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Napirend

1. Pepsi – egy regionális
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Egy regionális vállalat és IT-ja

• 4 Ország – 3500 dolgozó
– Lengyelország, Magyarország,Cseh 

ország, Szlovákia

• 50 telephely
– Országos központok, gyárak, 

regionális raktárak, kereskedelmi 
irodák

• Szélesedő termékpaletta
– Szénsavas üdítőitalok (Pepsi, 

Mirinda, Schweppes, 7Up, Mountain
Dew, Canada Dry, Toma)

– Ásványvizek (Kristályvíz, Aqua
Minerale, Toma)

– Dzsúzok (Tropicana Twister, Toma)
– Új generációs italok (Lipton Ice

Tea, American Bull, Gatorade) Beyoncé
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Az IT infrastruktúra mérete

• SAP R/3 minden országban

• 1200 felhasználó, 150 szerver

• 3 adatközpont + 8 szerver szoba

• HP (Compaq) Intel szerverek és asztali gépek

• HP SAN Storage az adatközpontokban kb. 6 TB bruttó
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A Pepsi CEG IT víziója

Megfelelő és hatékony IT, amely

• támogatja az összes IT megoldást 

• partner az üzleti folyamatok fejlesztésében

• átfogó látásmódú, összehangolt csapat



6

Infrastruktúra stratégia (2002-06)

• Hatékonyság növelés (költségcsökkentés)
– Egyszerüsítés
– Standardizálás
– Központosítás

• Szervezeti teljesítmény növelés
– Teljesítményfüggő bérezés az üzemeltető személyzetnél

• Áttekinthetőség
– Definiált szolgáltatási szintek
– Szolgáltatás alapú költségfelépítés
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SM elképzelés (2002 Feb)

• A cél: megelőző jellegű felügyelet
– Az IT–nak fel kell ismernie a kritikus rendszer hibákat, még mielőtt a 

felhasználók vennék azt észre.

• A kívánt eszköz tegye lehetővé
– Az összes kritikus IT infrastruktúra elem teljes és központosított

monitorozását
– Megelőző és reaktív hiba kezelést
– Az események osztályozását:

• Prioritás
• Felelős szakember
• Érintett szolgáltatás szerint

– A megfelelő személy(ek) automatikus értesítését
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Miért ITIL?

• Lefedi a teljes service support életciklust
– helpdesk -> incidens és probléma kezelés -> változáskezelés ->

szolgáltatásmanagement
– Az alapelemként jelen lévő CMDB révén más célokra is használható központi 

adatbázis (asset mgmt, központi adattárház)

• Bevált és rugalmas (Best Practice)
– Vállalati kultúrához alakítható
– Multinacionális nagyvállalati környezetben is alkalmazott/alkalmazható

módszertan

• Későbbiekben bővíthető más folyamatok lefedésére
– Az informatikai szolgáltatások menedzsmentjén túl, általános folyamatokra is 

alkalmazható
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Eszközválasztás, partnerválasztás

• ITIL alapokon
– Támogatja a teljes monitorozást

• egészen a HW szinttől (HP Insight Mgr., SAN Appliance)
• alkalmazásokon keresztül (Smart Plug In – Exchange, SAP)
• a teljes hálózatig (Network Node Mgr.)

– Támogatja a központosított incidens kezelést
• az üzenetek helyben szűrve vannak, hogy ne a hálózatot terheljék
• incidensek (OVO-ból) és a hibabejelentések (Service Call) az SD-ben vannak 

tárolva
– Megelőzően monitorozza a testreszabott küszöbértékeket
– E-mail, SMS értesítés a megfelelő szakembernek, a prioritási szintnek 

megfelelően
– Szolgáltatás perspektíva a ServiceDesk SLM modulján keresztül

• ICON – egységes, folyamatközpontú megközelítés
– ITIL és OpenView szakértelem egy helyen



10

Amiről a helpdeskes élete szól...

