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POVZETEK
Raziskava obravnava nenehno izboljšanje kakovosti storitev nadzornega sistema. Ponudniki
informacijskih storitev zaradi povečanja zadovoljstva strank in optimizacije lastnih virov
pogosto uporabljajo t. i. dobre prakse v skladu s priporočili ITIL V3. V raziskavi so najprej
podrobno opisana priporočila ITIL V3, splošna načela kakovosti, kot je npr. Demingov krog in
standard ISO/IEC 20000. Sledi predstavitev problemskega stanja v konkretnem poslovnem
okolju, ki vključuje tudi realizacijo storitve nadzornega sistema od strateškega načrtovanja do
nenehnega izboljševanja storitve. Razvite izboljšave upoštevajo priporočila ITIL V3, učinki pa
so večje zadovoljstvo končnega uporabnika in boljša izraba vseh virov ponudnika storitve
nadzornega sistema. Eden od posrednih učinkov je povečana osveščenost zaposlenih o
pomembnosti nenehnega izboljševanja kakovosti vseh storitev v informacijski dejavnosti
podjetja.
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ABSTRACTS
This research expores CSI of control system in IT company. Providers of IT services often
use "good practice" according to ITIL v3 recommendations to increase customer satisfaction
and to optimize the usage of their own resources. The research explains in detail
recommendations of ITIL v3, general koncepts of quality such as Deming cyrcle of quality
and ISO/IEC 20000 standard. The actual state of the problem in concrete business
environment including redirection of control system service from strategic planning to CSI is
elaborated. The improvement is developed and implemented acording to ITIL v3
recommendations. The main affects are increased customer satisfaction and improved
usage of resources of IT service provider. One of indirect impacts is increased awareness of
employees on importance of continuous service in IT.
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1 UVOD
Dandanes informacijski sistemi niso več samo orodje za izvajanje poslovnih
procesov, ampak so vedno bolj vpleteni v samo njihovo izvajanje. Vedno večja
odvisnost organizacij od informacijskih storitev in sredstev za informacijsko
komunikacijsko tehnologijo (IKT) zahteva kakovostno izvajanje IT-procesov, ki je za
poslovno učinkovitost neke organizacije ključnega pomena. Na ta način lahko
zniţamo stroške IT in zagotovimo visok nivo storitev. Orodja, ki to omogočajo,
imenujemo nadzorni sistem in temu področju dajejo v strokovnih krogih vedno večji
pomen.
Zelo pomembno je, da lahko v vsakem trenutku vidimo, v kakšnem stanju se
informacijski sistem nahaja in da smo v primeru nenavadnih dogodkov ali odpovedi
v delovanju o tem takoj obveščeni, da lahko nemudoma ustrezno ukrepamo.
Nadzorni sistem omogoča pregled nad razpoloţljivostjo in zanesljivostjo delovanja
vseh integriranih gradnikov informacijskega sistema, kot so poslovne aplikacije,
baze podatkov, operacijski sistemi, komunikacijska orodja in celovite IT-storitve do
končnega uporabnika. Tako nam je omogočeno, da lahko upravljamo ter
optimiziramo ključne poslovne procese in IT-infrastrukturo. Celovit pregled nad
vsemi napravami našega informacijskega sistema (streţniki, delovne postaje,
tiskalniki, komunikacijske naprave, pomnilniki, različni vmesniki itd.), ki so nujne za
izvajanje poslovnih procesov, nam hkrati omogoča identificiranje in optimiziranje
neučinkovitih poslovnih procesov v realnem času. S tem nam je zagotovljeno, da
lahko na hiter in učinkovit način pridemo do tako pomembnih informacij, kot so ozka
grla in šibke točke našega informacijskega sistema.
Zagotavljanje varne in visokozmogljive informacijske infrastrukture je temelj za
učinkovito izvajanje poslovnih procesov, visoke ravni IT- storitev ter doseganje večje
konkurenčnosti in poslovne uspešnosti.
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2 METODOLOGIJA DELA
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja s čim manj prekinitvami v delovanju
informacijskega sistema je za sleherno organizacijo ključnega pomena. V praksi se
velikokrat zgodi, da nadzorni sistem sicer uspešno in strokovno implementiramo, a
potem pozabimo na zagotavljanje kakovosti storitve v času njenega ţivljenjskega
cikla in na njeno nenehno izboljševanje.
Vzroki, ki vodijo do tega stanja, so predvsem v tem, da po implementaciji rešitve:








ne opredelimo potrebnega obsega aktivnosti za ohranjanje zagotavljanja
kakovosti storitev;
ne zagotovimo ustreznega nadzora nad izvajanjem zagotavljanja ustreznih
aktivnosti;
ne zagotovimo ustreznih osebnih zadolžitev (funkcije, vloge in odgovornosti);
premalo upoštevamo priporočila in izkušnje dobrih praks, ki so opredeljena v
ITIL V3;
ne posredujemo rezultatov izvedenih poročil o razpoložljivosti in zmogljivosti
IT- naprav, servisov in storitev do ustreznih interesnih skupin;
ne pripravimo skupaj z naročnikom storitve načrt o merjenju metrik celovitih
storitev do končnega uporabnika, ne pa samo merjenja komponent na nivoju
posameznih gradnikov informacijskega sistema;
ne poskrbimo za takojšnjo predajo rešitve po umestitvi v produkcijo v
vzdrževanje s sklenitvijo ustrezne SLA-pogodbe, ki zajema seznam in obseg
predvidenih storitev v določenih časovnih obdobjih (mesečne, kvartalne,
polletne in letne aktivnosti) z zagotovljenimi odzivnimi časi in ki zagotavlja
dogovorjeni nivo storitev.

Posledice teh teţav so:










ljudje v organizaciji niso izkoriščeni;
slabša je izkoriščenost informacijsko-komunikacijske infrastrukture;
manj prihodkov zaradi manj opravljenih storitev;
porast nezadovoljstva strank;
porast nezadovoljstva v podjetju;
verjetnost, da naročnik z leti preide na rešitev konkurenčnega ponudnika, je
velika;
izguba trţnega deleţa, reference in posledično stranke;
večja verjetnost izpada v delovanju informacijskega sistema, kar ima za
posledico neposredno (prekinitev poslovnih procesov) in posredno škodo
(padec ugleda);
izguba zaupanja v prvotno izbrano rešitev s strani uporabnika.
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2.2 OPREDELITEV CILJEV
Z magistrsko nalogo ţelimo doseči naslednje cilje:






proučiti priporočila ITIL V3 za nenehno izboljševanje kakovosti storitev;
proučiti obstoječe stanje pri zagotavljanju kakovosti storitev na področju
nadzora in upravljanju inf. sistemov;
preveriti skladnost obstoječega koncepta zagotavljanja nenehnega
izboljševanja storitev vzdrževanja sistemov nadzora in upravljanja inf.
sistemov s priporočili in izkušnjami iz dobrih praks ITIL V3 ter mednarodnim
standardom o upravljanju IT- storitev ISO/IEC 20000;
izboljšati oz. dopolniti obstoječi koncept zagotavljanja nenehnega
izboljševanja storitev vzdrževanja sistemov nadzora in upravljanja inf.
sistemov z uvajanjem ustreznih priporočil in dobrih praks po ITIL V3.

2.3 PRIČAKOVANI REZULTATI
Na podlagi proučevanja ustrezne literature glede upravljanja storitev IT iz priporočil
in najboljših praks po ITIL V3 ter mednarodnega standarda ISO/IEC 20000 in ob
upoštevanju naprednega koncepta zagotavljanja nenehnega izboljševanja storitev
vzdrževanja sistemov nadzora pričakujemo, da bodo organizacija oz. njeni
zaposleni:








sprejeli nenehno izboljševanje kakovosti storitev kot vsakodnevno opravilo;
znali definirati in upoštevati kritične faktorje uspešnosti (CSF) ter ključne
indikatorje učinkovitosti (KPI);
poročali o rezultatih izvajanja nadzora delovanja informacijskega sistema
ustreznim interesnim skupinam (finančnim direktorjem, vodstvu IT) na strani
naročnika storitve nadzora in ne samo operativnemu osebju v IT;
izvajanje nadzora razširili na vse tehnološke nivoje do končne oz. celovite
storitve uporabnika in se pri nadzoru ne bodo preveč omejevali na merjenje
razpoloţljivosti in zmogljivosti komponent;
izdelali kontrolni seznam – check listo. To je dokument, ki podrobno
opredeljuje potrebne aktivnosti in odgovornosti za zagotavljanje
dogovorjenega nivoja storitve nadzora v skladu s pogodbo SLA (Service
Level Agreement);
načrtovali implementacijo kontrolnega seznama zagotavljanja dogovorjenega
nivoja storitve nadzora v skladu s pogodbo SLA.
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3 PREDSTAVITEV ITIL V3 IN STANDARDA ISO/IEC 20000
Nenehen in hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) vidno
spreminja navade, kulturo, način ţivljenja ter način poslovanja (Bon, 2007). To je povzročilo
in pospešilo prehod iz industrijske v informacijsko dobo, kar ima za posledico nastanek
novih in naprednih IT-storitev in procesov, ki lahko bistveno pripomorejo k bolj uspešnemu
poslovanju organizacij ter k boljši kvaliteti ţivljenja ljudi. Nasvete oz. priporočila, kako
upravljati z IT-storitvami, najdemo v zbirki ITIL (IT Infrastructure Library), ki temelji na
najboljši praksi in vključuje naslednja področja:






Ljudje (People)
Procesi (Process)
Tehnologija - orodje (Products)
Partnerji (Partners)
Informacije (Information)

Slika 1: Vključena področja v ITIL V3 (Bon, 2007)
V preteklosti je bilo večkrat pozabljeno, da je potrebno pri načrtovanju in upravljanju ITstoritev nujno upoštevati vsa predhodno navedena področja (slika 1). Eno od bistvenih načel
ITIL je med drugim to, da se je potrebno najprej posvetiti procesom in ljudem, šele potem
izberemo tehnologijo in partnerja, ki izbrano rešitev implementira in prilagodi zahtevanim
poslovnim potrebam. V nadaljevanju bodo posamezna področja nekoliko bolj opisana.
Upoštevanje načel ITIL pripomore k temu, da so procesi IT usklajeni s poslovnimi procesi
oziroma poslovnimi zahtevami vodstva organizacije. Kako so organizacije in procesi
usklajeni, lahko ocenimo na podlagi standarda ISO/IEC 20000, ki opredeljuje upravljanje ITstoritev.
Procesi
Tu gre za številne sklope aktivnosti, ki jih zaposleni izvajajo z namenom uresničevanja
poslovnih ciljev (Wikipedia, 2010). Vseeno je, ali gre za proizvodno ali storitveno podjetje,
finančno ali izobraţevalno ustanovo, bolnico ali drţavno upravo. Vsepovsod so prisotni
procesi. V organizacijah, ki opravljajo sorodne dejavnosti, so si procesi med seboj podobni.
Dobro organizirana podjetja imajo dovršene in učinkovite procese, ki jih redno spremljajo in
po potrebi posodabljajo. Pri tem jim je seveda informacijska tehnologija v odlično podporo.
Ljudje
Pri tem mislimo na ljudi v sklopu neke organizacije, ki zagotavljajo izvajanje procesov. Svoje
delo lahko opravljajo sami ali v skupini.
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Tehnologija
Če vemo, kaj moramo delati (proces) in kdo kaj dela (ljudje), potem potrebujemo pri tem
tehnologijo ali orodje, dorečene metode in ustrezno infrastrukturo.
Partnerji
Ta beseda se nanaša na dejstvo, da npr. neka organizacija izdelek ali storitev kupi ali pa
sama naredi in proda. V realnosti si v bistvu ne znamo predstavljati delovanja organizacije
brez sodelovanja s partnerji. Ta partner lahko nastopa kot dobavitelj, kupec ali zunanji
izvajalec.
Informacije
Organizacija je okarakterizirana s poznavanjem pretoka informacij znotraj in med
posameznimi področji (slika 1). Informacije temeljijo na podatkih, s katerimi upravljajo ljudje v
sklopu izvajanja posameznih procesov ob uporabi ustrezne tehnologije.

3.1 ITIL V3 IN NJEGOVA STRUKTURA
Slika 2 prikazuje strukturo ITIL V3 glede na posamezne faze ţivljenjskega kroga storitev in
pripadajočih procesov.
ITIL V3
Strategija storitev

Oblikovanje
storitev

Prehajanje
storitev

Izvajanje
storitev

Nenehno izboljševanje
storitev

Storitev upravljanja
premoženja

Upravljanje nivoja
storitev

Upravljanje
sprememb

Upravljanje
incidentov

Merjenje storitev

Upravljanje zahtev

Upravljanje
kataloga storitev

Upravljanje
izdaj&uvajanja

Upravljanje
dogodkov

Poročanje

Finančno poslovanje
za storitve

Upravljanje
zmogljivosti

Upravljanje
premoženja in
konfiguracija
storitev

Proces
izpolnitve
povpraševanja

Proces izboljševanja

Upravljanje
informacijske
varnosti

Upravljanje
problemov

Upravljanje
dobaviteljev

Upravljanje
dostopa

Upravljanje
razpoložljivosti
Neprekinjenost
delovanja storitev

Slika 2: Struktura procesov ITIL V3 (Plevnik, 2010)
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3.2 ITIL V3 IN DEMINGOV KROG
Koncept nenehnih izboljšav temelji na Demingovem krogu, ki velja za enega najstarejših
principov upravljanja in nadzora kakovosti v svetu. Drugače ga imenujemo tudi krog
nenehnih izboljšav (PDCA-krog; Plan-Do-Check-Act), v katerem si vse štiri faze nenehno
sledijo. Uporaben je v vseh panogah, tako v industriji kot na področju informacijskih
tehnologij. Za boljše razumevanje lahko umestimo posamezne faze ţivljenjskega kroga
storitev ITIL V3 v Demingov krog (slika 3).
3.2.1

NAČRTUJ (PLAN)

V tem delu organizacija načrtuje svojo dejavnost, zahteve in cilje. Za dosego načrtovanih
ciljev mora predhodno določiti metode dela, s katerimi ima namen te cilje doseči, in vse
skupaj predstaviti zaposlenim.
3.2.2

IZVEDI (DO)

V tem delu se načrtovano izvede v praksi. Ustvariti je potrebno ustrezno okolje in zaposlene
ustrezno usposobiti, da postanejo zanesljivi in da bodo načrtovane cilje dosegli.
3.2.3

PREVERI (CHECK)

V tem delu organizacija preveri, ali so načrtovani cilji doseţeni. V primeru, da je prišlo do
odstopanj, pomeni, da se je nekje v procesu dogajalo nekaj nenačrtovanega.
3.2.4

UKREPAJ (ACT)

V primeru, da je organizacija po preverjanju ugotovila, da so načrtovani cilji doseţeni tako,
kot je bilo načrtovano, potem to pomeni, da je organiziranost dela pravilna in lahko postopke
dela standardizira. V obratnem primeru je potrebno izvesti korektivne ukrepe in se ponovno
vrniti na začetek kroga. Ugotoviti je potrebno eventualne pomanjkljivosti, kar pomeni
ponovno načrtovanje, izvajanje, preverjanje in ukrepanje. Tako se krog nikoli ne konča in s
tem nenehno izboljšujemo kakovost izdelka ali storitve.
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Oblikovanje
storitev

Načrtuj
(Plan)
Ukrepaj
(Act)

Vpeljava in
opustitev
storitev

Izvedi
(Do)
Izvajanje
storitev

Neprestano
izboljševanje
storitev

Preveri
(Check)

Slika 3: Faze življenjskega kroga upravljanja storitev po ITIL V3 v Demingovem krogu ( Bon,
2007)
Tipične trditve kreatorja Demingovega kroga (Bon, 2007)









Stranka je najpomembnejši del v fazi proizvodnje izdelka ali storitve.
Ni dovolj, da je stranka zadovoljna, temveč se profit ustvarja s tem, da se stranka
vrača in posreduje pozitivno mnenje o izdelku/storitvi svojim znancem, prijateljem.
Ključ do kakovosti je v zmanjševanju variance.
Potrebno je čim bolj premostiti ovire med oddelki.
Vodstveni kader se mora zavedati svoje odgovornosti in vodstvenega poloţaja.
Izvajati je potrebno nenehno izboljševanje kakovosti izdelka/storitve.
Potrebno je organizirati usposabljanja na delovnem mestu.
Preoblikovanje v organizaciji je naloga vsakega zaposlenega.

3.3 SPLOŠNO O PRIPOROČILIH IN SMERNICAH DOBRE PRAKSE ITIL
V3
Prejšnja različica priporočil najboljše prakse (ITIL V2) je poudarjala predvsem, kaj vse je
potrebno upoštevati, da lahko neka organizacija kakovostno upravlja IT-storitve in
infrastrukturo. Ta verzija priporočil je bila izdana v devetdesetih letih. Vsa ta leta so številni
strokovnjaki z vsega sveta in iz različnih industrijskih panog zavzeto beleţili pomanjkljivosti te
različice. Strokovnjaki so ugotovili naslednje pomanjkljivosti:










pomanjkanje usklajene zgradbe priporočil in teţavno iskanje priporočil v
dokumentaciji;
pomanjkanje organizacijskih struktur in modelov za upravljanje storitev;
pomanjkanje priporočil pri premoščanju teţav v kulturi podjetja;
pomanjkanje povezav z drugimi najboljšimi praksami (npr. CobiT, MOF …);
opredelitev delovanja v različnih modelih virov (Outsourcing, Insourcing, Cosourcing);
prilagajanje različnim velikostim organizacije;
pomanjkanje osredotočenosti na profitabilnost (donosnost) naloţbe (ROI);
pomanjkljivo opredeljeno področje obvladovanja IT;
pomanjkanje vodil pri izbiri orodij;
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pomanjkljivo razdeljeni ključni kazalci uspešnosti (KPI);
pomanjkljiva poveza med procesi.

Ena od poglavitnih pomanjkljivosti je bila prevelika osredotočenost na izvedbeni del storitev
IT in pomanjkanje celostnega pogleda na ţivljenjski krog storitev IT. Zadnja izdana različica
ITIL V3 ravno to odpravlja in preusmerja osredotočenost s posameznih procesov na
ţivljenjski krog storitev IT. To ne pomeni, da so opustili procesno usmerjenost, ampak so jih
spretno umestili v ţivljenjski krog storitev IT.
Celoten ţivljenjski krog storitev IT vključuje naslednje sklope:






strategija storitev (Servis Strategy),
oblikovanje storitev (Service Design),
prehajanje storitev v izvedbo (Service Transition),
izvajanje storitev (Service Operation),
neprestano izboljševanje storitev (Continual Service Improvement-CSI).

Ţivljenjski krog storitev IT zajema posamezne sklope, od strategije, oblikovanja, vpeljave in
opustitve storitev do izvajanja in nenehnega izboljševanja storitev, ki mora biti usklajeno s
poslovnimi potrebami organizacije, ne glede na velikost in tip organizacije (Hozjan, 2009).
Slika 4 nam nazorno prikazuje, da nekateri procesi potekajo preko več sklopov.

