésének mindazon infrastrukturális 
elemeinek(eszközök, felszerelések) megteremtését  célozza amelyek nem tartoznak az I. projekt hatáskörébe. 
IV. projekt. IT biztonság. A projekt fő tevékenysége: egy integrált rendszeradminisztrációs és biztonsági menedzsment 
környezet megteremtése. 
V. projekt BCP-DRP ügyviteli háttere. A projekt mindazon a BCP-DRP-ből következő feladatokat fogja össze, mely e 
tervek belső banki ügyviteli hátterét teremtik meg.
VI.projekt. BCP-DRP éves aktualizálása. A projekt keretén belül megtörténik mindazon üzleti, szervezeti és informatikai 
átvezetése, melyek a 2001-ben elkészült és BCP-DRP lezárása óta történtek a Bankon. 

2002. BCP I. projekt implementáció tervezés
Legfontosabb rendszerek rendelkezésre állásának és katasztrófatűrő képességének növelése
Üzemeltetési kockázatok csökkentése
Szabályozottság növelése: koncepciótervek készítése 
ITIL-implementációhoz



Mindeközben…

2000. június: munkalapok bevezetése
2000. auguszus: eszközkezelési szabályok
2001. február: elindul az IT HelpDesk szolgáltatása (Service Desk)
2001. november:

Kézi leltár, IT „csatárlánc”
Egyidejűleg az MKB Asset (házi fejlesztésű webes eszközkezelő rendszer) 
kezdeti adatfeltöltése

Ugyanis a valóságban egyes funkciókra előbb van szükség, mint 
a projekt „odaér”
Egyes funkciók, folyamatok bevezetésénél még magunk sem tudjuk, 
pontosan mit szeretnénk. A megoldásnak „ki kell forrnia”.

Ezek voltak az első példák a nem, vagy nem teljesen projektszerű
bevezetésekre. 

(Lehet, hogy a projektszerűhöz még nem is értettünk eléggé?)



Új szabályzatok születnek: alapozás

Beruházási szabályzat
Informatikai rendszerek bevezetése
Felhasználói kapcsolatok
Üzemeltetési dokumentációk készítése
Számítástechnikai eszközök mozgatása
Rendszerek fejlesztése
Mentések és archiválások rendje
Rendkívüli események kezelése
Programrendszerek új verziójának üzembe helyezése
Szerződések és külső szolgáltatók

Ezek 2001-2002-ben születtek. Ma 2006-ot írunk…



És az évek szálltak, mint a percek…

Előtte:



És az évek szálltak, mint a percek…

Utána:



És az évek szálltak, mint a percek…

Előtte:



És az évek szálltak, mint a percek…

Utána:



Üzemeltetési kézikönyv



A szerver adatlapja és a rack nézeti képe



A szerverfelügyeleti konzol



Szerverfelügyeleti folyamat
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Rendszergazda
Expert

MKB üzemeltetéshez illesztve
Szerverek elosztva a 

rendszergazdák között
Szerver felelőse a 

rendszergazda
Kiértesítési rendszer külön 

eszközzel – Notification
Workflow



Technikai SLA mérőrendszer

MOM MGMT

SLA retriver stored procedures

MKB SLA Measure 
computers

MKB SLA 
Summarizer

Rule Group 2Min Rule Group 5Min Rule Group 10Min
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WSLM konszolidátor

Script generated MOM 
Performace counter
1. Mért rendszer OK/NOK
2. Inkrementális mérési 
időbélyeg

Operációs rendszer szintű konszolidált 
performance counter
Minden alkalmazásping részére: 
- OK/NOK/NA státusz
- Méréstől független inkrementális counter
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És a végeredmény: technikai SLA



Belső népszerűsítés, oktatás

A szabályozott folyamatokat jórészt emberek hajtják végre
Érteniük kell a szolgáltatás-irányítás szerepét
Elkötelezettnek kell lenniük
Az elvégzendő munka bővül, pl. az adminisztrációval
Várakozni kell az engedélyeztetésre az elvégzés előtt
Alaposabban kell tervezni, tesztelni, dokumentálni

Módszerek:
Rendszeres magyarázatok, emlékeztetők a rendszergazdáknak
A rendszergazdák bevonása a folyamatok kialakításába
Szervezett tréningek (MOF Foundations, MOF Changing Quadrant)



Merre tovább?

Újabb rendszerek mértté tétele folyik (SLA)
A folyamatokra vonatkozó „belső” SLA-kat megpróbáljuk egyre 
jobban betartani. Ez az eljárásaink folyamatos revízióját is jelenti!
Központi felhasználó-adminisztrációt új rendszerekkel bővítjük
Erősítjük a biztonság-felügyeletet
Bővítjük az eszközkezelést széltében és mélységében is

Szoftver-licensz-média, részben automatizált kezeléssel és audittal
Komponensek nyilvántartása szervereknél

Törekszünk az incidens- és problémakezelés folyamatos javítására
Esetek utólagos revíziója
Kategóriák felülvizsgálata
Belső oktatás a HelpDesknek
Időszakos „rendrakási” kampányok

Az ITIL implementáció nem cél, hanem út!



Összefoglalás, tapasztalataim szerint I.

A formális működés
Elengedhetetlen a  felmérési, megvalósíthatósági, koncepcióterv készítési 
szakaszban és a szabályozási környezet megteremtésében
A komoly előkészítést, tervezést igénylő és sok embert érintő feladatokban

Az üzletmenet-folytonossági terv elkészítése és rendszeres felülvizsgálata
Az egységes felhasználó adminisztráció bevezetése
Rendszerfelügyeleti eszközök bevezetése

Nehezen kezeli a rosszul definiált feladatokat. Az eszköz- és 
változáskezelés folyamatai és adatszerkezetei ilyenek. (Miért is? Mert akkor 
még nincs „kitalálva”)
Sokba kerül és nehezen tűri az időbeli elhúzódást.



Összefoglalás, tapasztalataim szerint II.

Az informális ITIL-implementáció
Csakis egyes konkrét részterületeken alkalmazhatók

„Szerverlista” mint Konfigurációs Adatbázis

Segíthet ott, ahol a formális módszerekkel nehezen boldogulunk vagy 
egyszerűen nincs rájuk pénz
Időt enged a megoldások kiérlelésére
Gyorsan szállíthat a problémát „nagyrészt” kezelő megoldást
Esetleges erőforrás-elérhetőségei miatt könnyen elhúzódhat
Jelentősen kisebb ráfordításokat igényel
A napi gyakorlathoz nagyon jól illeszkedő, magasan integrált megoldások 
jöhetnek létre
Jelenti egyben a szolgáltatás-irányításban magasan képzett, ez iránt 
elkötelezett csapat kialakítását is



Kérdések



Köszönöm a figyelmet!

Rideg Márton
E-mail: rideg.marton@mkb.hu