• Hibabejelentés (Service Call )
– Minden amit a felhasználó jelent

• Incidens (Incident)
– Minden üzenet, amit a rendszerek küldenek

• Probléma (Problem)
– Amikor a hiba eredete nem ismert

• Változtatás (Change)
– Amikor a funkcionalitás bővül, változik

• Projekt (Project)
– Amennyiben új rendszer van bevezetés alatt

• Work Order
– Amikor több személyt kell bevonni a feladatba
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Integrált szolgáltatásfelügyelet

IncidensekIncidensek

ProblProbléémmáákk

VVááltoztatltoztatááss

KiadKiadááss
ConfigurationConfiguration

ManagementManagement

HelpdeskHelpdesk
RendszerRendszer--
felfelüügyeletgyelet

KonfigurKonfiguráácicióó--
kezelkezelééss
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Rendszerarchitektúra

Monitored
servers

(Agent, SPI)

Monitored
network
devices

OVNNM Server

OV SD ServerOVOWIN
Server

Helpdesk
Operator

UsersIT experts

Telephone

E-mail

Intranet

E-mail

SD and OVO client

Telephone

SMS

Other systems

Rendszer üzenetek
Felhasználói hívások
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Túl a módszertanon és a terméken 1

Változáskezelési feladatok sorbarendezése –

Change sequencing

• amiről az ITIL nem beszél - azonos prioritású
események kezelése, napi munkaszervezés...
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Túl a módszertanon és a terméken 2

Prioritási mátrix

 
Incident Criteria 

 

 
Change Criteria 

 

 
Urgency Code 

- A severe Incident has made the 
application/system unusable or 
unavailable 
- No workaround exists 
- The Incident is affecting an 
important user 

- The application/system is 
missing critical functionality 
- No workaround exists 

 
 

1 

- A severe Incident has made the 
application/system unusable or 
unavailable 
- A workaround exists 

- The application/system is 
missing critical functionality 
- A workaround exists 

 
 

2 

- An Incident degrades 
application/system functionality 
- Major functions of 
application/system still work 

- A functional or performance 
improvement visible to the 
Users 
 

 
 

3 

  Impact  
 

Urgency 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
Priority 1 

 
Priority 2 

 
Priority 3 

 
 

2 
 

Priority 2 
 

 
Priority 3 

 

 
Priority 4 

 
 

3 
 

 
Priority 3 

 
Priority 4 

 

 
Priority 5 

 
 

 
Incident Criteria 

 

 
Change Criteria 

 

 
Impact 
Code 

 
CRITICAL - The function affected 
is unavailable for all Users of a 
Division 

CRITICAL - The function is 
required for all Users of a 
Division 

1 

SERIOUS - The function affected 
is unavailable for a group of  Users 
of a Division 

SERIOUS - The function is 
required for a group of  Users 
of a Division 

2 

OTHER - The function affected is 
unavailable for one User only. 

OTHER - The function is 
required for one User only. 

3 
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Prioritások, határidők, eszkaláció

• Két összetevő a prioritáshoz:
– Sürgősség: a felhasználó szempontja
– Hatás: a vállalat szempontja

• Két összetevő a határidőhöz:
– Prioritás
– Szükséges erőfeszítés

• Eszkaláció:
– Prioritás függő eszkalációs idők
– Az IT szervezeti felépítését követik
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Szolgáltatásfa, az SLA mérés alapja

•• SzolgSzolgááltatltatáásksköözpontzpontúú nnéézet zet 
a a PepsiPepsi kritikus IT elemeirkritikus IT elemeirőől l 
(h(háállóózat, szerverek, zat, szerverek, 
alkalmazalkalmazáások)sok)

•• Automatikusan feltAutomatikusan feltéérkrkéépezett pezett 
öösszefsszefüüggggéések az IT sek az IT 
eszkeszköözzöök k éés alkalmazs alkalmazáások sok 
kköözzöötttt

HatHatéékony kivkony kivááltltóó--ok analok analííziszis
HatHatéékony hatkony hatáásanalsanalíízis zis 
(probl(probléémmáák k priorizpriorizáálláásasa))
AlapvetAlapvetőő input az SLA input az SLA 
mméérrééshezshez
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Integrációs fejlesztések

Monitored
servers

(Agent, SPI)

Monitored
network
devices

OVNNM Server

OV SD ServerOVOWIN
Server

Helpdesk
Operator

UsersIT experts

Telefo
n, 
email, 
intrane
t

E-mail

SD and
OVO client

Telephone

SMS
Other systems

AssetAsset mgmtmgmt: h: háállóózati elemek zati elemek áátvtvéétele XML importtal a tele XML importtal a CMDBCMDB--bebe
IncidenskezelIncidenskezeléés: ss: súúlyosabb esetekben a szaklyosabb esetekben a szakéértrtőők k éértesrtesííttéése mobil se mobil 
SMSSMS--enen keresztkeresztüül isl is
Service Service deskdesk –– üüzemeltetzemeltetéés integrs integráácicióó