Slika 4: Prepletenost življenjskega kroga storitev IT s procesi (Erzetič, 2007)
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STRATEGIJA STORITEV IT

Osredotočena je na zanesljivo zagotavljanje dodane vrednosti tako za stranko kot
dobavitelja, ob upoštevanju vseh zmoţnosti upravljanja storitev, in predstavlja jedro
ţivljenjskega kroga storitev (slika 4).
Vsebuje priporočila za odločanje o:








ustvarjanju vrednosti
obvladovanju povpraševanja
naboru storitev
razvoju zmogljivosti
razvoju trga
učinkoviti izvedbi
organizacijskih modelih

Bistvo tega sklopa je zbiranje naročil s strani uporabnikov storitev s ciljem, ponuditi jim čim
bolj kakovostno in konkurenčno storitev. V tem sklopu zasledimo navodila oziroma pomoč pri
praktičnem odločanju, povezavo z zunanjimi standardi, ekonomsko vrednost storitev ipd.
Osnovni pomen strategije storitev je obvladovanje stroškov in tveganj storitev IT. S tem
pridemo pri vprašanju, kako naj nekaj izvedemo, najprej do vprašanja, zakaj to potrebujemo.

Slika 5: Procesi v fazi strategije storitev (Bon, 2007)
Strategija storitev usmerja organizacije pri poslovanju k strateškemu razmišljanju. Skratka,
potreben je multidisciplinarni pristop, da lahko odgovorimo na naslednja vprašanja:







Kakšne storitve je potrebno ponuditi in komu?
Kako smo lahko boljši od konkurence?
Kako lahko opravičimo strateške investicije?
Kako lahko dejansko ustvarimo dodano vrednost za uporabnike storitev?
Kako učinkovito lahko dodelimo razpoloţljive vire v portfelj storitev?
Kako lahko zagotovimo učinkovit pregled in nadzor nad financami?
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OBLIKOVANJE STORITEV IT

Osnovni namen je, kako zdruţiti infrastrukturo, aplikacije, sisteme in procese ter zunanje
dobavitelje na način, da zagotovimo upravičeno ponudbo storitev. Predstavlja naslednjo fazo
za strategijo storitev v okviru ţivljenjskega kroga storitev. V bistvu je oblikovanje storitev IT
opredeljeno kot oblikovanje primernih in domišljenih IT-storitev, skupaj z njihovo arhitekturo,
s procesi, politikami in dokumentacijo za doseganje sedanjih in prihodnjih dogovorjenih
poslovnih zahtev. Iz tega poglavja lahko tudi razberemo, kakšen model dobave storitev IT
izberemo glede na naše potrebe in okolje. To pomeni, ali izberemo:




zunanje izvajanje storitev (Outsourcing)
notranje izvajanje storitev (Insourcing)
standardno rešitev

Proces oblikovanja storitev se prične z novimi ali s spremenjenimi poslovnimi zahtevami,
konča pa se, ko je izdelana nova poslovna rešitev, ki dosega dokumentirane poslovne
potrebe. S tem, ko je nova rešitev predana v fazo vpeljav storitev ţivljenjskega kroga storitev,
je le-ta izpostavljena procesu vzdrţevanja in nenehni izboljšavi.
Prednosti kakovostnega oblikovanja storitev so:










niţji skupni stroški lastništva (TCO-Total Cost of Ownership)
boljša kakovost izvajanja storitev
boljša usklajenost storitev
bolj preprosta uvedba novih in/ali spremenjenih storitev
izboljšanje kakovosti v sinhronizaciji storitev glede na poslovne zahteve
povečanje učinkovitosti in zmogljivosti
učinkovito upravljanje IT
učinkovito upravljanje storitev in IT-procesov
hitrejše sprejemanje odločitev

V fazi oblikovanja storitev so med seboj tesno povezani naslednji procesi:








upravljanje kataloga storitev
upravljanje nivoja storitev
upravljanje zmogljivosti
upravljanje razpoloţljivosti
upravljanje neprekinjenosti delovanja IT-storitev
upravljanje informacijske varnosti
upravljanje dobaviteljev

Na spodnji sliki vidimo, da predstavlja izhod iz vsake faze hkrati tudi vhod v naslednjo fazo v
ţivljenjskem ciklu upravljanja storitev. Torej predstavlja izhod v fazi strategije storitev zelo
pomemben vhod v fazo oblikovanja storitev in v naslednje faze ţivljenjskega cikla.
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Arhitektura
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Izvajanje
storitev
Izvedbeni načrti

Slika 6: Prikaz razmerij med posameznimi fazami, vhodi in izhodi v fazi oblikovanja storitev
(Bon, 2007)
3.3.3

PREHAJANJE STORITEV V IZVEDBO

To poglavje opredeljuje prehod storitev IT, ki zagotavlja, da bodo vpeljane storitve sledile
strategiji in oblikovanju storitev in da bodo učinkovito izvedene in vzdrţevane. Področje
razkriva načrt same vpeljave storitev v produkcijo in poskrbi, da se določeno rešitev izvede in
preizkusi. Osnovne funkcije prehajanja storitev so:




izvedba organizacijskih in kulturnih sprememb
uvajanje znanja in vzpostavitev upravljanja znanja ter storitev
analiza upravljanja tveganj

Prehajanje storitev IT v izvedbo obsega naslednje korake:






načrtovanje in pripravo
izvedbo in testiranje
načrtovanje in pripravo implementacije
uvajanje prehoda storitev
preverjanje in zaključevanje prehoda storitev

Prednosti kakovostnega uvajanja storitev v smislu poslovanja organizacije so:
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zmogljivost poslovanja se hitro prilagodi spremembam na trgu;
spremembe v poslovanju so bolj kakovostne in učinkovite;
bolj učinkovito upravljanje s financami (manjša razlika med predvidenim proračunom
in dejanskimi stroški);
boljši pregled nad tveganji med in po uvedbi novih storitev;
večja produktivnost v osebju.
Pretok izkušenj in podpore med fazami ţivljenskega cikla storitev

Oblikovanje storitev

Prehajanje storitev v
izvedbo

Izvajanje storitev

Slika 7: Pretok izkušenj in podpore med cikli (Bon, 2007)

3.3.4

IZVAJANJE STORITEV IT

Področje izvajanja storitev opredeljuje upravljanje infrastrukture, varnosti in aplikacij. Gre
predvsem za vsakodnevna opravila za zagotavljanje in podporo storitvam, ki vključujejo:





storitve
procese upravljanja storitev
tehnologijo
ljudi

. Bistveni procesi tega področja so:







upravljanje dogodkov
upravljanje incidentov
izpolnitev zahtev
spremljanje in nadzor
upravljanje problemov
upravljanje dostopov

Ta faza ţivljenjskega cikla je zelo pomembna, saj brez vsakodnevnih opravil in preverjanja
delovanja/izvajanja storitev ni mogoče izvajati naslednje faze, nenehnega izboljševanja
storitev.
V prejšnji različici ITIL V2 je bil opredeljen le proces upravljanja incidentov. V novejši različici
ITIL V3 pa je ta proces dodatno razdeljen še na upravljanje dogodkov in izpolnitev zahtev.
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Slika 8: Funkcije izvajanja storitev (Bon, 2007)
Področje izvajanja storitev zajema vsakodnevne dejavnosti, ki so potrebne za zagotavljanje
storitev (slika 8), kot so:












spremljanje in nadzor informacijskega sistema
upravljanje osrednjega računalnika (mainframe)
upravljanje streţnikov in računalniškega omreţja
upravljanje pomnilniškega prostora in arhiviranja podatkov
upravljanje podatkovnih baz
upravljanje storitev imenikov
podpora vmesni opremi
podpora namiznim računalnikom
upravljanje interneta
upravljanje prostorov in napeljave v računskem centru
upravljanje varnosti v IT

Marjan Brus: Nenehno izboljševanje kakovosti storitev nadzornega sistema

Stran 13

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Poleg naštetih aktivnosti področje izvajanja storitev vključuje prav tako dejavnosti, ki so
vezane na računske centre, kot so:




razporejanje dela
Izdelava varnostnih kopij in povrnitev podatkov iz njih
tiskanje ipd.

Po vsem naštetem bi lahko rekli, da je skupni imenovalec tega področja upravljanje:




dogodkov
tehnologije
zahtev

Zaradi nenehnega razvoja in spreminjajočega se poslovnega okolja je zelo pomembno, da
zagotovimo čim bolj učinkovito in prilagodljivo upravljanje teh področij.
3.3.4.1

SPREMLJANJE IN NADZOR INFORMACIJSKEGA SISTEMA PO ITIL

Izvajanje storitev kot ena od faz ţivljenjskega cikla upravljanja storitev na področju
spremljanja in izvajanja nadzora vključuje:





orodja, s katerimi je mogoče ugotoviti normalno in/ali abnormalno obratovanje neke
naprave, procesa ali storitev;
moţnost merjenja;
moţnost upravljanja zmogljivosti naprav, procesov in storitev;
generiranje korektivnih ukrepov, ki so lahko avtomatizirani (npr. ponovni zagon
streţnika) ali ročno sproţeni (obvestiti operativno osebje o statusu).

Zakaj je ravno ta faza izmed ostalih faz ţivljenjskega cikla upravljanja storitev tako ključna,
kadar govorimo o spremljanju in nadzoru? Razlog je ravno v tem, ker gre za spremljanje in
nadzor v fazi izvajanja storitev. Lahko bi rekli, da spremljamo in nadziramo nekaj sredi
ţivljenja, sredi ţivljenjskega cikla, kar smo v predhodnih fazah sprva načrtovali (faza
načrtovanje storitev – po ITIL), nato oblikovali (faza oblikovanje storitev – po ITIL) in potem
prenesli v ţivljenje (faza prehajanje storitev v izvedbo – po ITIL) . Tudi informacijski sistem si
lahko zamišljamo kot nekaj ţivega, kjer se nenehno izvajajo določeni procesi, storitve ipd.,
kar končnim uporabnikom zagotavlja izvajanje poslovnih procesov.
Najbolj pogosto uporabljeni koncept izvajanja nadzora je t. i. zanka za spremljanje in nadzor
(Cannon, 2007). Kot vidimo na sliki 9, gre za sila preprost koncept, ki pa ima veliko vlogo v
fazah ţivljenjskega cikla upravljanja storitev.
Iz spodnje slike lahko razberemo, da spremljamo ali nadzorujemo aktivnost delovanja neke
naprave, aplikacije, procesa ali servisa in vrednost izhoda nenehno primerjamo s predhodno
definirano vrednostjo (ţelena vrednost na osnovi standarda, priporočil proizvajalca ipd.).
Tako ugotovimo, ali je ta v sprejemljivem območju. Seveda je v realnosti proces spremljanja
in nadzora veliko kompleksnejši, saj vsaka posamična aktivnost, ki jo nadzorujemo, zahteva
svojo lastno zanko. V samo eni nadzorovani napravi lahko namreč spremljamo in nadziramo
več posameznih aktivnosti (parametrov). Npr. v nekem streţniku lahko spremljamo
kapaciteto diska, pomnilnika, zasedenost omreţnega vmesnika, zasedenost in
obremenjenost procesorske moči itd.
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Izhod
proces

upravljanje

Slika 9: Izvajanje nadzora po konceptu zanke (Cannon, 2007)
Zanke za spremljanje in nadzor sluţijo za:





upravljanje zmogljivosti v sklopu nekega procesa ali procedure
upravljanje učinkovitosti procesa ali procedure kot celote
upravljanje zmogljivosti neke naprave
upravljanje zmogljivosti serije naprav

Tipično ločimo naslednji metodi za spremljanje in nadzor:



odprtozančna metoda
zaprtozančna metoda

Primer uporabe odprtozančne metode lahko zasledimo pri spremljanju in nadzoru izvajanja
varnostne kopije (angl. backup), ki se izvaja samo ob določeni uri v določenem časovnem
obdobju ne glede na ostale pogoje.
Primer zaprtozančne metode lahko zasledimo pri spremljanju prometa skozi omreţni
vmesnik v izvedbi izravnave obremenitve (dodatno vzporedno nameščen vmesnik – Load
Balancing). V primeru, da je zaznan promet v obsegu, ki je izven definiranega (dovoljenega)
območja, nadzorni sistem sproţi ustrezno akcijo, ki poskrbi, da del odvečnega omreţnega
prometa skozi en vmesnik preusmeri še preko dodatno nameščenega vmesnika. To ima za
posledico uravnoteţenost prometa in preprečevanje prevelike obremenjenosti (ozko grlo)
nadzorovane komponente.
Preden izberemo koncept zanke za spremljanje in nadzor v sklopu upravljanja storitev, je
potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja:









Kako bomo določili, kaj je potrebno spremljati oz. nadzirati?
Kateri so ustrezni pragi, mejniki?
Kako bomo izvajali nadzor (avtomatsko ali ročno)?
Kaj predstavlja normalno obratovanje?
Kateri so pogoji za normalno obratovanje?
Kaj se zgodi na vhodu, še preden to lahko izmerimo?
Kako pogosto bomo nekaj merili (frekvenca)?
Ali je potrebno izvajati aktivni ali pasivni nadzor, da ugotovimo, ali obratuje neka
naprava, proces ali storitev v območju normalnega delovanja?

Kako določiti, kaj bomo spremljali oz. merili?
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Na to vprašanje lahko odgovorimo le na osnovi dobrega poznavanja in razumevanja
ţelenega izhoda med delovanjem neke naprave, procesa ali sistema. Pri tem naj se IT
sfokusira predvsem na storitve in njihov vpliv na poslovanje organizacije, manj pa na
posamezne komponente in tehnologijo (Cannon, 2007).
Interno spremljanje in izvajanje nadzora
Večina IT-oddelkov ali posameznih skupin v okviru teh skrbi za učinkovito izvajanje nalog na
področjih, ki so jim bila dodeljena. Skrbijo za spremljanje in nadzor samo tistih naprav,
procesov in storitev, katerih neposredni skrbniki so. Npr. upravljalec za pomoč uporabnikom
spremlja samo to, ali zaposleni v oddelku zmorejo ustreči vsem zahtevam uporabnikov ali
ne.
Eksterno spremljanje in izvajanje nadzora
Vsak IT-oddelek ali skupina v okviru tega nosi odgovornost za upravljanje svojega področja,
katerega delovanje pa ni neodvisno od delovanja drugih področij. Vsaka naloga, ki jo
opravljajo, in vsaka naprava, ki jo upravljajo, ima vpliv na uspeh poslovanja celotne
organizacije. Vsak oddelek tako spremlja in nadzira naprave in procese, ki so v domeni
nekega drugega oddelka.
Primer:
Upravljalci streţnikov spremljajo in nadzirajo zasedenost procesnih enot (CPU) v ključnih
streţnikih, na katerih so nameščene ključne aplikacije, in hkrati skrbijo za delovanje aplikacij
na teh streţnikih, da se izvajajo v okviru zahtev, ki so bile določene s strani upravljalcev
aplikacij.
Torej je zelo pomembno, kako izvajamo proces spremljanja in nadzora. V primeru, da se v
fazi izvajanja storitev ţivljenjskega cikla storitev preveč osredotočimo na interno spremljanje
in nadzor, to vodi do tega, da sicer odlično upravljamo z infrastrukturo, nimamo pa predstave
o vplivu in kakovosti storitev na uspešnost poslovanja.
V obratnem primeru, ko se preveč osredotočimo na eksterno spremljanje in nadzor, izgubimo
predstavo o posameznih segmentih v okviru infrastrukture, kar ima lahko včasih za posledico
zmešnjavo v organizaciji in nepotrebne stroške.
Opredelitev ciljev pri spremljanju in nadzoru
V večini organizacij se ob tem sprašujejo, kaj sploh upravljajo. Posredno ta miselnost vodi do
stroge opredelitve do internega spremljanja in nadzora z zanemarljivo slabo povezavo med
izhodom in pričakovanimi poslovnimi zahtevami.
Kadar razmišljamo o tem, kaj bomo spremljali in nadzirali, se moramo v osnovi osredotočiti
na to, kaj pričakujemo kot izhod oz. izhodni rezultat. V fazi oblikovanja storitev (Service
Design) ţivljenjskega cikla upravljanja storitev določajo številni različni procesi o tem, kako
se bo določena storitev zagotavljala in upravljala. Pomen spremljanja in nadzora je zelo
odvisen od tega, kako smo opredelili nivo zahtevanih storitev. Na osnovi tega je definirano,
kako lahko tako dobavitelji kot tudi uporabniki storitve ugotavljajo (merijo) učinkovitost le-te.
Primer:
V procesu upravljanja zmogljivosti (Availability Management) bo ta zagotavljal, da bo
obstoječa IT-infrastruktura delovala s čim manj prekinitvami.
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V fazi oblikovanja storitev ţivljenjskega cikla upravljanja storitev nam je ta v pomoč, da
določimo vhode s ciljem definirati spodaj naštete zahteve in mehanizme za izvajanje
spremljanja in nadzora.





Potrebno se je dogovoriti tako z dobavitelji kot uporabniki storitev o tem, na kakšen
način se bo meril izhod neke storitve (frekvenca merjenja, pogostost vzorčenja ipd.).
Potrebno je določiti ključne elemente konfiguracije (CIs-Configuration Items) z
namenom, da doseţemo ţelen nivo storitev.
Z razvijalci in s proizvajalci ključnih elementov konfiguracije (CIs), ki omogočajo
izvajanje storitev, je potrebno preveriti, kakšne so vrednostne omejitve posameznih
komponent.
Skupine za zagotavljanje in podporo storitvam morajo ugotoviti, katere informacije
(podatke) morajo pridobiti, da bi bili pri opravljanju svoje naloge čim bolj učinkoviti

Vrste spremljanja (monitoringa)
Na trgu obstajajo številna orodja, ki jih lahko uporabljamo v različnih situacijah za različne
potrebe. Navedli bomo le nekaj takšnih, ki jih v praksi največkrat zasledimo oz. uporabimo.
Pri načinu aktivno/pasivno spremljanje ločimo:



aktivno spremljanje (ugotavljanje statusa naprave ali sistema)
pasivno spremljanje (proţenje in pošiljanje dogodkov k sistemu nadzora)
Reaktivno in proaktivno izvajanje monitoringa

Aktivno

Pasivno

Reaktivno

Se uporablja za ugotavljanje
katera naprava je v okvari in
pod kakšnimi pogoji

Se uporablja za ugotavljanje
nenavadnih dogodkov in
usmerja do ustreznih ukrepov

Proaktivno

Se uporablja za detekcijo
naprave, storitve ali sistema v
realnem času ponavadi za
kritične komponente

Zapisi preteklih dogodkov se
občasno pregledajo, analizirajo
za ugotavljanje trendov
delovanja

Slika 10: Izvajanje monitoringa (Cannon, 2007)
Pri izvajanju monitoringa v načinu reaktivno/proaktivno pa ločimo:



reaktivno spremljanje (gre za zahtevo ali za proţenje določene aktivnosti v primeru
določene nepravilnost/okvare);
proaktivno spremljanje (v tem primeru gre za detekcijo številnih vzorcev, ki nam lahko
nakaţejo, da bo prišlo v bliţnji prihodnosti do motenega delovanja ali celo do
nedelovanja neke storitve ali sistema. Ta način spremljanja uporabljamo predvsem v
kompleksnih IT-okoljih.
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Pomembno si je zapomniti, da je lahko reaktivno in/ali proaktivno spremljanje aktivno ali
pasivno (slika 10).

3.4 NENEHNO IZBOLJŠEVANJE STORITEV IT
To področje ni eksplicitno vezano na določen sklop ţivljenjskega cikla storitve, vendar vpliva
na celotno izvedbo vseh dejavnosti. Poglavitna lastnost uvajanja priporočil ITIL je
zagotavljanje stabilnosti storitev IT v stalno spreminjajočem se poslovnem okolju.
Zagotavljanje stabilnosti pa je lahko povod tudi za stagnacijo nivoja storitev IT, saj vsaka
sprememba lahko vodi do tega, da bo šlo nekaj narobe. Iz tega vidika so v novejši različici
ITIL V3 vpeljali načelo nenehnih izboljšav, ki ga drugače imenujemo tudi Demingov krog. Ta
predpostavlja, da z nenehnimi izboljšavami IT-storitev in procesov po načelu načrtuj, izvedi,
preveri in ukrepaj pridemo dolgoročno do bolj kakovostnih in učinkovitih storitev IT, ki
omogočajo boljše izpolnjevanje poslovnih zahtev. Osnovni pogoj, preden organizacija prične
z uvajanjem nenehnega izboljševanja storitev (nadalje CSI), je ta, da se predhodno izvedejo
ustrezne organizacijske spremembe. Poleg tega so nujno potrebne spremembe v miselnosti
vodstva organizacije ter njenih zaposlenih (Bon, 2007) o CSI kot delu strategije, ki je nujen
za nenehno izboljševanje kakovosti storitev. Mnogo projektov pri uvajanju nenehnega
izboljševanja kakovosti v različnih organizacijah je bilo v preteklosti neuspešnih ravno zaradi
nezmoţnosti v spreminjanju mentalitete in kulture. John P. Kotter, eden vodilnih profesorjev
na harvardski poslovni univerzi, je na podlagi preučevanja najpogostejših napak pri uvajanju
koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti storitev v več kot sto organizacijah ugotovil
osem ključnih korakov, ki jih je potrebno upoštevati, če hočemo biti uspešni pri spreminjanju
kulture in mentalitete v organizaciji. Ti koraki so:


vzpostavitev občutka nujnosti oz. nujnosti po spremembi (npr. odgovorite na
vprašanje: »Kaj se zgodi, če ne ukrenemo ničesar?«);



oblikovanje vodilne ekipe. Pri tem gre za dejstvo, da posameznik ne more in nima
nikakršne moţnosti, da vpliva na večino. Potrebno je oblikovati takšno ekipo, ki bo
vsebovala ustrezne strokovnjake z bogatim znanjem in izkušnjami ter s potrebno
avtoriteto;



oblikovanje vizije. Jasna vizija omogoča vzpostaviti cilje in namen nenehnega
izboljševanja CSI, pravilno usmerjenost in motiviranost. Cilje je potrebno definirati po
konceptu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic/Relevant, Timely).
Brez vizije je koncept CSI obsojen na neuspeh in je brez kakršnega koli pozitivnega
učinka na poslovanje organizacije;



razglašanje vizije. Vse interesne skupine v organizaciji morajo biti seznanjene z
vizijo, kaj jim lta koristnega prinese in zakaj je proces CSI potreben za organizacijo.
Zaţeleno je, da se v organizaciji naredi terminski plan predstavitve vizije za vsako
interesno skupino posebej;



omogočanje sodelovanja ostalih v organizaciji pri uresničevanju vizije. Potrebno
je odstraniti vse moţne ovire, ljudem dati jasne direktive in jih oskrbeti z ustreznim
orodjem, s sredstvi in z znanjem. Potrebno jim je vlivati samozavest in občutek
varnosti, da posameznik z ustrezno mero odgovornosti prevzame lasten deleţ pri
izvajanju nenehnega izboljševanja storitev;



načrtovanje in ustvarjanje kratkoročnih zmag. Pri tem je bistvenega pomena, da
pri nekem procesu ali storitvi ugotovimo, kaj lahko v zelo kratkem času izboljšamo.
Potem naredimo ustrezen načrt izboljšav, jih izvedemo in hitre pozitivne učinke
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predstavimo ostalim. Tako doseţemo, da ljudje dobijo voljo in zagon do ostalih
obseţnejših izboljšav;


utrjevanje izboljšave in ustvarjanje več sprememb. Kratkoročne zmage so sicer
nujne, a še zdaleč ne dovolj pri utrditvi procesa nenehnega izboljšanja v organizaciji.
V zavesti ljudi je potrebno vzpostaviti, da je nujno nenehno iskati priloţnosti za
izboljševanje procesov oz. storitev;



institucionaliziranje sprememb. To pomeni, da je potrebno najeti najboljše
strokovnjake za področje upravljanja IT, vsakodnevno razglašati postopke,
izobraţevati zaposlene v IT, implementirati nove IT-rešitve in razvojno naravnane
projekte v obstoječe procese itd.

V principu gre pri CSI za kombinacijo upoštevanja načel dobrih praks in metod na osnovi
upravljanja kakovosti in upravljanja sprememb s ciljem, izvajati nenehno izboljševanje v vseh
fazah ţivljenjskega cikla upravljanja IT-storitev (Cannon, 2007) ter na ta način čim bolje
izpolnjevati poslovne zahteve. Prav tako ni izboljševanja, če niso jasno in nedvoumno
definirane odgovornosti.
3.4.1

KONCEPT CSI

Osnovni koncept CSI je sestavljen iz šestih faz.







Določiti je potrebno vizijo upravljanja IT-storitev v sodelovanju z vodstvom
organizacije.
Potrebno je ugotoviti trenutno stanje z vidika uporabnikov, organizacije, ljudi,
procesov in tehnologije.
Določiti je potrebno merljive cilje in začrtati prioritete na osnovi postavljene strategije.
Definirati je potrebno, kaj bomo najprej izboljšali, kako obseţno in do kdaj (postaviti si
moramo rok za izvedbo).
Potrebno je izdelati načrt nenehnega izboljševanja storitev (CSIP-Continual Service
Improvement Program), ki navaja konkretne aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev.
Preveriti je potrebno, ali so začrtani cilji (mejniki) doseţeni.
Definirati je potrebno, na kakšen način lahko ohranjamo začetni zagon za nadaljnje
izboljševanje storitev.
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Slika 11: Osnovni model nenehnega izboljševanja storitev - CSI (Rudd, 2004)
V fazi CSI uporabljamo Demingov krog pri:


3.4.2

implementaciji
nenehnem izboljševanju kakovosti procesov in storitev
METRIKE

Pri CSI ne smemo pozabiti na dva ključna dejavnika, kot sta merjenje in analiza. Iz tega
razloga je pomembno, da predhodno definiramo merjenje metrik za podporo nenehnega
izboljševanja, in sicer z vidika:





tehnologije (merjenje zmogljivosti in razpoloţljivosti komponent/naprav in aplikacij);
procesov (merjenje učinkovitosti procesov upravljanja storitev; kritični faktor
uspešnosti – Critical Success Factor in ključni indikator učinkovitosti – Key
Performance Indicator). Navedene metrike so v veliko podporo pri ugotavljanju, v
kakšnem stanju se nek proces nahaja. Pri tem igrajo ključno vlogo odgovori na štiri
vprašanja v povezavi s ključnimi indikatorji učinkovitosti (v nadaljevanju KPI) glede
kakovosti, zmogljivosti, vrednosti in skladnosti pri spremljanju procesa (Cannon,
2007). CSI med drugim uporablja te vrste metrik kot vhodno informacijo pri
ugotavljanju priloţnosti za izboljšanje nekega procesa;
storitev. Gre za metrike kot rezultat storitev do končnega uporabnika (ang. end-toend). Za ugotavljanje merjenja metrik storitev uporabljamo izračunane metrike nad
komponentami na vseh nivojih.
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Metrike so sistem parametrov ali načinov za kvantitativno presojo procesa ali storitve, ki jih
merimo. Lahko so eksplicitne ali implicitne narave in uporabne v različnih poslovnih modelih,
vključno z modelom CMMI-Capability Maturity Model Integration. Te metrike lahko
uporabljamo za sledenje trendov, produktivnosti, zmogljivosti ipd.
Kako določimo kritične faktorje uspešnosti (v nadaljevanju CSF) in KPI? ITIL predlaga, da v
fazi izboljšanja procesa ali storitve definiramo:



dva do tri CSF (na posamezen proces ali storitev)
dva do tri KPI (na posamezen CSF)

Nekateri predlagajo sicer večje število faktorjev, ampak v primerih dobrih praks po ITIL se je
v preteklosti večkrat izkazalo, da posebej če še nimamo izkušenj s procesom nenehnega
izboljševanja kakovosti storitev, tega števila ne povečujemo. V obratnem primeru se namreč
lahko zgodi, da jih ne bomo mogli obvladovati.
Vsebina in število KPI se lahko s časom spreminja, saj je to predvsem odvisno od sprememb
z vidika spremenjenih poslovnih zahtev in zahtev na področju upravljanja IT. Pomembno se
je zavedati, da z uvajanjem novih procesov upravljanja storitev vplivamo na stanje KPI
ostalih procesov.
Naj navedemo primer.
Imamo oddelek, ki upravlja z incidenti (Incident Management). To pomeni, da prvi klic s
strani uporabnika o neki napaki ali okvari prestreţe ta oddelek. Ljudje v tem oddelku so
usposobljeni, da do nekega nivoja rešijo problem na strani uporabnika sami. Število
primerov, ki so bili uspešno rešeni ţe ob prvem klicu uporabnikov, je v porastu (ustrezen
KPI). V primeru, da uvedemo dodatno proces upravljanja problemov (Problem Management),
pa se lahko število primerov, ki so bili ţe ob prvem klicu rešeni, občutno zmanjša. Prioritetna
naloga procesa upravljanja s problemi je namreč zmanjšanje števila ponavljajočih se napak.
Z zmanjšanjem števila ponavljajočih se napak se posledično zmanjša število incidentov
(klicev), ki so bili rešeni ob prvem klicu. V tem primeru je zaznati pozitiven trend (število
klicev se zmanjšuje).
Za določitev indikatorja KPI je potrebno definirati merjenje metrik. Ločimo dve vrsti KPI, in
sicer:



kvalitativni
kvantitativni

Primer za določitev merjenja metrik za kvalitativni KPI:
Kritični faktor uspeha – CSF:
Ključni indikator učinkovitosti –
KPI:

Izboljšanje kakovosti IT-storitve
10 % povečanje zadovoljstva strank na področju upravljanja z
incidenti v naslednjih 6 mesecih

Trenutno stanje zadovoljstva strank pri upravljanju z incidenti
Končno stanje zadovoljstva strank pri upravljanju z incidenti
Raziskava zadovoljstva strank pri upravljanju z incidenti
(anketa)
Merjenja:
Število anket
Tabela 1: Kvalitativni ključni indikator učinkovitosti (KPI)
Zahtevane metrike:
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Primer za določitev merjenja metrik za kvantitativni KPI:
Kritični faktor uspeha –
CSF:
Ključni indikator
učinkovitosti –- KPI:

Znižanje IT-stroškov
10 % znižanje stroškov pri reševanju incidentov pri
tiskalnikih
Aktualni stroški reševanja incidentov s tiskalniki

Zahtevane metrike:

Končni stroški reševanja incidentov s tiskalniki
Stroški izboljševanja

Merjenja:

Porabljen čas za reševanje incidenta na I. nivoju podpore
in s tem povezani povprečni stroški
Porabljen čas za reševanje incidenta na II. nivoju podpore
in s tem povezani povprečni stroški
Porabljen čas pri aktivnostih upravljanja problemov na II.
nivoju in s tem povezani povprečni stroški
Vložen čas pri uvajanju I. nivoja in zmanjševanje
problema
Strošek priklica III. nivoja podpore (principal)
Porabljen čas in rezervni deli principala
Tabela 2: Kvantitativni ključni indikator učinkovitosti (KPI)

Kako ugotovimo, ali je definirani ključni indikator uspešnosti (učinkovitosti) pravilno izbran?
Pri tem moramo poiskati odgovore na naslednja vprašanja (Bon, 2007):






3.4.3

Ali doseţemo zastavljene cilje, če doseţemo načrtovani KPI?
Ali je lahko KPI predstavljen korektno? Ali pomaga njegova pravilna predstavitev pri
iskanju potrebnih aktivnosti? Komu so potrebne te informacije? Kdaj? Kako pogosto?
Ali je KPI dovolj stabilen in natančno opredeljen ali je morda le povod do nekega
zunanjega nekontroliranega vpliva?
Kako enostavno je moţno KPI prilagoditi novemu razvoju?
V kakšnem obsegu je trenutni KPI merljiv in pod kakšnimi pogoji?
Kdo zbira in analizira pridobljene (izmerjene) podatke? Kdo je odgovoren za uspeh
procesa izboljševanja na osnovi pridobljenih informacij?
TENZIJSKE METRIKE

Vsak oddelek podpore si prizadeva pri zagotavljanju kakovosti izdelkov in/ali storitev čim bolj
uravnoteţeno uresničevati naslednje tri elemente:




vire (človeške in denarne)
lastnosti (dobava storitev ali izdelkov in zagotavljanje njihove kakovosti)
planiranje in razporejanje po času

Gre za to, da se oddelek podpore ne posveti preveč le enemu elementu (npr. zagotoviti
storitev ob dogovorjenem času) in s tem zanemari ostala elementa. V tem primeru se lahko
zgodi, da dobavimo storitev sicer v dogovorjenem času, nismo pa bili dovolj pozorni pri
zagotavljanju kakovosti storitve in prekoračitve stroškov v predvidenem obsegu.
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Zakaj sta pri CSI analiza in merjenje tako pomembna? Ker gre za fazo nenehnega
izboljševanja kakovosti storitev, je seveda logično, da lahko nekaj nenehno izboljšujemo le v
primeru, če poznamo trenutno stanje (na osnovi merjenja in analize) in ţeleno stanje. Pri
analiziranju trenutnega stanja si lahko pomagamo z notranjim preverjanjem, zunanjim
primerjanjem ali z ocenjevanjem procesov glede na smernice in priporočila dobrih praks ITIL
in mednarodnega standarda ISO 20000.
Lahko si pomagamo tudi z:


3.4.4

GAP-analizo (omogoča nam pregled nad potrebnimi resursi in denarjem, ki jih
organizacija potrebuje za uresničitev začrtanih ciljev);
SWOT analizo (omogoča nam vpogled v dejavnike, ki podpirajo in/ali zavirajo
začrtano pot do zastavljenih ciljev.
KLJUČNI PROCESI IN AKTIVNOSTI PRI CSI

V primeru, da ţelimo uvesti učinkovito nenehno izboljševanje v organizaciji, je potrebno
upoštevati naslednje tri ključne procese (Rudd, 2007):



3.4.4.1

implementacija CSI v sedmih (7) korakih (angl. 7-Step Improvement Process)
merjenje storitev (angl. Service Measurement)
poročanje storitev (angl. Service Reporting)
CSI V SEDMIH KORAKIH

Implementacija CSI v sedmih (7) korakih predvideva spodaj predstavljene korake (slika 11).
Korak št. 1: Kaj naj merimo?
Ta faza predvideva, da se osredotočimo predvsem na to, kaj je potrebno spremeniti, da čim
bolj zadostimo našim zahtevanim ciljem. Glede informacij, kaj naj merimo, morajo biti te
jasno definirane ţe v fazi strategije storitev in tudi v fazi oblikovanja storitev ţivljenjskega
cikla upravljanja storitev.
Korak št. 2: Kaj lahko merimo?
Včasih se v tej fazi izkaţe, da obstajajo omejitve pri tem, kaj sploh je merljivo. Je pa zelo
koristno, da ugotovimo, katere vrzeli obstajajo in kakšna tveganja so pri tem vključena.
Ustrezno definirano zagotavljanje nivoja storitve (SLA – Service Level Agreement) ţe
vsebuje določene elemente, ki jih je mogoče meriti (odzivni čas, čas popravila, razpoloţljivost
v osebju ipd.). SLA nam je lahko ţe dobra osnova za predlaganje kakšne izboljšave, če iz
enostavne primerjave uresničevanja le-te ugotovimo nekonsistentnosti. Pri tem se
predhodno lahko predlaga izvedba GAP-analize. Rezultati te analize se lahko posredujejo do
vodstva v organizaciji ter IT in/ali do stranke.
Korak št. 3: Zbiranje izmerjenih podatkov
Ta faza predvideva spremljanje oziroma izvajanje nadzora in zbiranje podatkov, ki smo jih
definirali v predhodnem koraku. Kombinacija uporabe nadzornih orodij ter ustreznih procesov
nam to omogoča. Vedno ni mogoče spremljati podatkov s pomočjo avtomatiziranih orodij,
ampak so primeri, ko moramo to izvajati ročno. CSI v bistvu ne zanima, ali je nivo storitev
zagotovljen v skladu s SLA ali ne, temveč so zanimiva predvsem konkretna odstopanja, na
osnovi katerih lahko predlagamo ustrezne korektivne ukrepe. Za CSI je prav tako
pomembno, ali lahko na podlagi vseh zbranih podatkov v prihodnje preprečimo kakršen koli
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incident. Ta korak je brez dvoma zelo pomemben, saj so kvalitetni podatki ključnega pomena
v fazi izvajanja CSI.
Zbiranje podatkov štejemo med aktivnosti izvajanja monitoringa. Pri tem moramo biti pozorni
na naslednje:





Kdo je odgovoren za izvajanje spremljanja in zbiranja podatkov?
Na kakšen način bodo podatki zbrani?
Kdaj in kako pogosto zbiramo podatke?
Kakšni so kriteriji za ocenjevanje integritete podatkov?

Slika 12: Postopki za izvedbo spremljanja in nadzora (Brezovec, 2009)
Korak št. 4: Obdelava podatkov
Omenjena faza je zelo pomembna pri CSI, a je ţal večkrat prezrta iz razloga, ker se premalo
organizacij tega zaveda. Pri nadzoru in zbiranju podatkov na posamezni napravi
(komponenti) v sklopu IT-infrastrukture je ključnega pomena, da razumemo vpliv posamezne
komponente na celotno ali širšo IT-infrastrukturo in storitve. Torej je potrebno zbrane
podatke prikazati na čim bolj transparenten, preprost in razumljiv način. Lahko jih
predstavimo na naslednje načine:




v obliki razpredelnic
v obliki poročil, tvorjenih neposredno iz uporabljenega orodja upravljanja storitev
s pomočjo sistemskega monitoringa

Teţave, ki se pojavljajo v omenjeni fazi, so:



prevelika obremenitev IT-infrastrukture (npr. določenih streţnikov, na katerih izvajamo
obdelavo);
človeške napake in površnost.
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Slika 13: Postopek pri obdelavi podatkov (Brezovec, 2009)
Korak št. 5: Analiziranje podatkov
V predhodni fazi obdelave podatkov so le-ti v obliki odvisni od vrste procesa in/ali storitve. Pri
analizi teh podatkov jih hkrati pretvarjamo v nam razumljivo obliko.
Rezultati nam omogočajo odgovoriti na vprašanja, kot so:






Ali dosegamo zastavljene cilje?
Ali obstajajo jasni trendi (pozitivni/negativni)?
Ali so potrebne spremembe?
Ali je potrebno uvajati korektivne ukrepe?
Kakšni bodo stroški?