MMáást akar lst akar láátni a tni a helpdeskhelpdesk operoperáátor, mint a rendszertor, mint a rendszerüüzemeltetzemeltetőő
SzSzűűrt rt üüzenetekrzenetekrőől megy hibajegy a Service l megy hibajegy a Service DeskbeDeskbe (incidens). Jobb(incidens). Jobbáára ra 
szolgszolgááltatltatáást st éérintrintőő informinformáácicióók.k.
KKéétirtiráánynyúú kapcsolat a Service Desk kapcsolat a Service Desk éés s OperationsOperations esemeseméénykezelnykezeléésséébenben
Service Desk stService Desk stáátuszinformtuszinformáácicióók visszakk visszaküüldldéése az se az OperationsOperations konzol konzol 
megjegyzmegjegyzéésmezsmezőőjjéébebe

„Á„Árnyrnyéékincidensekkincidensek”” genergeneráálláása szolgsa szolgááltatltatáásfa objektumokra, a valsfa objektumokra, a valóós s 
SLA SLA éértrtéékek szkek száámolmoláássááhozhoz
OperationsOperations alalóól hasznl hasznáálhatlhatóó CI lekCI lekéérdezrdezőő eszkeszköözz
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Integrációs fejlesztések 2

Incidens lezárási 
folyamata (elfogadás, 
visszautasítás kötelező
magyarázattal)
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Ütemezés, projekt fázisok

1. Bevezetés az IT Helpdesk-be (Szept. 2001)
• Házon belül kifejlesztett eszköz

2. Menedzsment software kiértékelés és kiválasztás (2002)
• HP Openview a kiválasztott stratégiai eszköz

3. Service Desk bevezetés (Július 2003)
• Folyamat átdolgozás és fejlesztés
• Configuration Management Database - HW/SW Leltár

4. OV Operations és Exchange SPI (Szept. 2003)
• 55 OVOW agents + HP Insight Mgrs integráció
• 8 Exchange SPI

5. OVO, SD és NNM integráció (Dec.-Jan. 2004)
• 3 helyi HP NNMs integráció

6. Szervízfa kialakítása az OVO –ban (2004)
• A szolgáltatás működtetéséhez szükséges fő komponensek együtt 

figyelendők
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Tanulságok

• A feladat nem egyszerű (nincs 
itilautomata ☺)
• 1,5 éves projekt

• Nem lehet mindent egyszerre -> Fázisos
bevezetés 
• Quick-win szituáció (kezdjünk a 
helpdeskkel)

• Magas belső és külső erőforrásigény

• „Kétfrontos harc”
• Felső vezetés
• Felhasználók

• Mindennapi együttélés
• Berögződött IT folyamatok sikeres átalakítása

ITIL
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Példázatok

Egy pár példa
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Incidenskezelés, csoport átlagidők

0:00:00

24:00:00

48:00:00

72:00:00

96:00:00
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144:00:00
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R&D

TS-CZ

TS-SK
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Work Orders, csoportonként
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Regionális e-mail szolgáltatásfa
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Következő teendők

• Infrastruktúra- és alkalmazáslefedettség kiszélesítése
– HP SAN Appliance beintegrálása; HP UX SPI (smart plug-in)
– E-mail szintű integráció más menedszment rendszerekkel (pl. SAP CCMS)

• SD Service Level Management modul bevezetése
– Teljes szervíz katalógus (IT által nyújtott szolgáltatások listája)
– Monitorozás szolgáltatás szempontból (a definiált szolgáltatás fák alapján)

• Vevőszolgálat (Customer Service) részleg megalakítása 
– SLA-k bevezetése az üzlet számára
– Megalkotni a szükséges OLA-kat
– Újratárgyalni a szolgáltatói szerződéseket

• Összerendelni az IT költségeket az IT szolgáltatásokkal
– Klasszikus könyvelésről szolgáltatás alapú pénzügyi menedzsmentre váltani

• Kapacitás menedzsment, rendelkezésreállás
menedzsment, ...
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Velünk

működik
egyegyüütttt

Mérő Gábor

Technológiai Kutatás és Fejlesztési Vezető

PAS Central Europe Group

gabor.mero@pepsiamericas.com

Almási József

Vezető rendszermérnök

ICON Számítástechnikai Rt.

almasi.jozsef@icon.hu