Na podlagi kvalitetnih podatkov lahko izvedemo posledično kvalitetno analizo. Ta nam v
bistvu omogoča, da je to odlična podlaga za ustvarjanje kvalitetnih izboljšav. Seveda
potrebujemo za izvedbo kakovostne analize usposobljeno in izkušeno strokovno osebje.
Obvladovanje izvajanja kakovostne analize pomeni, da imamo znanje in izkušnje (Cannon,
2007). Ponavadi za to porabimo veliko časa in je potrebna velika potrpeţljivost.
Ključnega pomena pri analiziranju podatkov je, da rezultate analize prikaţemo čim bolj
nedvoumno in da na podlagi znanja in izkušenj znamo izluščiti iz mnoţice podatkov
predvsem tiste, ki kaţejo na neko pomanjkljivost ali slabost tudi v širšem pomenu.
Marsikateri graf ali slika lahko nadomestita nešteto števil in nam prikaţeta veliko več kot pa
le gola števila. Izvajanje kakovostne analize zbranih podatkov in njihova učinkovita
predstavitev v organizaciji je pogostokrat vzrok, da poslovodstvo odloči, da je potrebno
sprejeti strateške, taktične in operativne odločitve glede potrebe po izboljšanju storitev.
Priporočeno je, da se na osnovi pridobljenih rezultatov analize vprašamo:





Ali je to dobro?
Ali je to slabo?
Ali smo to pričakovali?
Ali je to v skladu s cilji?

Korak št. 6: Predstavitev podatkov/informacij
Na podlagi pridobljenih informacij, ki smo jih dobili s pomočjo predhodne analize podatkov,
lahko sedaj te bolje razumemo in so ustrezna podlaga za sprejemanje strateških, taktičnih in
operativnih odločitev. Te informacije je seveda potrebno posredovati do ključnih oseb
(slušateljev), ki so vpletene v proces nenehnega izboljševanje kakovosti storitev IT.
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Ločimo tri vrste slušateljev:




poslovni (lastniki kapitala, člani uprave, finančni in drugi direktorji ipd.)
vodstveni IT (IT-menedţment)
interni IT (operativno osebje)

Poslovne slušatelje zanima predvsem to, ali je IT zagotovil ustrezen in dogovorjen nivo ITstoritev in če jih ni, kakšni so protiukrepi za dosego ţelenega nivoja storitev.
Vodstveni del IT-poslušalcev zanimajo predvsem kritični faktorji uspešnosti (CSF) ter ključni
indikatorji učinkovitosti (KPI), kot so zadovoljstvo strank, odstopanje od načrtovanega,
doseganje ciljev z vidika financ (stroški in prihodki). Na podlagi teh informacij se laţje
odločajo o spremembah v strategiji in taktiki.
Interne IT-slušatelje zanimajo predvsem potrebne operativne aktivnosti. Ključnega pomena
je, da osebje IT preuči poslovne zahteve in da na podlagi ugotovitev iz predhodno
opravljenih meritev in analize vpliva na uspešno doseganje poslovnih zahtev. V praksi se
večkrat izkaţe, da je občutna vrzel med osebjem IT ter pričakovanji vodstva podjetja. Kot še
nikoli do sedaj je potrebno, da IT preuči in razume poslovne zahteve in da na osnovi
poznavanja IT-metrik to izkoristi in preusmeri v boljše doseganje poslovnih zahtev.
Primer:
IT posreduje poslovodstvu organizacije informacijo, da je bil nek streţnik v nekem
določenem časovnem obdobju razpoloţljiv 99,85 %. To ni vrednost s strani končnega
uporabnika, kar je še bolj pomembno. V praksi je ponavadi tako, da celo del osebja v IT ne
razume tega, kaj pomeni vrednost razpoloţljivosti neke naprave v odstotkih, kaj šele
poslovodstvo. Poslovodstvo pa seveda še kako zanima, kolikokrat in koliko časa so bili
poslovni procesi zaradi informacijskega sistema prekinjeni in s kakšnimi stroški so bile te
prekinitve povezane.
Korak št. 7: Izvajanje korektivnih ukrepov
Na osnovi pridobljenega znanja nam je laţje optimizirati, izboljševati in upravljati storitve,
procese ter ostale podporne dejavnosti in tehnologije. Zaţeleno je, da korektivne ukrepe, ki
jih predlagamo za izboljševanje kakovosti storitev, predstavimo širšemu krogu v organizaciji.
V primeru, da ima organizacija razvito dejavnost nenehnega izboljševanja kakovosti storitev,
lahko pričakujemo številne predloge za izboljšanje le-teh. Seveda se organizacije ne
odločajo uvesti vseh predlaganih sprememb, ampak je tu dobrodošel namig vodstva
organizacije, ki svetuje, katere spremembe bi bilo smiselno uvesti, katere pa ne (predvsem iz
poslovnega vidika – povečanje konkurenčnosti, bolj učinkovito poslovanje, zniţanje stroškov
poslovanja ipd.). To hkrati pomeni, da je potrebno določiti prioriteto glede tega, katere
izboljšave bomo najprej uvedli. Po odločitvi, da je potrebno storitev in/ali proces izboljšati,
govorimo o nadaljevanju ţivljenjskega cikla upravljanja storitev. V tem primeru je potrebno na
novo definirati posamezne faze v ţivljenjskem ciklu, kot so:





strategija storitev
oblikovanje storitev z definiranimi spremembami
prehajanje storitev, ki implementira spremembe v produkcijo
Izvajanje storitev, ki definira vsakodnevne potrebne aktivnosti v času izvajanja
storitve in/ali procesa

Implementacija CSI v sedmih (7) korakih je proces, ki se nenehno izvaja in se nikoli ne
konča, saj se vedno po zadnjem koraku vračamo na začetek.
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1. Določite, kaj bi bilo
smotrno meriti

7. Izvajajte korektivne
ukrepe, oz. izboljšave

2. Definirajte, kaj
lahko merite

CILJI
3. Zbiranje podatkov:
Kdo? Kaj?
Kdaj?Celovitost
podatkov?

6. Predstavite in uporabite
podatke, ovrednotenje,
skupni povzetek, plan
aktivnosti ipd...

5. Analiziranje podatkov
Trendi? V skladu z načrti?
Cilji doseţeni? Potrebni
korektivni ukrepi?

4. Obdelava podatkov
obdelave podatkov? Oblikaformat? Natančnost
podatkov?

Slika 14: Model nenehnega izboljševanja v sedmih (7) korakih (Rudd, 2007)
3.4.5

MERJENJE STORITEV

Ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno podjetje, izobraţevalno ustanovo, potrošnike ali
zaposlene v teh organizacijah, IT-storitve predstavljajo sestavni del načina poslovanja. Brez
storitev IT si ne znamo več predstavljati moţnosti, da bi neka organizacija lahko posredovala
na trţišče izdelke ali storitev. Zaradi vse večje odvisnosti poslovanja organizacij od storitev IT
so hkrati s tem seveda tudi pričakovanja na račun razpoloţljivosti, zanesljivosti in stabilnosti
toliko večja (Cannon, 2007). Od tod tudi razlaga, zakaj je tako pomembno, da sta poslovanje
in IT čim bolj integrirana. Časi, ko smo posamezni področji obravnavali ločeno, so dokončno
minili.
Organizacije dandanes največ merijo v sklopu storitev naslednje parametre:
 razpoloţljivost
 zanesljivost
 zmogljivost (performance)
V praksi se danes še vedno prepogosto dogaja, da organizacije spremljajo, merijo in
poročajo o delovanju na nivoju posameznih komponent. Merjenje storitev tega ne predvideva
ampak na osnovi najboljših praks se priporoča, da se meritve izvajajo na vseh nivojih do
končnega uporabnika.
Primer:
V neki organizaciji so merili razpoloţljivost, zanesljivost in zmogljivost nekega streţnika, na
katerem je bila nameščena poslovna aplikacija. A ker je bilo npr. neko omreţno stikalo, preko
katerega je nek uporabnik dostopal do te poslovne aplikacije, v okvari, ta ni mogel dostopati
do streţnika, kljub temu da je bil streţnik ves čas delujoč. Seveda je pomembno meriti tudi
na nivoju posameznih komponent, ampak vedno moramo gledati na celotno storitev (npr.
storitev za zagotavljanje elektronske pošte). V nadaljevanju bomo videli na sliki 17 bolj
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nazorno, kako meriti in potem poročati na različnih nivojih komponent, sistemov in
podsistemov, da lahko zagotovimo realno merjenje storitve.

Storitev
Elektronska pošta

Sistem
(MS Exchange)

% Na nivoju storitve

% Na nivoju sistema

Sistem
(IBM Lotus Notes)

Platforma (HW)
(MS Exchange)

Programska oprema
(MS Exchange)

Podatkovna baza
(MS Exchange)

Dokumenti
(MS Exchange)

% Na nivoju podsistema

Strežnik 1

MS Exchange
Programska oprema

SQL
Podatkovna baza

Politika
Omejitev kapacitet

% Na nivoju komponent

Strežnik 2

Strežnik 3

Slika 15: Merjenje razpoložljivosti na posameznih nivojih (Cannon, 2007)
3.4.6

NAČRTOVANJE OKVIRA MERJENJA STORITEV

Za številne organizacije predstavlja načrtovanje okvira merjenja storitev pravi izziv. Merjenje
ni samo sebi namen, ampak se moramo vseskozi zavedati, da merimo iz razloga, da
izboljšamo storitve in da izboljšamo odgovornosti. Predpogoj za kakovostno načrtovanje
okvira merjenja storitev je seveda zelo dobro poznavanje poslovnih procesov in poznavanje,
kateri poslovni procesi organizacije so ključni za nemoteno poslovanje.
Usmeritev informacijskih in komunikacijskih tehnologij naj bo usklajena s poslovnimi
zahtevami, saj lahko v nasprotnem primeru to vodi do tega, da spremljanje in merjenje nima
nikakršne dodane vrednosti oziroma učinka na boljše poslovanje. Končni rezultat merjenja
naj bo takšen, da bomo lahko sprejemali taktične, strateške in/ali izvedbene odločitve.
Merjenje storitev ne pomeni zgolj gledanja v preteklost, ampak tudi v prihodnost, da lahko
odgovorimo na naslednje vprašanje:
Kaj moramo biti sposobni narediti in kako lahko stvari izboljšamo?
V fazi načrtovanja okvira merjenja storitev moramo najprej določiti, ali bomo merili:






storitve,
komponente,
aktivnosti pri izvajanju nekega procesa,
procese upravljanja storitev, ki nudijo podporo pri izvajanju teh storitev,
končno vrednost, kot rezultat celovite storitve do uporabnika (izhod).
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Ker so sistemi IKT kompleksni in obširni in je njihovo delovanje odvisno od številnih med
seboj odvisnih dejavnikov, se v fazi načrtovanja merjenja storitev odločamo za različne
kombinacije med navedenimi (npr. storitve, storitve in komponente ter določene aktivnosti
ipd.). ITIL nam priporoča, da se posluţujemo zgoraj navedenih priporočil.
Pri načrtovanju okvira merjenja storitev moramo najti odgovore na naslednja vprašanja in
določiti:
Kaj moramo meriti, da bomo dobili takšne informacije, da bomo lahko sprejemali
taktične, strateške in/ali izvedbene odločitve?
 Katere metrike nam bodo omogočile, da bomo dobili ţelene podatke oz. informacije,
ki jih potrebujemo?
 Cilje za vse potrebne metrike. Ti so lahko zajeti v pogodbah, ki točno določajo
zahtevani nivo storitev (SLA – Service level Agreement) ali pa so zajeti interno v
oddelku za IKT.


Pri določanju postopkov in politike okvira merjenja storitev je potrebno:






definirati postopke za izvajanje meritev in izbrati ustrezna orodja, ki bodo podpirala
zbiranje podatkov in ostalih aktivnosti;
določiti posamezne vloge in odgovornosti v slogu "Kdo bo kaj delal?˝;
določiti pravila (politiko) za podporo merjenja storitev;
določiti ustrezne kriterije za pobude nenehnega izboljševanja;
razmisliti, kdaj je potrebno zvišati kriterije.

Če ţelimo učinkovito načrtovanje okvira merjenja storitev, moramo upoštevati kritične
dejavnike, kot so:




učinkovit okvir merjenja storitev in učinkovitost metrik
učinkoviti cilji
definirane vloge posameznikov in njihove odgovornosti

Lastnosti za učinkovit okvir merjenja storitev so:





usklajenost s poslovnimi potrebami
usmerjenost k poslovnim in IT-ciljem
stroškovna učinkovitost
sposobnost za spremembe

Učinkovitost metrik pomeni:





točnost in zanesljivost
kakovost in jasnost
preprečevanje negativnih učinkov
sposobnost prepoznavanja novih priloţnosti za izboljšanje

Učinkoviti cilji so:






posebni
merljivi
dosegljivi
ustrezni
realni
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Definirane vloge posameznikov in njihove odgovornosti pomenijo, da poznamo odgovore na
naslednja vprašanja:






3.4.6.1

Kdo določa metrike in cilje?
Kdo spremlja in izvaja meritve?
Kdo zbira podatke meritev?
Kdo upravlja in analizira podatke?
Kdo pripravlja poročila?
Kdo predstavi poročila slušateljem?
RAZLIČNI NIVOJI MERJENJA IN POROČANJA

Načrtovanje okvira merjenja storitev zahteva odprtost do izbora različnih metrik in postopkov
merjenja. Končni rezultat predstavlja pogled na merjenja posameznih komponent do končne
storitve na strani uporabnika. Ti podatki so v nadaljevanju podlaga za oskrbovanje ključnih
indikatorjev učinkovitosti (KPI), ki so določeni za posamezne storitve, in kasneje za sistem
storitvenih kazalnikov in pregledne plošče storitev (slika 16).

Slika 16: Model merjenja storitev (Blažec, 2009)
Najniţji nivo v modelu merjenja storitev vključuje merjenja na nivoju komponent. To pomeni,
da se merijo npr. razpoloţljivost, zanesljivost in zmogljivost posameznih streţnikov. Rezultati
teh meritev so osnova tako za ugotavljanje kakovosti storitev na strani končnega uporabnika
kot tudi za načrtovanje razpoloţljivosti in zmogljivosti. Prav tako se rezultati uporabijo pri
procesih izboljšanja storitev. Del rezultatov se v nadaljevanju modela merjenja storitev
uporabi za merjenje storitve na strani uporabnika s stališča razpoloţljivosti, zanesljivosti in
zmogljivosti.
Kaj in na katerem nivoju bodo zajemala poročila, je odvisno od predhodno izbranih metrik.
Konkreten izračun merjenja mesečne razpoloţljivosti storitve e-pošte na primeru iz slike 19
izračunamo po naslednji formuli:
Mesečna razpoloţljivost na I. nivoju znaša 96 %.
Mesečna razpoloţljivost na II. nivoju znaša 97,5 %.
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Mesečna razpoloţljivost na III. nivoju znaša 98 %.
Mesečna razpoloţljivost na IV. nivoju znaša 99,96 %.
Skupna vrednost mesečne razpoloţljivosti storitve e-pošte do uporabnika na nivoju vseh
domen znaša:
96 % x 97,5 % x 98 % x 99,96 % = 91,69 %. Torej lahko uporabnik pričakuje 91,96 %
razpoloţljivost te storitve.

Tehnološki nivo
Razpoložljivost 98%
III.Nivo
WAN

II.Nivo
strežnik

IV.Nivo

Usmerjevalnik

Osrednji
strežnik

Vmesnik
Tehnološki nivo
Razpoložljivost
97,5%

Tehnološki nivo
Razpoložljivost 99,96%

Omrežni
delilnik

Uporabnik storitve
I.Nivo

Storitev: e-pošta

Tehnološki nivo
Razpoložljivost 96%

- Nivo programske opreme
- Postopkovni nivo
-Nivo uporabnikov (ljudi)

Slika 17: Merjenje razpoložljivosti storitve na nivoju domen
V procesu izboljševanja je bistvenega pomena, da na začetku najprej definiramo izhodiščne
točke, ki nam bodo kasneje sluţile kot oporne točke v fazi primerjanja. Na osnovi izhodiščnih
točk se lahko tudi odločimo, ali je nek proces ali storitev sploh potrebno izboljšati.
V osnovi obstajajo s poslovnega vidika štirje razlogi, zakaj je pomembno spremljati in izvajati
meritve:





potrditev prejšnjih odločitev;
definiranje aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev;
zagovarjanje oz. opravičenost na osnovi dejstev, da so predhodno definirane
aktivnosti potrebne;
posredovanje, ki vključuje izvajanje sprememb in korektivnih ukrepov.
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POROČANJE O DELOVANJU STORITEV

V času merjenja storitev med delovanjem se srečujemo s številnimi podatki in informacijami,
ki jih dnevno pri zagotavljanju storitev pridobivamo na različne načine in s pomočjo različnih
orodij. Večji del teh informacij je zanimiv predvsem za osebje iz internega IT-oddelka.
Vodstvo organizacije pa predvsem zanima, kakšni so pozitivni učinki IKT-sistema na
uspešnost poslovanja, na varovanje podatkov, večanje ugleda in konkurenčnosti. Ker imamo
v organizacijah različne interesne skupine, moramo poročila o delovanju storitev primerno
oblikovati (oblikovati različna poročila za posamezne interesne skupine), da bodo ta čim bolj
razumljiva. Iz naštetih razlogov se priporoča, da IT pripravi konkreten pristop o poročanju
delovanja storitev, v katerem bo različnim interesnim skupinam obrazloţeno naslednje:





kateri dogodki so se zgodili v preteklosti;
katere so bile izvedene aktivnosti osebja IT v preteklosti;
kakšni so predlagani ukrepi, ki bodo v prihodnje preprečevali nastajanje dogodkov, ki
bi imeli negativne učinke na uporabnike storitev;
kako poteka proces za nenehno izboljševanje kakovosti storitev.

Ker različne podatke oz. informacije po fazi merjenja storitev oblikujemo v različno
pripravljena poročila, lahko pri tem govorimo, da gre za proces pretvarjanja informacij iz ene
oblike v drugo, bolj razumljivo različnim skupinam (slika 16). Poročila lahko predstavljamo na
različne načine, in sicer:





v papirni (tiskani) obliki
v obliki, ki je berljiva preko spleta
v elektronski obliki z ustreznimi orodji (npr. Powerpoint, preglednice ipd.)
v govorni obliki na sestanku

Sam proces o poročanju storitev lahko vidimo na sliki 20.
3.4.7.1

POLITIKA POROČANJA IN POSTOPKI

ITIL priporoča pri oblikovanju poročil upoštevanje naslednjih dejstev (Cannon, 2007):








različnim ciljnim skupinam predstaviti, kakšen je doprinos dostavljenih storitev k
poslovanju organizacije;
sklenitev ustrezne pogodbe, ki vključuje, kaj moramo meriti in kaj poročati;
določiti moramo urnike poročanja (kdaj poročati; npr. enkrat mesečno);
določiti definicije za vse izraze in okvire (meje);
zagotoviti pogoje za izvedbo izračunov;
zagotoviti dostope do poročil in potrebnih medijev;
zagotoviti srečanja z interesnimi skupinami zaradi predstavitve in diskusije o poročilih.
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Poslovna perspektiva
Določiti politiko
poročanja in pravila

Primerjanje

Storitve poročanja

Pretvarjanje in
uporaba

Poslovni vidik

Predstavljanje

Slika 18: Proces o poročanju storitev (Cannon, 2007)
3.4.8

METODOLOGIJA NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA SIX SIGMA

V svetu je znanih več različnih metodologij (poleg ITIL), ki opisujejo postopke za
izboljševanje kakovosti izvajanja poslovnih in IT-procesov. Ena od teh je koncept, ki ga je
razvilo podjetje Motorola in se imenuje Six Sigma (Six Sigma, 2011). Temelji na merjenju δ
(sigme), ki predstavlja standardno deviacijo. Skratka, Six Sigma nas opozori na kritične
dejavnike, ki imajo negativne učinke na kakovost procesa ali storitve, in predlaga ukrepe, s
katerimi odpravimo te negativne učinke.
Negativni učinki lahko vplivajo na:



zadovoljstvo uporabnika (stranke)
stroške

Glavni namen te metodologije je uvedba strategije, ki temelji na nenehnem preverjanju
(merjenju) in izboljševanju procesov, kar posledično vodi do večje poslovne uspešnosti in
večjega zadovoljstva uporabnikov.
Six Sigma dejansko pomeni šest krat sigma, ki ponazarja 3,4 napake na milijon priloţnosti
(DPMO-Defects per Million Opportunities). Z drugimi besedami to pomeni doseganje
določenih rezultatov z verjetnostjo 99,9997 %.
Ločimo tri metodologije koncepta Six Sigma, in sicer:




DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify)
DFSS (Design For Six Sigma)

Six Sigma nam omogoča optimizirati upravljanje IT. V tem primeru Six Sigma ne pomeni
neke vrste filozofskega pristopa, temveč je orodje, s katerim lahko učinkovito rešujemo
pomanjkljivosti na področju upravljanja IT.
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3.5 SPLOŠNO O STANDARDU ISO/IEC 20000
ISO/IEC 20000 (v nadaljevanju ISO 20000) je oznaka za mednarodni standard, ki opredeljuje
upravljanje IT-storitev in izhaja iz angleškega standarda BS 15000, ki vključuje procesni
pristop v skladu s priporočili in smernicami ITIL. Poglavitna cilja tega standarda sta (Bon,
2007):



ustvariti enotno terminologijo za ponudnike, dobavitelje in uporabnike IT-storitev
učinkovito upravljanje IT-storitev

Ne glede na to, ali gre za zunanjo organizacijo, ki ponuja IT-storitve, ali pa za organizacijo, ki
uporablja lastno informacijsko tehnologijo, je pridobitev standarda ISO 20000 strateškega
pomena. S pridobitvijo omenjenega standarda organizacija namreč demonstrira svojo
konkurenčno prednost pred tistimi, ki tega standarda niso pridobili (Vujović, 2010). S tem
organizacija promovira tako lastnim uporabnikom kot ostalim poslovnim partnerjem široko po
svetu, da je poslovno politiko usmerila v nenehno izboljševanje kakovosti upravljanja ITstoritev (ISO 20000, 2010).
3.5.1

ISO 20000-1 IN ISO 20000-2

ISO 20000 je sestavljen iz dveh delov, in sicer:



ISO 20000-1 in
ISO 20000-2

Prvi del standarda ISO z oznako ISO 20000-1 opredeljuje seznam obveznih priporočil, s
katerimi mora biti ponudnik IT-storitev usklajen, če ţeli biti certificiran.
Drugi del standarda ISO z oznako ISO 20000-2 opredeljuje načela najboljših praks bolj
podrobno ter daje smernice in priporočila procesom upravljanja storitev v okviru formalnega
standarda.
3.5.2

PROCESI, VKLJUČENI V ISO 20000

Standard ISO 20000 temelji na razvrstitvi naslednjih ključnih procesov (slika 19):














upravljanje zmogljivosti
neprekinjenost IT-storitev in upravljanje razpoloţljivosti
upravljanje ravni storitev
storitve poročanja
upravljanje informacijske varnosti
finančna sredstva in računovodstvo za storitve IT
upravljanje konfiguracij
upravljanje sprememb
upravljanje izdaj
upravljanje incidentov
upravljanje problemov
upravljanje dobaviteljev
upravljanje poslovnih razmerij
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Procesi zagotavljanja
storitev
Upravljanje zmogljivosti

Upravljanje ravni storitev

Neprekinjenost IT storitev
in upravljanje
razpoloţljivosti

Storitve poročanja

Upravljanje informacijske
varnosti
Finančna sredstva in
računovodstvo za storitve IT

Procesi nadzora
Upravljanje konfiguracij
Upravljanje sprememb
Procesi razmerij

Proces izdaj
Procesi reševanja
Upravljanje izdaj
Upravljanje incidentov
Upravljanje problemov

Upravljanje poslovnih
razmerij
Upravljanje dobaviteljev

Slika 19: Procesi upravljanja storitev v ISO 20000 (Bon, 2007)

3.5.3

PREPLETENOST MED STANDARDOM ISO 20000 TER ITIL

ITIL in ISO 20000 se med seboj lepo dopolnjujeta in včasih smo kar malce zmedeni, ko
razmišljamo o razlikah med njima. V bistvu gre zgolj za to, da ITIL daje smernice in
priporočila najboljših praks, ki ob njihovi osvojitvi organizacijam pomagajo pri doseganju
kakovosti pri upravljanju z IT-storitvami, in to na način, kot to določa standard ISO.
ISO 20000 določa zahteve, h katerim naj bi procesi upravljanja IT-storitev stremeli, hkrati pa
predstavlja preizkus, na kakšen način in v kolikšni meri je neka organizacija osvojila
smernice in priporočila najboljših praks po ITIL. Omenjeno prepletenost med procesi
upravljanja IT-storitev in navedenimi preizkusi nam nazorno prikazuje slika 20.
Na sliki 20 vidimo, da predstavlja ISO 20000 veliko več kot samo ITIL.

Slika 20: Struktura prepletenosti standarda ISO/IEC 20000 ter ITIL (Plevnik, 2010)
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KOMU JE STANDARD ISO 20000 NAMENJEN IN NJEGOVE PREDNOSTI

ISO 20000 je namenjen (povzeto po ISO 20000, 2010):




organizacijam, ki najamejo IT-storitve od zunanjih ponudnikov;
ponudnikom IT-storitev, ki predstavljajo notranjim odjemalcem in zunanjim kupcem
uporabo usklajenega pristopa in visoko kakovost IT-storitev;
organizacijam, ki ţelijo izboljšati kakovost svojih lastnih IT-storitev in
povečati produktivnost ob hkratnem zniţanju stroškov v IT.

Prednosti, ki jih prinaša ISO 20000, so (povzeto po ISO 20000, 2010):








doseganje učinkovitih procesov informacijske tehnologije;
zagotavljanje nadzorovanih in usklajenih dobav storitev visoke kakovosti notranjim
odjemalcem, končnim kupcem in zunanjim deleţnikom v razširjenih omreţjih;
zmanjševanje stroškov skozi povečevanje učinkovitosti;
pridobitev obseţnega nabora najboljših praks;
ISO 20000 je prepoznan v IT-industriji v svetovnem merilu;
boljše ravnovesje med poslovnimi in IT-cilji, zmanjšanje tveganja in izboljšanje
komunikacije med poslovnimi in IT-sferami;
trţno prednost s pridobitvijo certifikata s strani prepoznavne, neodvisne certifikacijske
hiše.

Nekaj ključnih razlik med ITIL V3 ter ISO 20000 nam prikazuje spodnja slika. V primerjavi s
prejšnjo različico ITIL V2 je zadnja različica ITIL V3 bolj v skladu z ISO 20000, saj vključuje
nekaj dodatnih procesov, kot so upravljanje informacijske varnosti (Information Security
Management) ter upravljanje dobaviteljev (Supplier Management).

ISO/IEC 20000

ITIL V3

standard in navodila

najboljša oz. dobra praksa

certifikacija ponudnikov
storitev/organizacij

kvalifikacijska shema za posameznike

določene zahteve na visokem nivoju za
procese in upravljalske sisteme

podrobna priporočila za izvajanje in
implementacijo najboljših praks, njihovi
opisi

neodvisna organizacijska struktura z
malim številom opisanih obveznih vlog

definira veliko funkcij, vlog na procesih
ter njihove odgovornosti

16 procesov, brez funkcij (funkcionalnih
enot), brez posebnega omenjanja
ţivljenjskega cikla

26 procesov in 4 funkcije,
dokumentirani znotraj petih faz
ţivljenjskega cikla

zahtevan nabor/seznam določenih
dokumentov

opisi ključne dokumentacije

Tabela 3: Nekaj bistvenih razlik med ITIL v3 ter ISO 20000 (Plevnik, 2010)
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4 OPIS OBSTOJEČEGA KONCEPTA ZAGOTAVLJANJA
NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI STORITEV
SISTEMA NADZORA
4.1 PREDSTAVITEV SISTEMA NADZORA
Zbirka priporočil in najboljših praks ITIL predvideva v fazi ţivljenjskega cikla Izvajanja storitev
tudi spremljanje in izvajanje nadzora nad delovanjem informacijskega sistema (v
nadaljevanju IS). Danes poznamo številne rešitve oz. orodja za izvajanje monitoringa nad
delovanjem IS. V tej nalogi bomo sicer v nadaljevanju predstavili orodje za spremljanje in
nadzor IS, ki se imenuje Nagios. V splošnem pa so lahko rešitve:



namenske, ki so draţje in omogočajo večjo funkcionalnost, ali pa
odprtokodne rešitve, ki so cenejše (neplačljive licence, npr. Nagios) in ravno tako
zagotavljajo ustrezno kakovost spremljanja in nadzora IS.

Odprtokodne rešitve ponavadi sestavljajo:





spletni streţnik s prednaloţenim operacijskim sistemom (npr. Linux)
programska oprema za izvajanje nadzora (npr. Nagios)
ustrezna podatkovna baza za shranjevanje podatkov (npr. SQL)
ustrezna skripta (Agent) na posameznem odjemalcu

Kje so razlogi za vedno večjimi potrebami po izvajanju nadzora?
S stališča poslovnih ciljev izvajanje nadzora omogoča (S&T, 2010):










učinkovito upravljanje in optimizacijo delovanja informacijskega sistema;
zniţanje stroškov upravljanja in vzdrţevanja informacijske tehnologije ob povečanju
kakovosti storitev;
obvladovanje proračunskih sredstev za potrebe IT;
zmanjšanje prekinitev izvajanja poslovnih procesov;
povečanje preglednosti, razpoloţljivosti in odzivnosti storitev;
povečanje ugleda in konkurenčnosti organizacije;
povečanje zadovoljstva stranke, naročnika storitev;
v primeru izvajanja nadzora zunanjega izvajalca se lahko organizacija osredotoči na
izvajanje primarne dejavnosti;
stalno spremljanje zmogljivosti sistema omogoča optimalno pripravo investicij v novo
strojno ali programsko opremo.

S stališča zagotavljanja kakovostnih storitev izvajanje nadzora omogoča (S&T, 2010):










pregled nad zmogljivostjo in razpoloţljivostjo naprav v omreţju, aplikacij, protokolov in
zasedenosti komunikacijskih poti;
identificiranje ozkih grl in neučinkovitih poslovnih in ostalih procesov;
zaznavanje problemov, še preden ti povzročijo zastoj ali nedelovanje;
spremljanje in upravljanje oddaljenih virov preko operativne konzole;
hitro in učinkovito identificiranje in reševanje incidentov v primeru okvare;
učinkovito in hitro obveščanje oz. alarmiranje v primeru incidentov ali problemov;
Izvajanje poročil za različna časovna obdobja;
Izvajanje učinkovite podpore uporabnikom;
spremljanje in nadzor z enega mesta.
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Sistemi nadzora nam pretvorijo zbrane podatke v nam razumljivo obliko, na osnovi katerih
lahko tudi sami sprejmemo ustrezne ukrepe za izboljšanje delovanja informacijskega
sistema.
4.1.1

KAJ NADZORUJEMO?

Cilj izvajanja nadzora nad delovanjem informacijskega sistema je nadzorovati vse ključne
gradnike našega informacijskega sistema, ki nam omogočajo učinkovito izvajanje poslovnih
in drugih procesov. Pri tem mislimo tako na strojno kot na programsko opremo, različne
protokole, servise ter okoljske parametre (slika 21).

ERP Sistemi

Sistemske aplikacije

Poslovne aplikacije

Spletne aplikacije

Servisi

Poštni sistemi

Podatkovne baze

Aktivni imenik

Windows

Unix

Linux

Virtualno okolje

Strojna oprema

Omrežje

Slika 21: Izvajanje nadzora nad različnimi gradniki IS (S&T, 2010)
4.1.1.1

SPREMLJANJE DELOVANJA WINDOWS STREŢNIKA

Pri izvajanju monitoringa nad delovanjem streţnika s prednaloţenim operacijskim sistemom
Windows lahko spremljamo naslednje pomembnejše parametre, kot so:









zasedenost/obremenjenost procesorja (CPU) v odstotkih (%)
zasedenost notranjega pomnilnika (RAM)
zasedenost pomnilnika oz. trdega diska
obremenjenost mreţnega vmesnika
vrednost temperature v streţniku in/ali na procesorski enoti (CPU)
prijavljeni uporabniki (logged in users)
aktivnost servisov/aplikacij
aktivnost procesov ipd.
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Koncept izvajanja monitoringa nad delovanjem Windows streţnika prikazuje spodnja slika
(slika 22).
Iz slike je razvidno, da lahko spremljamo hkrati delovanje vseh ključnih parametrov
posameznega streţnika. S podobnim konceptom lahko spremljamo tudi delovanje delovne
postaje, na kateri je prednaloţen operacijski sistem Windows.

Windows strežnik
Strežnik za izvajanje monitoringa/
nadzora

Aplikacija/rešitev za
izvajanje nadzora
(npr. Nagios)

Procesor-CPU
Pomnilnik
(RAM)
Zasedenost
diska

Kom.vmesnik

Vmesnik/Agent
Procesi
Servisi/
aplikacije

Slika 22: Izvajanje monitoringa nad Windows strežnikom (Nagios, 2010)
4.1.1.2

SPREMLJANJE DELOVANJA LINUX/UNIX STREŢNIKA

Pri izvajanju monitoringa nad delovanjem streţnika z prednaloţenim operacijskim sistemom
Linux/Unix, lahko spremljamo naslednje pomembnejše parametre, kot so:









zasedenost/obremenjenost procesorja (CPU) v odstotkih (%)
zasedenost notranjega pomnilnika (RAM)
zasedenost pomnilnika oz. trdega diska
obremenjenost mreţnega vmesnika
prijavljeni uporabniki (logged in users)
vrednost temperature v streţniku in/ali na procesorski enoti (CPU)
aktivnost servisov/aplikacij
aktivnost procesov ipd.

Koncept izvajanja monitoringa nad delovanjem Linux/Unix streţnika prikazuje slika 23.
Iz slike je razvidno, da lahko spremljamo hkrati delovanje vseh ključnih parametrov
posameznega streţnika. S podobnim konceptom lahko spremljamo tudi delovanje delovne
postaje, na kateri je prednaloţen operacijski sistem Linux.
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Linux/Unix
strežnik

Strežnik za izvajanje monitoringa/
nadzora

Aplikacija/rešitev za
izvajanje nadzora
(npr. Nagios)

SSL
Kom.vmesnik

Preveri disk
Lokalni resursi
in servisi

Vmesnik-NRPE
Preveri
zasedensot

Slika 23: Izvajanje monitoringa nad Linux/Unix strežnikom (Nagios, 2010)
4.1.1.3

SPREMLJANJE DELOVANJA MREŢNEGA TISKALNIKA

Pri izvajanju monitoringa nad delovanjem mreţnega tiskalnika, ki ima nameščen notranji ali
zunanji mreţni vmesnik (Print Server) s podporo SNMP-protokolu, lahko spremljamo
naslednje pomembnejše statuse, kot so:









zastoj papirja (Paper Jam),
ni papirja/zmanjkalo papirja (Out of Paper),
tiskalnik v Offline reţimu (Printer Offline),
zahtevana intervencija (Intervention Required),
nizka vsebina tonerja (Toner Low, pri laserskih tiskalnikih),
nezadostna kapaciteta pomnilnika v tiskalniku (Insufficient Memory),
vratca tiskalnika so odprta (Open Door),
predal za papir je poln (Output Tray is Full) itd.

Koncept izvajanja monitoringa nad delovanjem mreţnega tiskalnika prikazuje spodnja slika.
Iz slike je razvidno, da lahko spremljamo večino ključnih statusov posameznega tiskalnika.

Strežnik za izvajanje monitoringa/
nadzora

Aplikacija/rešitev za
izvajanje nadzora
(npr. Nagios)

Kom.vmesnik

Tiskalnik (matrični, laserski, črniko
ipd…)

SNMP

Status
tiskalnika

Slika 24: Izvajanje monitoringa tiskalnika (Nagios, 2010)
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SPREMLJANJE DELOVANJA USMERJEVALNIKOV IN MREŢNIH STIKAL

Pri izvajanju monitoringa delovanja usmerjevalnikov in omreţnih stikal lahko spremljamo
naslednje pomembnejše parametre, kot so:





izguba podatkov/paketa (Packet loss)
prikaz statusa SNMP
prikaz zasedenosti komunikacijske poti oz. pasovne širine (Bandwith) in/ali obsega
omreţnega prometa (Traffic Rate)
prikaz statusa posameznih priključkov na napravi ipd.

Koncept izvajanja monitoringa delovanja usmerjevalnikov in mreţnih stikal prikazuje slika 25.
Poceni mreţna stikala in/ali delilniki, ki ne podpirajo protokola SNMP in ki jih ne moremo
naslavljati preko IP-protokola, ne omogočajo izvajanja monitoringa in zato jih ne moremo
nadzorovati. Večina tovrstnih naprav, ki so nekoliko draţje, omogočajo dodeljevanje IPnaslovov in lahko ugotavljamo njihovo prisotnost v omreţju z ukazom PING (Ping je protokol,
ki pošlje sporočilo drugemu računalniku ali napravi in čaka na odgovor oz. odziv). V primeru,
da komunikacijska naprava podpira protokol SNMP, pa lahko poizvedujemo po predhodno
opisanih parametrih.

Strežnik za izvajanje monitoringa/
nadzora
Aplikacija/rešitev za
izvajanje nadzora
(npr. Nagios)

Kom.vmesnik

Usmerjevalnik (Router), stikalo (Switch)

Kom.vmesnik
SNMP

Status priključka na
stikalu/
usmerjevalniku

MRTG-aplikacija za
spremljanje omrežne
pasovne širine/
prometa

Slika 25: Izvajanje monitoringa delovanja usmerjevalnikov/stikal (Nagios, 2010)
4.1.1.5

SPREMLJANJE DELOVANJA NAPRAVE ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE

Pri izvajanju monitoringa nad delovanjem brezprekinitvenega napajalnika s podporo SNMPprotokolu, lahko spremljamo naslednje pomembnejše statuse, kot so:







akumulatorska baterija v reţimu polnjenja
napolnjena akumulatorska baterija
prikaz osnovnih parametrov napajalne omreţne napetosti (frekvenca v Hz, izmenična
napetost v voltih – V)
prikaz avtonomije akumulatorske baterije v primeru izpada električne napetosti 230
VAC
prikaz temperature v notranjosti napajalnika v stopinjah Celzija
izhodna obremenjenost ipd.
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Brezprekinitveni napajalnik (UPSUninterruptible Power Supply)

SNMP

Status
brezprekinitvenega
napajalnika

Slika 26: Izvajanje monitoringa delovanja brezprekinitvenega napajalnika (Nagios, 2010)
4.1.1.6

SPREMLJANJE DELOVANJA JAVNO DOSTOPNIH SERVISOV

Monitoring delovanja javno dostopnih servisov, aplikacij in protokolov lahko izvajamo v okviru
lokalnih (LAN), prostranih (WAN) omreţij ter interneta.
Primer javno dostopnih servisov:








4.1.1.7

POP3
HTTP
IMAP
FTP
Telnet
SSH
Windows servisi
Linux/Unix procesi in drugi
SPREMLJANJE DELOVANJA PODATKOVNIH ZBIRK (BAZ)

Izvajamo lahko tudi monitoring delovanja naslednjih podatkovnih baz:






Oracle
MS SQL
MySQL
DB2
Informix ipd.

Delovanje podatkovnih baz spremljamo na podlagi preverjanja delovanja oz. izvajanja
ključnih servisov le-teh.
4.1.1.8

SPREMLJANJE OKOLJSKIH IN DRUGIH PARAMETROV

Nadzorni sistemi nam lahko omogočijo izvajanje monitoringa nad okoljskimi in drugimi
parametri, kot so npr.:





temperatura v prostoru (v podatkovnem centru)
vlaga v prostoru (prisotnost vode v prostoru)
zaznavanje prisotnosti v prostoru
zaznavanje dima v prostoru ipd.
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V kakšnem času lahko dvig temperature v prostoru resno ogrozi delovanje le-teh ali celo
podatke, nam prikazuje spodnja slika.

Slika 27: Kritičen čas dviga temperature (Lavuger, 2010)
Nemalokrat se zgodi, da iz neznanega razloga naraste temperatura v prostoru (v
podatkovnem centru), kjer se nahajajo ključne naprave našega informacijskega sistema
(streţniki, komunikacijska oprema, enote za arhiviranje podatkov ipd.). V takšnih primerih je
ključnega pomena, da smo o takšnem dogodku takoj obveščeni in da lahko nemudoma
reagiramo in čim prej vzpostavimo predhodno stanje oz. da čim prej zagotovimo ustrezno
delovno temperaturo. Eden od razlogov dviga temperature v prostoru je lahko npr. okvara
klimatske naprave oz. nenameren izklop ali celo izpad napajanja le-te. V zadnjem primeru
pridemo celo do zaključka, da bi sistemi za hlajenje morali imeti neprekinjeno napajanje.
Nekontrolirani porast temperature v prostoru ima lahko katastrofalne posledice za
organizacijo.
4.1.1.9

SPREMLJANJE
VAROVANJA

DELOVANJA

ANTIVIRUSNE

ZAŠČITE

IN

DRUGIH

SISTEMOV

Sistemi nadzora omogočajo spremljanje delovanja protivirusnih programov in sistemov za
zaznavanje ter preprečevanje vdorov v naš informacijski sistem, tako zunaj kot znotraj
omreţja. Področje varovanja našega informacijskega sistema je ključnega pomena in zelo
pomembno je, da nemudoma izvemo, da naš sistem varovanja deluje moteno ali celo ne
deluje. Tovrstni sistemi so:





sistemi za zaznavanje vdorov – Intrussion Detection System (IDS)
sistemi za zaznavanje in preprečevanje vdorov – Intrussion Prevention System (IPS)
protivirusna zaščita (AV)
poţarne pregrade (Fire Wall) ipd.

4.1.1.10 SPREMLJANJE DELOVANJA SISTEMOV ZA VARNOSTNO KOPIRANJE PODATKOV

V primeru kritične okvare na streţniški infrastrukturi, kjer pride do izgube zelo pomembnih
podatkov našega poslovanja, je ključnega pomena, da lahko ponovno zagotovimo vsaj
podatke zadnjega dne poslovanja. Iz tega razloga je pomembno, da se proces varnostnega
kopiranja podatkov zanesljivo izvaja. V primeru, da pride do napake na infrastrukturi za
varnostno kopiranje podatkov, nas o tem nemudoma opozori nadzorni sistem in ponavadi
imamo v takšnih primerih dovolj časa, da odpravimo napako in zagotovimo ponovno polno
funkcionalnost tovrstnega sistema.
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SPREMLJANJE IT-OKOLJA PREKO OPERATIVNE KONZOLE

Dostop do operativne konzole je mogoč preko spletnega brskalnika in omogoča analitičen ter
operativen pregled. Preko operativne konzole nadzornega sistema lahko v vsakem trenutku
ugotovimo, v kakšnem stanju se naš informacijski sistem nahaja, ne glede na to, kje se
posamezni viri nahajajo.
Vidimo lahko celotno sliko
povezav (zemljevid omreţja) med gradniki našega
informacijskega sistema (streţniki, stikala, usmerjevalniki itd.), kar nam močno olajša delo pri
odpravljanju napak. V primeru, da posamezna naprava deluje, to vidimo na operativni konzoli
nadzornega sistema tako, da je obarvana z zeleno barvo (slika 28) ali pa je v neposredni
bliţini naprave obarvan simbol z zeleno barvo (npr. krog). Način prikaza delovanja ali
nedelovanja je odvisen od tipa nadzornega sistema, kako to interpretira. V primeru, da neka
naprava ne deluje, nas o tem nadzorni sistem v realnem času obvesti in naprava je obarvana
z rdečo barvo.
Shema
Lokacija 1

Lokacija 2

Streţnik 1

EMC

Streţnik 2
VMware Infrastructure 3

LAN

LAN

Streţnik 5
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DL 585G2
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.XX
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.1
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.20
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MPLS TELEKOM omreţje
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Firewall Cluster
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DL 360G5

Secure Client
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Slika 28. Izgled operativne konzole (S&T, 2010)
4.1.2.1

STANJA NAPRAV PRI PREVERJANJU DELOVANJA

Ko nadzorni sistem preverja delovanje neke naprave v informacijskem sistemu, se ta lahko
nahaja v stanju:




delovanja (angl. UP)
nedelovanja (angl. DOWN)
nedostopnosti (angl. UNREACHABLE)

Marjan Brus: Nenehno izboljševanje kakovosti storitev nadzornega sistema

Stran 44

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Pri preverjanju nadzornega sistema, ali se je nek servis (storitev) izvedel, pa so moţni
naslednji rezultati stanja:





vse v redu (angl. OK)
opozorilo (angl. WARNING)
neznano (angl. UNKNOWN)
kritično (angl. CRITICAL)

V odvisnosti od tega, v kakšnem stanju nadzorni sistem neko napravo ali storitev zazna,
potem izvede ustrezno aktivnost, kot je lahko npr.:



4.1.3

predhodno stanje naprave ali storitve se spremeni v novo stanje in je vidno na
operativni konzoli;
o novem stanju se obvestijo določeni nadzorniki ali skrbniki preko e-pošte, SMS ali pa
se problem neposredno eskalira v sistem za pomoč uporabnikom oz. v servisni center
(angl. Help Desk).
KONCEPT ZAGOTAVLJANJA STORITEV NADZORA

Kot ponudniki zagotavljanja storitev nadzora informacijskih
omogočamo, da se odločijo za različne vrste konceptov.
4.1.3.1

sistemov

naročnikom

KONCEPT ŠT. 1

Koncept št. 1 predvideva (slika 29), da je vsa potrebna infrastruktura (strojna in programska
oprema) za izvajanje nadzora na lokaciji naročnika. V tem primeru zunanji izvajalec preko
varne povezave upravlja in izvaja vso potrebno administracijo za zagotavljanje storitev
nadzora. Za naročnika omenjene storitve to pomeni, da je razbremenjen nakupa ustrezne
opreme in opravljanja potrebnih aktivnosti za izvajanje nadzora in da se lahko posveti svoji
osnovni dejavnosti.
Naročnik

Slika 29: Koncept izvajanja nadzora – oprema je pri naročniku (S&T, 2010)
Da je naročnik razbremenjen nakupa opreme, pomeni, da zunanji izvajalec zagotovi:





strojno opremo (nadzorni streţnik)
operacijski sistem
aplikacijo za izvajanje nadzora
modul za obveščanje preko SMS-sporočil
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KONCEPT ŠT. 2

Koncept št. 2 predvideva, da je vsa potrebna infrastruktura za izvajanje nadzora na strani
zunanjega izvajalca. Tudi v tem primeru je naročnik razbremenjen nakupa tako strojne kot
programske opreme (saj se ta nahaja na lokaciji izvajalca) in opravljanja potrebnih aktivnosti
za izvajanje nadzora. Za potrebe obveščanja izvajalec preprosto uporabi lastno
infrastrukturo.
Izvajalec zagotavlja storitev nadzora za naročnika preko varne povezave (proxy streţnika).
Dostop do operativne konzole nadzornega sistema je naročniku omogočen preko spletnega
portala, ki je nameščen pri izvajalcu.

Naročnik

Izvajalec

Slika 30: Koncept izvajanja nadzora – oprema je pri izvajalcu (S&T, 2010)
4.1.3.3

KONCEPT ŠT. 3

Koncept št. 3 predvideva, da naročnik v celoti kupi sam vso potrebno infrastrukturo in v večji
meri s svojimi lastnimi kadri sam poskrbi za zagotavljanje storitve nadzora. Pri tem konceptu
ima naročnik na voljo zunanjega partnerja (ki mu rešitev implementira in izvede osnovno
uvajanje osebja naročnika), ki mu nudi podporo na višjem nivoju, kot so npr. naslednje
usluge:



4.1.4

pomoč pri spremembah v konfiguraciji sistema
pomoč pri izvajanju nadgradenj sistema
ostala strokovna pomoč
OBVEŠČANJE OB NENAVADNIH DOGODKIH

V primeru motenega delovanja ali celo nedelovanja katerega koli od gradnikov
informacijskega sistema nas nadzorni sistem o tem obvesti. Poleg tega, da moteno
delovanje ali pa napako lahko vidimo preko operativne konzole, to seveda ni dovolj. Lahko
se zgodi, da skrbnik, ki nadzoruje delovanje informacijskega sistema, ni prisoten in brez
ustreznega obveščanja bi lahko bile posledice za poslovanje organizacije kritične. Nadzorni
sistem podpira naslednje načine obveščanja (slika 31):


preko SMS-sporočil na mobilni telefon
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preko pagerja
preko elektronske pošte
preko spletne aplikacije za podporo uporabnikom (angl. Help Desk) oz. servisnega
centra (angl. Service Desk)

Pomembno je, da čim bolje definiramo proces obveščanja in da so o nenavadnih dogodkih
med delovanjem informacijskega sistema obveščene ustrezne osebe, ki poskrbijo za čim
prejšnjo odpravo okvare, da bi zagotovili nadaljnje izvajanje poslovnih procesov.
V primeru, da organizacija sama uporablja nadzorni sistem in ima na razpolago zadostne
kapacitete v tehničnem osebju, sama poskrbi za sanacijo nastale situacije.
V primeru, da je organizacija storitev izvajanja nadzora nad delovanjem informacijskega
sistema najela v obliki zunanjega izvajanja (Outsourcing) s strani ustreznega ponudnika,
morajo biti o nenavadnem dogodku obveščeni tako na strani uporabnika te storitve kot na
strani dobavitelja. V tem primeru mora ponudnik zunanjega izvajanja te storitve poskrbeti za
odpravo napake v skladu z zagotovljenim nivojem dobave storitve (ustrezno dogovorjeni
odzivni časi ter časi za odpravo napake).
Iz spodnje slike lahko ugotovimo, da lahko nadzorni sistem v različnih situacijah (neka
naprava, servis ali aplikacija deluje moteno ali pa sploh ne deluje) na različne načine o
dogodkih obvesti različne osebe. Te po določenih procedurah poskrbijo za vzpostavitev
normalnega delovanja informacijskega sistema v skladu z dogovorjenim nivojem storitve.

ERP Sistemi

Sistemske aplikacije

Poslovne aplikacije

Spletne aplikacije

Servisi

Poštni sistemi

Podatkovne baze

Aktivni imenik

Windows

Unix

Linux

Virtualno okolje

Strojna oprema

Omrežje

Slika 31: Načini obveščanja v primeru eskalacije (S&T, 2010)
4.1.5

IZVAJANJE POROČIL O DELOVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Med izvajanjem monitoringa nad delovanjem informacijskega sistema se vsi podatki vseskozi
zapisujejo. V primeru, da je zajeto v nadzor malo število naprav, procesov in/ali servisov, se
lahko podatki zapisujejo in shranjujejo v ustrezno datoteko. Večinoma uporabljamo nadzorni
sistem v primerih, kjer gre za nadzor celotnega informacijskega sistema z večjim številom
naprav, procesov in servisov na matični lokaciji in/ali tudi na oddaljenih lokacijah. To ima za
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posledico veliko število podatkov, za katere je ţe predhodno potrebno predvideti ustrezno
zmogljivo podatkovno bazo, kamor se bodo ti vseskozi zapisovali oz. shranjevali. Ti podatki
so tudi kvalitetna osnova pri sprejemanju odločitev v fazi nenehnega izboljševanja kakovosti
storitev nadzornega sistema.
Kot smo ţe predhodno zapisali, ne uporabljamo nadzornega sistema zgolj za izvajanje
nadzora nad delovanjem informacijskega sistema, ampak ţelimo izmerjene informacije
naprej analizirati in ugotoviti trende v delovanju informacijskega sistema v prihodnje. Tako
lahko npr. na osnovi preteklih merjenj zasedenosti nekega diska v streţniku ugotovimo, da je
trend zasedenosti diskovne kapacitete mesečno za nek % v porastu in na osnovi tega lahko
sklepamo, kdaj bo zasedenost tega diska dosegla kritično mejo in ga bo potrebno zamenjati
z diskom ustrezne večje kapacitete.
Poročila izvajamo za različna časovna obdobja, in sicer:






mesečna
kvartalna
polletna
letna
po potrebi

Pri izvajanju poročil nas predvsem zanimajo informacije o:







razpoloţljivosti streţnikov in delovnih postaj;
razpoloţljivosti omreţnih naprav (stikala, usmerjevalniki, delilniki in druge
nadzorovane naprave);
razpoloţljivosti omreţnih povezav oz. komunikacijskih poti (lokalno in prostrano
omreţje ter povezave do medmreţja);
razpoloţljivosti aplikacij in servisov;
zasedenosti povezav (npr. do ponudnika internetnih storitev);
zmogljivosti sistemskih virov (zasedenosti diskovnih in drugih pomnilniških kapacitet,
procesorske moči v streţnikih in drugih napravah ipd.).

Orodje za nadzor nam omogoča, da izvedemo podrobna poročila o delovanju
informacijskega sistema in rezultate grafično prikaţemo.

4.2 ORODJE RCG ZA UPRAVLJANJE Z INCIDENTI, S SPREMEMBAMI IN
PROBLEMI
Naročniki storitev lahko prijavljajo napake ali naročijo ţelene storitve (spremembe)
neposredno preko uporabniškega vmesnika z dostopanjem do RcG-aplikacije (orodja) ali pa
to storijo s telefonskim klicem preko klicnega centra in to namesto njih izvede operater, kar je
v skladu s priporočili ITIL. Ob sami prijavi dogodka v RcG je potrebno v spletni obrazec
vpisati določene podatke, kot so:



kdo prijavlja napako ali ţeleno storitev (ime, priimek, naziv podjetja),
kratek opis napake ali ţelene storitve.

Po potrditvi vpisanih podatkov v spletni obrazec se vsi podatki hranijo, ravno tako tudi datum
in čas dogodka ter zaporedna številka dogodka, prijavljenega v aplikaciji. Od tega trenutka
dalje je moţno tako naročniku kot izvajalcu spremljati status posameznega dogodka in
aktivnosti, ki se odvijajo v zvezi s tem dogodkom. Naročnika predvsem zanima, kaj se dogaja
in kdaj je prijavljeni dogodek zaključen. Medtem ko izvajalec vpisuje v dogodek vse svoje
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aktivnosti in ob zaključku dogodek tudi ustrezno zaključi, pa nadrejene zanima predvsem,
kakšen je bil odzivni čas, koliko časa je bilo porabljenega za posamezen dogodek, kdo je
opravljal storitve ipd.

Slika 32: Spremljanje dogodka prijave naročila storitve (vir: aplikacija RcG.Assist)
Zgornja slika prikazuje primer nekega dogodka naročila storitve, kjer vidimo:






4.2.1

zaporedno št. dogodka (HelpDesk 299591)
naziv organizacije ter priimek in ime naročnika storitve
kratek opis storitve po naročilu
priimek in ime inţenirjev izvajalca
datum in čas izvajanja posameznih storitev
opis vseh aktivnosti
IZDELAVA POROČIL Z ORODJEM RCG

Sprejemanje klicev za pomoč uporabnikom je zelo dinamičen proces. Naročniki prijavljajo
napake in naročajo storitve neprestano, prav tako naši inţenirji opravljajo IT-storitve v skladu
z zahtevanim nivojem storitev za posameznega naročnika (SLA – Service Level Agreemnet).
RcG-aplikacija vse te dogodke nenehno beleţi in shranjuje v svoji podatkovni bazi. V nekem
časovnem obdobju se tako zvrstijo številni dogodki. Če vseh teh dogodkov ne analiziramo,
potem v bistvu nimamo pravega občutka, kako pogosto naročniki prijavljajo dogodke, kako
učinkovita je sluţba tehnične pomoči, kako so obremenjeni posamezni oddelki ali
posamezniki, ki morajo vse dogodke zaključiti, in ne vidimo rezultatov naše poslovne
uspešnosti. RcG-aplikacija omogoča torej izdelavo različnih poročil naročniku storitev,
izvajalcu in vodstvu podjetja. Podatke lahko analiziramo na osnovi ustreznih meril (filtrov) in
oblikujemo izpise glede na:



naročnika
posameznega izvajalca ali skupine izvajalca
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časovno obdobje (mesečno, kvartalno, polletno, letno ipd.)
porabljeni čas za posamezen dogodek ali skupino dogodkov na časovno obdobje
(mesec, leto ipd.)
porabljeni material
vrsto opravljenih storitev (servisna, inţenirska, svetovalna ipd.)
vrsto opravljenih storitev glede na vrsto storitve oz. sistema
čas klica (datum in točen čas klica)
odzivni čas

Aplikacija RcG, ki jo uporabljamo za upravljanje incidentov, sprememb in problemov, nam
omogoča izvedbo različnih analiz in poročil. Omenjena funkcionalnost je koristno orodje v
fazi CSI, ko zbiramo podatke in iščemo nove priloţnosti za izboljšavo nekega procesa ali
storitve.

4.3 OBSTOJEČI KONCEPT NAČRTOVANJA STORITVE NADZORA
Preden se stranka oz. naročnik storitve spremljanja in izvajanja nadzora informacijskega
sistema odloči za določen koncept izvedbe, sledijo številne aktivnosti, ki jih je potrebno
izvesti za kasnejše zagotavljanje omenjene storitve. Po ITIL uvrščamo to fazo v proces
oblikovanja storitve (Service Design). Po Demingovem krogu (slika 3) uvrščamo to fazo v
sklop Plan (načrtovanje). V tej fazi nam priporočila po ITIL nalagajo, da moramo ţeleno
storitev čim bolj skrbno oblikovati, da bo v naslednjih fazah ţivljenjskega cikla storitve
(prehajanje storitve v izvajanje in zatem izvajanje storitve) v skladu s poslovnimi zahtevami
oz. zahtevami v skladu dogovorjenega nivoja storitve (SLA).
Trenutno v skladu dobrih praks in manjšega tveganja izvajamo proces načrtovanja storitve v
naslednjih fazah:


4.3.1

izbor koncepta storitve
analiza okolja (stanja) in zahtev naročnika
IZBOR KONCEPTA STORITVE

Naročnik se na podlagi posvetovanja z zunanjim partnerjem in na podlagi analize lastnih
zmogljivosti tako v opremi, osebju in na osnovi finančne strukture (upoštevanje učinkovitosti
v naloţbo, upoštevanje faktorja donosnosti naloţbe – ROI) odloči za ustrezen koncept.
4.3.2

ANALIZA OKOLJA IN ZAHTEV

Po izboru koncepta sledi spoznavanje okolja naročnikovega informacijskega sistema in
posredno naročnikovega poslovnega okolja. Bolj podrobno, kot bomo spoznali okolje
naročnika, ki bo predmet spremljanja in nadzora, na boljši končni rezultat lahko računamo in
na večje zadovoljstvo uporabnikov storitve, kar je bistvenega pomena.
V tej fazi predvidevamo izvajanje naslednjih aktivnosti:





s pomočjo delavnic definirati cilje izvedbe nadzornega sistema;
določiti nadzirane elemente in servise;
določiti mejne parametre nadzora;
določiti načine eskalacij in obveščanja;
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določiti parametre poročil;
določiti nivo storitve (SLA).
S POMOČJO DELAVNIC DEFINIRATI CILJE IZVEDBE NADZORNEGA SISTEMA

Splošno so cilji nadzornega sistema navedeni v točki 4.1. Pri tem gre za prilagoditev in
sinhronizacijo splošnih ciljev na konkretnega naročnika, ki so specifični.
4.3.2.2

DOLOČITI NADZIRANE ELEMENTE IN SERVISE

V tem sklopu aktivnosti gre za točen in usklajen seznam nadzorovane opreme in servisov z
naročnikom, ki ga naročnik sam ali s pomočjo izvajalca izpolni (tabela 4).

Tabela 4: Primer izpolnjenega seznama nadzorovane opreme
4.3.2.3

DOLOČITI MEJNE PARAMETRE NADZORA

Pri tem gre za definiranje metrik s stališča tehnologije oz. komponent (zmogljivost,
razpoloţljivost). Na podlagi znanja, priporočil proizvajalca, standardov in dolgoletnih izkušenj
na področju spremljanja in nadzora informacijskih sistemov postavljamo spodnje in zgornje
(kritične) mejne vrednosti parametrov nadzora posameznih komponent.
Tako npr. za nek streţnik, ki ga nadziramo, določimo naslednje mejne vrednosti:


zasedenost procesorja (CPU):
- sp. mejna vrednost 90 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo);
- zg. mejna vrednost 95 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo o kritičnosti dogodka in po potrebi izvede določeno proceduro);
 zasedenost kapacitete na trdem disku:
- sp. mejna vrednost 80 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo);
- zg. mejna vrednost 90 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo o kritičnosti dogodka);
 zasedenost notranjega pomnilnika (RAM-Random Access memory):
- sp. mejna vrednost 90 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo);
- zg. mejna vrednost 95 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo o kritičnosti dogodka);
 zasedenost omreţnega vmesnika na streţniku:
- sp. mejna vrednost 70 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo);
- zg. mejna vrednost 90 % (ko je doseţena, nadzorni sistem pošlje po ustrezni poti
opozorilo o kritičnosti dogodka).
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DOLOČITI NAČINE ESKALACIJ IN OBVEŠČANJA

V tej fazi gre za to, da določimo za vsako doseţeno ali prekoračeno mejno vrednost,
nedelovanje ali izpad kakšnega servisa ali procesa med spremljanjem in nadzorom
informacijskega sistema način eskaliranja in obveščanja o dogodku (obveščanje preko SMS,
e-pošte itd.).
4.3.2.5

DOLOČITI PARAMETRE POROČIL

V tej fazi dokumentiramo naslednje:




katere tehnološke metrike bodo vključene v poročilu (razpoloţljivost, zmogljivost,
zanesljivost nadzorovanih komponent, servisov in aplikacij);
kako bodo vrednosti predstavljene (številčno, v %, v obliki tabel in/ali grafov);
frekvenca merjenja (časovno obdobje merjenja, npr. dnevno, mesečno, letno ipd.).

Spodaj je prikazan primer nekega poročila, ki ga tvori orodje za nadzor (nadzorni sistem
Nagios) o razpoloţljivosti streţnika Linux za časovno obdobje enega meseca.

Slika 33: Primer poročila o razpoložljivosti strežnika

4.3.2.6

DOLOČITI NIVO STORITVE (SLA)

Ţe v fazi oblikovanja storitve definiramo na podlagi izkušenj, priporočil proizvajalca, okolja
naročnika in dobrih praks dokumentirani nivo zagotavljanja storitve v kasnejši fazi izvajanja
storitve. Po Demingovem krogu (slika 3) uvrščamo to fazo v sklop Do (naredi). Vsebina, kjer
zagotavljamo nivo storitve, naj vsebuje takšne aktivnosti oz. opravila, da jih lahko merimo.
Tudi ITIL priporoča, naj vsebina ne vključuje opravil oz. aktivnosti, ki jih ne moremo meriti. V
fazi CSI je ključnega pomena, da lahko nek proces ali storitev izboljšamo le na podlagi neke
izhodiščne vrednosti, ki jo primerjamo z ţeleno (zahtevano) in v primeru odstopanj
predlagamo ustrezne korektivne ukrepe.
V praksi ponavadi kot ponudniki storitev naročniku predlagamo zagotavljanje ustreznega
nivoja storitve v dokumentirani obliki oz. v obliki SLA-pogodbe. Takšna pogodba vsebuje
vsakodnevna, mesečna, kvartalna in/ali letna opravila, ki so potrebna v času delovanja
storitve, ki so v skladu s poslovnimi zahtevami naročnika.
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V nalogi bomo kasneje na podlagi priporočil po ITIL v fazi nenehnega izboljševanja storitve
preverili kakovost zagotavljanja nivoja storitve, ki je dogovorjena v skladu s pogodbo SLA.
Morda bomo lahko na podlagi zagotavljanja nivoja storitve v SLA-pogodbi ugotovili priloţnost
za izboljšanje po konceptu hitrih zmag, ki prinaša pozitivne učinke v kratkem času in veliko
motivacije pri ljudeh, ki so na kakršen koli način soudeleţeni pri zagotavljanju dogovorjenega
nivoja storitve. Na drugi strani pa bi to pomenilo povečanje ugleda na strani naročnika.
Dejstvo je, da se opravila, ki so dogovorjena v pogodbi SLA, ne odvijajo sama od sebe,
ampak morajo biti definirana v sklopu procesa, kjer so vključeni ljudje s točno določenimi
vlogami in odgovornostmi. Tudi to je tehten razlog, da ima organizacija urejen in dogovorjen
proces nenehnega izboljševanja storitev.
Spodnja slika nam prikazuje primer, kjer je razvidna vsebina dogovorjenega zagotavljanja
nivoja podpore storitvam nadzornega sistema.

Slika 34: Primer zagotavljanja nivoja storitve – SLA

4.4 OBSTOJEČI KONCEPT IMPLEMENTACIJE STORITVE NADZORA V
IZVEDBO
Po skrbnem načrtovanju storitve nadzora sledi naslednja faza ţivljenjskega kroga storitve, ki
jo po ITIL imenujemo prehajanje storitve v izvajanje (Service Transition). Po Demingovem
krogu (slika 3) uvrščamo to fazo v sklop Do (izvedi).
V tej fazi predvidevamo izvajanje naslednjih aktivnosti:







namestitev infrastrukture (po izboru koncepta št. 1-3)
konfiguracija sistema nadzora in nadzorovane opreme
konfiguracija in implementacija nadzornih agentov
konfiguracija sistema za obveščanje (SMS, e-pošta, neposredno v klicni center ipd.)
konfiguracija poročil
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OBSTOJEČI KONCEPT IZVAJANJA STORITVE NADZORA

Po prehodu storitve nadzora sledi naslednja faza ţivljenjskega kroga storitve, ki jo po ITIL
imenujemo izvajanje storitve (Service Operation). V tej fazi gre po priporočilih ITIL za
vsakodnevna opravila za zagotavljanje in podporo storitvam.
Kot ţe predhodno fazo ţivljenjskega kroga storitve tudi to fazo uvrščamo po Demingovem
krogu (slika 3) v sklop Do (izvedi). Ta faza je zelo pomembna, saj v času njenega delovanja
lahko šele na osnovi merjenja, primerjanja in analize ugotovimo učinkovitost njenega
dejanskega delovanja. V tej fazi šele vidimo, kako se storitev v realnem okolju obnaša in ali z
njo dosegamo začrtano strategijo, načrtovane zahteve, dogovorjeni nivo (po SLA) in ali smo
ugodili predhodno načrtovanim poslovnim zahtevam.
V primeru, da dejanski rezultati delovanja storitve v veliki meri odstopajo od načrtovanih,
pomeni, da smo ţe v vseh predhodnih fazah ţivljenjskega kroga storitve delali pomanjkljivo,
slabo načrtovano in več kot očitno smo pomanjkljivo upoštevali načela dobrih praks in
priporočil, kot je ITIL.
V tej fazi predvidevamo izvajanje naslednjih aktivnosti:












dodajanje novih streţnikov in aplikacij v sistem nadzora po dogovoru z naročnikom;
dodajanje in odstranjevanje servisov in skript v nadzor po dogovoru z naročnikom;
v primeru nadgradnje nadzorovanih sistemov rekonfiguracija nadzornih agentov;
odstranjevanje streţnikov in aplikacij po dogovoru z naročnikom;
popravljanje mejnih vrednosti nadzora po dogovoru z naročnikom;
konfiguracija eskalacij in obveščanja po dogovoru z naročnikom;
popravljanje konfiguracij nadzora;
izdelava mesečnih poročil o razpoloţljivosti sistemov z razlago o nerazpoloţljivosti,
komentiranjem performančnih teţav;
izdelava analitskega poročila (predlogi, izboljšave, ozka grla …);
zagotavljanje podpornih storitev v času delovanja nadzornega sistema, nameščanje
popravkov ipd.;
zagotavljanje nivoja storitve, v skladu z dokumentirano pogodbo SLA.

4.6 OBSTOJEČI KONCEPT NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA STORITVE
NADZORA
Trenutno kot ponudniki zagotavljanja storitve nadzora nimamo izdelanega posebnega
koncepta za nenehno izboljševanje kakovosti storitve. Delno zagotavljamo kakovost storitve
nadzora na naslednje načine:








v skladu z zagotavljanjem nivoja storitve po SLA;
po lastni intuiciji;
na podlagi samoiniciativnosti strokovnega osebja, ki sodeluje ali je sodelovalo pri
oblikovanju, uvajanju in fazi izvajanja zagotavljanja storitve nadzora;
na osnovi potrebe ali zahteve naročnika;
na osnovi spremenjenih poslovnih zahtev naročnika;
po priporočilih proizvajalca opreme;
na podlagi informacij iz javnih baz podatkov na spletu.
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Ta faza spada po Demingovem krogu (slika 3) v sklop Act (preveri).
Iz navedenega je razvidno, da je trenutni proces zagotavljanja izboljševanja kakovosti
storitve pomanjkljiv, brez nekega celovitega koncepta in brez ustreznega periodičnega
proţenja, ki skrbi, da se omenjeni proces nekontrolirano ne ustavi in po nekem spletu
okoliščin sproţi. Takšen način ne zagotavlja stabilnosti storitve in tudi ne konkurenčnosti
pred drugimi ponudniki tovrstnih storitev. Prav tako je ogroţen ugled organizacije, ki storitev
zagotavlja.
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5 NADGRADNJA OBSTOJEČEGA KONCEPTA NENEHNEGA
IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI STORITEV NADZORNEGA
SISTEMA PO ITIL
Preden se odločimo, da bomo nekaj izboljšali, moramo seveda najprej ugotoviti, kaj bomo
izboljšali, zakaj in s katerimi cilji. V nadaljevanju naloge bomo izbrali nekaj primerov iz
prakse, kjer bomo na osnovi smernic in dobrih praks po ITIL prikazali, kako lahko nek izbran
obstoječi proces izboljšamo in s tem izboljšamo kakovost storitve. To lahko posledično
pozitivno vpliva na kakovost poslovanja in delovanja informacijskega sistema ter
zadovoljstvo stranke.
Nadgradnja obstoječega koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti storitev bo temeljila po
priporočilih ITIL na:




uporabo koncepta implementacije nenehnega izboljševanja v sedmih korakih;
definiranje merjenja metrik ter kritičnih faktorjev uspešnosti (CSF) ter ključnih
indikatorjev učinkovitosti (KPI);
poročanja različnim interesnim skupinam.

5.1 IZBOLJŠANJE NIVOJA STORITVE IZVAJANJA NADZORA PO SLA
Naročnikom oz. končnim uporabnikom zagotavljamo nivo storitve nadzora na podlagi
dokumenta SLA. Ta vključuje elemente, ki jih lahko merimo in na podlagi katerih lahko z
merjenjem in analizo vedno ugotovimo, ali so v času izvajanja vedno v dogovorjenih okvirih.
5.1.1

PRIMER ŠT. 1: IZVAJANJE MESEČNIH POROČIL O STANJU IN DELOVANJU
NADZOROVANE OPREME

Kot vzorec dokumenta SLA bomo izbrali elemente v danih okvirih na sliki 34 in za začetek
izbrali element, ki zagotavlja izvajanje mesečnih poročil o stanju razpoloţljivosti in
zanesljivosti nadzorovane opreme.
Zakaj smo izbrali ta element?
S stališča ugleda ponudnika storitev in zagotavljanja dogovorjenega nivoja storitev je
ključnega pomena, da nekemu naročniku storitve, ki jih je plačal v skladu s SLAdokumentom, to tudi dejansko posredujemo. Izvajanje spremljanja in nadzora informacijske
infrastrukture ni samo sebi namen, temveč je bistvenega pomena, da :






rezultate nadzora spremljamo in analiziramo;
ugotavljamo trende v delovanju;
izvajamo poročila in jih predstavimo ustreznim interesnim skupinam;
ugotavljamo ozka grla v delovanju;
predlagamo ustrezne izboljšave.

V primeru, da ne izvajamo rednih poročil o stanju nadzorovane opreme, teh informacij nima
ne končni uporabnik oziroma naročnik storitve ne izvajalec storitve. Posledično to vodi do
tega, da storitev nadzora stagnira, uporabnik ne ve, v kakšnem stanju se njegov informacijski
sistem nahaja in kakšni so trendi v delovanju sistema. Na koncu koncev se v takšnih primerih
v prihodnje lahko obeta groţnja, ki bi lahko resno ogrozila izvajanje poslovnih procesov in s
tem samo poslovanje.
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Kot je bilo ţe predhodno omenjeno, se bomo procesa nenehnega izboljševanja storitve
nadzora lotili po ključu ˝CSI v sedmih korakih˝.
5.1.1.1

KAJ NAJ MERIMO (1. KORAK)?

Naš cilj je, da izvajamo redna mesečna poročila o stanju in delovanju opreme v skladu s SLA
ter jih posredujemo naročniku storitve. Ta aktivnost, ki jo zagotavljamo v SLA, je merljiva.
5.1.1.2

KAJ LAHKO MERIMO (2. KORAK)?

Glede na elemente, ki so navedeni v SLA, morajo biti vsi merljivi (slika 34). Izvajanje
mesečnih poročil lahko merimo z orodjem RcG, ki ga uporabljamo za upravljanje incidentov,
zahtev in problemov. Orodje RcG nam omogoča, da spremljamo opravljene aktivnosti za
različne partnerje (stranke) za različna časovna obdobja. V primeru, da ţelimo dobiti podatek
o tem, koliko izvedenih mesečnih poročil o stanju nadzorovane opreme za določeno stranko
je bilo opravljenih v določenem časovnem obdobju, izberemo v orodju RcG ustrezne filtre in
iskane informacije dobimo v nekaj trenutkih. Orodje RcG nam omogoča dobljene podatke
transformirati v preglednico, kjer jih lahko obdelujemo naprej, kreiramo ustrezne grafe ipd.
5.1.1.3

ZBIRANJE PODATKOV (3. KORAK)

V tej fazi zbiramo podatke na način, ki smo ga definirali v predhodnem koraku. Kot navaja
ITIL, proces CSI ne zanima, ali smo zagotovili ustrezen nivo storitve v skladu s SLA, temveč
so zanimiva predvsem odstopanja, na osnovi katerih lahko v nadaljevanju predlagamo
ustrezne korektivne ukrepe. Na podlagi zbranih podatkov in izbranih korektivnih ukrepov
lahko doseţemo, da se v prihodnje v času ţivljenjskega cikla storitve tovrstna odstopanja ne
bodo več ponovila.
Za izvajanje spremljanja in zbiranja podatkov bodo na strani ponudnika storitve zadolţeni
naslednji:





5.1.1.4

vodja oddelka za rešitve upravljanja in nadzora informacijskih sistemov bo zadolţen
za koordinacijo, da se vsi potrebni podatki zberejo (določil bo odgovornosti in vloge
posameznikov);
vodja oddelka za rešitve upravljanja in nadzora informacijskih sistemov bo določil, na
kakšen način bodo podatki zbrani;
vodja oddelka za rešitve upravljanja in nadzora informacijskih sistemov bo določil,
kdaj in kako pogosto se bodo podatki zbirali;
lastnik izvajanja storitve nadzora bo določil kriterije za ocenjevanje integritete
podatkov.
OBDELAVA PODATKOV (4. KORAK)

Število opravljenih poročil o stanju in delovanju nadzorovane opreme v preteklih dvanajstih
(12) mesecih za neimenovani primer na podlagi podatkov, zbranih z orodjem Rcg, znaša 3.
Število poročil o stanju in delovanju nadzorovane opreme v dokumentu SLA na letnem nivoju
znaša 12 (slika 12).
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ANALIZIRANJE PODATKOV (5. KORAK)

V predhodni fazi, kjer smo iskane podatke pridobili, teh v tem primeru ni potrebno pretvarjati
v nam razumljivejšo obliko. Pridobljeni podatki so za nas jasni in nedvoumni.
Ker gre za preproste podatke, lahko hitro izvedemo analizo.
Št. opravljenih poročil v preteklem letu = 3.
Št. opravljenih poročil po SLA na letnem nivoju = 12.
Odstopanje v preteklem letu = 12 – 3 = 9.
Glede na dobljeni rezultat gre za veliko odstopanje in kaţe na pomanjkljivost v procesu
izvajanja mesečnih poročil o stanju in delovanju nadzorovane opreme. ITIL pri implementaciji
CSI v sedmih korakih v petem koraku priporoča, da na osnovi dobljenih rezultatov
odgovorimo na spodaj našteta vprašanja.
Vprašanje št. 1: Ali dosegamo zastavljene cilje?
Odgovor: Zastavljenih ciljev ne dosegamo, saj so odstopanja zelo velika.
Vprašanje št. 2: Ali obstajajo jasni trendi?
Odgovor: Da, obstajajo. Kaţejo na zapostavljanje izvajanja rednih mesečnih poročil o stanju
in delovanju nadzorovane opreme glede na zagotavljanje nivoja storitve v SLA.
Vprašanje št. 3: Ali so potrebne spremembe?
Odgovor: Da, spremembe so nujno potrebne, če hočemo doseči zastavljene cilje, ki so
definirani v SLA.
Vprašanje št. 4: Ali je potrebno uvajati korektivne ukrepe?
Odgovor: Da, saj ţelimo z ustreznimi korektivnimi ukrepi odpraviti trenutna velika
odstopanja in zagotoviti v prihodnje ustrezen nivo storitve v skladu s SLA, povečati svoj
ugled in zadovoljstvo končnega uporabnika storitve.
Vprašanje št. 5: Kakšni bodo stroški?
Odgovor: V tem primeru bodo stroški uvajanja sprememb zanemarljivi, saj gre za dopolnitev
obstoječega procesa izvajanja rednih mesečnih poročil o stanju in delovanju nadzorovane
opreme.
5.1.1.6

PREDSTAVITEV PODATKOV

ITIL priporoča, da dobljene rezultate analize posredujemo določenim interesnim skupinam
oziroma slušateljem, ki so vpleteni v proces nenehnega izboljševanja kakovosti storitve.
Poslovnim slušateljem bomo sporočili naslednje:



Trenutno ne dosegamo ustreznega in dogovorjenega nivoja storitve izvajanja
mesečnih poročil o stanju in delovanju nadzorovane opreme, kot je določeno v
dokumentu SLA.
Da bomo v prihodnje dosegli dogovorjeni nivo storitve, bomo uvedli potrebne
protiukrepe.

Vodstvu IT bomo sporočili, da je:



zadovoljstvo stranke ogroţeno in
odstopanje od načrtovanega veliko.
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Predstavili jim bomo kritične faktorje uspešnosti (CSF) ter ključne indikatorje učinkovitosti
(KPI).
Internemu IT bomo sporočili:


5.1.1.7

Potrebno je zagotavljati ustrezen nivo storitve izvajanja poročil o stanju in delovanju
nadzorovane opreme, v skladu s SLA, in temu primerno izvajati ustrezne aktivnosti.
KOREKTIVNI UKREPI

Korektivni ukrepi bodo v nadaljevanju opisani kot izboljšave in njihovi umestitvi v obstoječi
koncept izboljševanja storitve.
Posamezne elemente dokumenta SLA smo sicer ţe predvideli v posameznih fazah
ţivljenjskega cikla strategije, umestitve in izvajanja storitve nadzora.

5.2 OPIS IZBOLJŠAV
Za izboljšanje kakovosti storitve nadzornega sistema in izvajanja mesečnih poročil o stanju in
delovanju nadzorovane opreme predlagamo naslednje izboljšave, v skladu s priporočili ITIL:






ustrezno preoblikovati sedanji proces izvajanja mesečnih poročil o stanju
razpoloţljivosti in zanesljivosti nadzorovane opreme v skladu s SLA ter ob uporabi
merjenja metrik, kritičnih faktorjev uspešnosti (CSF) ter ključnih indikatorjev
učinkovitosti (KPI);
vključiti v obstoječi koncept izvajanja nadzora merjenja metrik celovitih storitev do
končnega uporabnika po sistemu End to end ob upoštevanju vseh tehnoloških
nivojev;
izpopolniti obstoječe metode poročanja;
meriti obremenjenost zakupljene pasovne širine do medmreţja.

5.3 NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA IZBOLJŠAV V OBSTOJEČI
KONCEPT
5.3.1

NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA PREOBLIKOVANJA PROCESA ZA
IZVAJANJE MESEČNIH POROČIL O STANJU RAZPOLOŢLJIVOSTI IN
ZANESLJIVOSTI NADZOROVANE OPREME

Naš cilj je redno izvajanje mesečnih poročil o stanju razpoloţljivosti in zanesljivosti
nadzorovane opreme, kot je definirano v dokumentu SLA. Za dosego tega cilja so potrebne
procesne izboljšave, ki jih v skladu s priporočili ITIL prištevamo v načrt izboljševanja storitev
(angl. SIP – Service Improvement Plan). To pomeni, da je potrebno:






pri ljudeh, ki so na kakršen koli način vpleteni pri zagotavljanju storitve, vzpostaviti
občutek o nujnosti nenehnega izboljševanja kakovosti storitve;
dopolniti obstoječi dokument o zagotavljanju nivoja storitve (SLA);
definirati vlogo in odgovornost posameznikov (Kdo? Kaj? Kdaj? Kako?)
uvesti ustrezno kontrolo, da se zagotovi redno spremljanje nad zagotavljanjem
kakovosti storitve;
avtomatizirati postopke, kjer je to mogoče in smiselno;
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 enkrat letno ugotavljati zadovoljstvo stranke (na osnovi ankete).
Glede definiranja vlog in odgovornosti po ITIL moramo najprej določiti:







upravljalca procesa nenehnega izboljševanja storitve (angl. CSI Manager; vodja
oddelka);
upravljalca storitve (angl. Service Manager; vodja oddelka);
lastnika storitve (angl. Service Owner; sistemski inţenir iz oddelka);
poslovnega upravljalca storitve (angl. Businness Manager; direktor sektorja);
skrbnika pogodbe (angl. Service Level Manager, skrbnik SLA);
administratorja v oddelku, ki skrbi za zbiranje podatkov o številu izvedenih poročil na
časovno obdobje (mesečno).


5.3.1.1

VZPOSTAVITI OBČUTEK O NUJNOSTI NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI
STORITVE

Upravljalec procesa CSI, ki je hkrati lahko tudi upravljalec storitve, skupaj s poslovnim
upravljalcem storitve predstavi vsem soudeleţenim pomembnost zagotavljanja nivoja storitve
ter nenehnega izboljševanja storitev s poslovnega in storitvenega vidika. Le tako je moč
vzpostaviti občutek o nujnosti nenehnega izboljševanja kakovosti storitve.
5.3.1.2

DOPOLNITI OBSTOJEČI DOKUMENT O ZAGOTAVLJANJU NIVOJA STORITVE (SLA)

Skrbnik pogodbe SLA poskrbi, da se obstoječi dokument ustrezno dopolni s pripadajočimi
dodanimi elementi, kot so:





ime in priimek lastnika storitve,
ime in priimek upravljalca storitve,
ime in priimek skrbnika pogodbe SLA,
določeni rok za izvedbo poročila v tekočem mesecu in komu na strani naročnika se to
posreduje.

Obstoječi dopolnjeni dokument se posreduje v vednost vsem soudeleţenim v skladu s
predhodno navedenimi vlogami in odgovornostmi. To je tudi izhodišče za kreiranje CSF, KPI,
merjenja metrik (slika 35), na osnovi katerih bomo po poteku obdobja enega leta ocenjevali
kakovost storitve.
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Slika 35: Dopolnjen seznam zagotavljanja nivoja storitve SLA

5.3.1.3

DEFINIRANJE VLOG IN ODGOVORNOSTI POSAMEZNIKOV

Upravljalec CSI, ki je hkrati tudi upravljalec storitve, je zadolţen, da redno mesečno preverja
(kontroling) preko administracije izvajanje mesečnih poročil lastnika storitve. Lastnik storitve
je zadolţen, da ves čas zagotavlja dogovorjeni nivo storitve in izvedene aktivnosti redno
beleţi v sistem za upravljanje z incidenti RcG. Vloga administracije je, da zadnji dan v
mesecu preveri v sistemu RcG vse pogodbe SLA, kjer izvajamo storitve nadzora, če so te
bile v dogovorjenih okvirih. O vseh odstopanjih obvesti upravljalca storitve. V primeru
odstopanj upravljalec storitve ustrezno ukrepa, da se dogovorjena storitev čim prej izvede.
Po zgledu ITIL izvedemo izboljšavo kakovosti procesa s pomočjo merjenja metrik na podlagi
določitve kritičnega faktorja uspešnosti (CSF) ter ključnega indikatorja učinkovitosti (KPI).

Tabela 5: Določitev CSF, KPI, merjenja metrik na danem primeru
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MERJENJE METRIK CELOVITIH STORITEV DO KONČNEGA UPORABNIKA PO
SISTEMU END TO END OB UPOŠTEVANJU VSEH TEHNOLOŠKIH NIVOJEV

Izvajanje procesa nenehnega izboljševanja v ţivljenjskem ciklu upravljanja IT-storitev
zagotavlja kakovostno storitev do uporabnika. S tem ko upoštevamo številna priporočila in
dobre prakse po ITIL, je pot do tega cilja bolj enostavna. ITIL namreč priporoča poleg
merjenja na nivoju komponent (tehnološke metrike) tudi merjenje celovitih storitev do
končnega uporabnika, ob upoštevanju vseh tehnoloških nivojev.
To področje je kompleksno in zahteva veliko mero angaţiranosti tako na strani ponudnika
storitve izvajanja nadzora kot tudi na strani naročnika te storitve. Ponudnik storitve se mora
temeljito pogovoriti z naročnikom glede tega, katere storitve so ključnega pomena za
uspešno in učinkovito poslovanje. Med tovrstne storitve prištevamo:








izvajanje strateških poslovnih aplikacij (angl. ERP – Enterprise Resource Planning,
npr. SAP, Infor, Navision itd.);
izvajanje poslovnih aplikacij za upravljanje s partnerji (angl. CRM);
elektronska pošta;
elektronsko poslovanje (e-trgovina, e-bančništvo);
predstavitev organizacije preko medmreţja;
dostopanje uporabnikov z oddaljenih lokacij (npr. VPN);
varovanje informacijskega sistema do medmreţja (angl. Fire Wall – poţarne
pregrade) ipd.

Na podlagi dogovora z naročnikom o izbranih storitvah v nadaljevanju ponudnik storitve
izdela za vsako izbrano storitev ustrezno strukturo drevesa. Pri sestavi drevesne strukture je
potrebno angaţirati ustrezno strokovno in izkušeno osebje za različna tehnološka področja,
kot so:







streţniški sistemi (niţji nivo komponent ter sistemski nivo)
omreţje (LAN – Local Area Network, WAN – Wide Area Network ipd.)
podatkovne zbirke (npr. SQL, ORACLE ipd.)
sporočilni sistemi (npr. Exchange)
virtualna okolja (npr. WmWare)
spletne aplikacije idr.

Strukturo drevesa storitve dopolnimo na koncu še s pripadajočimi servisi, ki se izvajajo v
sklopu posamezne storitve, in to vse skupaj na pregleden način dokumentiramo. S tem
postanejo posamezni elementi drevesa storitve posledično elementi spremljanja in nadzora.
Elementom določimo mejne in kritične vrednosti. Na podlagi teh nas bo med delovanjem
nadzorni sistem v realnem času obveščal o delovanju storitve.
5.3.3

IZPOPOLNITI OBSTOJEČE METODE POROČANJA

V obstoječem dokumentu SLA je vsebina glede poročanja pomanjkljivo definirana, saj govori
le o izdelavi mesečnega poročila o razpoloţljivosti in zmogljivosti nadzorovane opreme. Z
upoštevanjem priporočil in dobrih praks po ITIL glede poročanja predlagamo naslednje:




v dokumentu SLA navedemo podroben seznam, ki vključuje, kaj bomo merili;
v dokumentu SLA je potrebno definirati ustrezne ciljne skupine, katerim bomo
poročali, in kaj bomo posameznim skupinam poročali;
določiti je potrebno urnike poročanja za posamezne ciljne skupine;
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določiti je potrebno urnike srečanja med posameznimi interesnimi skupinami zaradi
diskusije o poročilih;
zagotoviti dostope do poročil.




5.3.4

MERJENJE OBREMENJENOSTI
MEDMREŢJA

ZAKUPLJENE

PASOVNE

ŠIRINE

DO

Veliko organizacij ima svoje poslovne enote na oddaljenih lokacijah, ki so lahko celo na
drugih kontinentih. Zaposleni na teh lokacijah v večini primerov dostopajo do poslovnega
informacijskega sistema matične organizacije preko medmreţja in njihovo poslovanje je v
veliki meri odvisno od razpoloţljivosti, zasedenosti in odzivnosti le-tega. Z dodatnim orodjem
(npr. MRTG – angl. Multi Router Traffic Grapher) preko protokola SNMP (Simple Network
Management Protocol) ) lahko merimo naslednje parametre:



količino prometa preko omreţnega vmesnika;
statistiko prometa glede na vhodni in/ali izhodni promet (trenutna, maksimalna in
povprečna vrednost) za različno časovno obdobje (dnevno, tedensko, mesečno, letno
itd.).

Slika 36: Grafični prikaz statistike prometa v odvisnosti od časa (Wikipedia, MRTG)
Z omenjenim orodjem lahko merimo količino prometa tudi na nivoju lokalnega omreţja (angl.
LAN), kjer ugotavljamo eventualno ozka grla lokalnih komunikacijskih poti (Rahne, 2011). V
primeru, da ima naročnik zakupljen dostop do medmreţja z večjo prepustnostjo, kot jo pri
poslovanju dejansko potrebuje, lahko zakupi dostop z niţjo prepustnostjo. Rezultat tega je,
da ima naročnik zagotovljen enak nivo storitve z manjšimi stroški poslovanja.
Izboljšavo kakovosti storitve spremljanja in nadzora izvedemo v fazi nenehnega izboljševanja
storitve (CSI) ţivljenjskega cikla po ITIL na podlagi zastavljenih ciljev, določitve kritičnih
faktorjev uspešnosti (CSF), ključnih indikatorjev učinkovitosti (KPI) in merjenja metrik (tabela
6). Po merjenju metrik, zbiranju podatkov in njihovi analizi lahko ugotovimo, ali smo z
izboljšavo dosegli ţeleno kakovost storitve. V primeru odstopanj definiramo korektivne
ukrepe, jih izvedemo in postopek ponovimo. V primeru, da odstopanj ni, pomeni, da smo
dosegli zastavljene cilje in dodatni ukrepi niso potrebni.
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Tabela 6: Določitev CSF, KPI, merjenja metrik na danem primeru
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6 ZAKLJUČEK
Področje upravljanja z IT-storitvami ţe dolgo ni več samo v domeni ljudi, ki se ukvarjajo z
informacijskimi tehnologijami, ampak je opaziti vedno večjo prisotnost predstavnikov iz
poslovnega sveta, kot so lastniki kapitala, finančni ter drugi direktorji. Zavedati se moramo,
da je IT namenjen izključno podpori poslovanja in ne obratno. To je razlog, da je po drugi
strani poslovanje vedno bolj odvisno od zagotavljanja kakovostnih IT-storitev. Lastnikom
kapitala in tudi ostalemu vodstvu v organizacijah še zdaleč ni vseeno, kakšne so koristi za
poslovno uspešnost glede na vloţena finančna sredstva v informacijske tehnologije. Prav
tako jih zanima, ali dosegajo IT-storitve dogovorjeni nivo kakovosti in kakšna so odstopanja.
Posledično jih zanimajo protiukrepi, ki bodo odpravili neskladja.
Informacijska infrastruktura postaja iz dneva v dan bolj zapletena in vedno bolj pomembno
vpliva na poslovanje. Zahteve po učinkoviti, zanesljivi in visokozmogljivi infrastrukturi so prav
tako vedno večje. Pri upravljanju in izvajanju nadzora nad gradniki informacijskih sistemov so
nam orodja, ki to omogočajo, v veliko podporo. Takšna orodja imenujemo nadzorni sistemi.
V magistrski nalogi smo proučili priporočila in najboljše prakse po ITIL V3 za posamezne
faze ţivljenjskega cikla upravljanja IT-storitev in njihov vpliv na poslovanje. Posebej
podrobno smo proučili poglavje, ki opisuje nenehno izboljševanje kakovosti storitev IT v
skladu splošnih načel kakovosti, kot je npr. Demingov krog, in standarda ISO/IEC 20000.
Proučili smo obstoječe stanje zagotavljanja kakovosti storitev na področju nadzora in
upravljanja informacijskih sistemov v konkretnem poslovnem okolju. Preverili smo skladnost
obstoječega koncepta zagotavljanja nenehnega izboljševanja kakovosti storitev nadzornega
sistema glede na smernice in priporočila po ITIL V3 ter mednarodnega standarda ISO/IEC
2000 in pri tem ugotovili določena neskladja. Predlagali smo konkretne izboljšave, ki ta
neskladja odpravljajo, ob upoštevanju predlogov in priporočil iz dobrih praks po ITIL V3. Te
smo privzeli in prilagodili lastnim potrebam v danem okolju. Po ITIL je to mogoče doseči
predvsem z uporabo merjenja metrik, določitve kritičnih faktorjev uspešnosti (CSF) in ključnih
indikatorjev učinkovitosti (KPI), s katerimi ugotavljamo uspešnost implementiranih procesov
in kakovost njihovega nenehnega izboljševanja.
Osvojitev koncepta nenehnega izboljševanja IT-storitev in njegovo izvajanje prinaša
organizacijam velike poslovne koristi. Poleg tega osvojitev omenjenega koncepta prinaša
velike spremembe v sami kulturi in miselnosti zaposlenih glede zavedanja pomembnosti
nenehnega izboljševanja kakovosti storitev v informacijski dejavnosti podjetja. V sedanjem
času velikih in nenehnih sprememb, ekonomske in socialne krize je še posebej pomembno,
da se temu stanju prilagodimo in nenehno iščemo nove poti in priloţnosti. Prav tako je
pomembno, da izboljšamo svoj poloţaj in povečamo konkurenčnost na trgu ter da končnim
uporabnikom zagotavljamo kakovostne IT-storitve.
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Magistrsko delo

KRATICE IN AKRONIMI
Kratica

Pomen

AV
BS15000
CI
CPU
CRM
Cobit
CMMI
CSF
CSI
CSIP
DB2
DFSS
DMADV
DMAIC
DPMO
ERP
FTP
HTTP
IDS
IMAP
IPS
IT
ITIL
ISO/IEC 20000

Antivirus
British Standard for IT Service Management
Configuration Items
Central Process Unit
Customer relationship management
Control Objectives for Information and related Technology
Capability Maturity Model Integration
Critical Success Factor
Continual Service Improvement
Continual Service Improvement Program
IBM Database Management System
Design For Six Sigma
Define, Measure, Analyze, Design, Verify
Define, Measure, Analyze, Improve, Control
Defects per Million Opportunities
Enterprise resource planning
File Transfer Protocol
Hypertext Transfer Protocol
Intrusion detection system
Internet message application protocol
Intrusion prevention system
Information Technology
Information Technology Infrastructure Library
International
Organization
for
Standardization/
International
Electrotechnical Commission- International standard for IT Service
Management
Key Performance Indicator
Local area network
Microsoft Operations Framework
Multi Router Traffic Grapher
Microsoft SQL
Relational database management system
Plan-Do-Check-Act
Post Office Protocol
Random-access memory
Return on Investment
Systems, Applications and Products (ERP Solution)
Service Level Agreement
Specific/Measurable/Achievable/Realistic/Relevant/Timely
Short Message Service
Simple Network Management Protocol
Secure Shell-network protocol
Strenghts/Weaknesses/Opportunities/Threats
Structured Query Language
Total cost of ownership
Network protocol
Wide area network

KPI
LAN
MOF
MRTG
MS SQL
MySQL
P-D-C-A
POP3
RAM
ROI
SAP
SLA
SMART
SMS
SNMP
SSH
SWOT
SQL
TCO
Telnet
WAN
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