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BMC Remedy IT Service Management Suite
Integrovaný manažment služieb pre podniky


Rastúca zložitosť distribuovaných IT riešení, spolu s rastúcou závislosťou podnikov na nových technológiách vyvoláva potrebu pre efektívne riadenie manažmentu služieb pre podniky. Reaktívne, samostatné helpdesky už nie sú dostačujúce. Pre splnenie náročných potrieb podniku a zabezpečenia dostupnosti technológie pre uskutočňovanie obchodu IT organizácia potrebuje komplexný a efektívny nástroj na riadenie technologických procesov v ktorom môže spravovať všetky komponenty podnikových technológií.

Podniky na celom svete využívajú systémy na manažment služieb, jedným z nich je aj  BMC Remedy IT Service Management (ITSM). BMC Remedy ITSM je balík aplikácií, ktorý umožňuje opakovateľný, efektívny a účinný manažment služieb pre podnik. Tento balík  aplikácií ponúka bezproblémovú automatizáciu toku práce v IT organizácii podniku v súlade s preverenými postupmi a procesmi podľa IT Infrastructure Library (ITIL). BMC Remedy IT Service Management suite zjednocuje služby service desku, manažmentu incidentov, manažmentu problémov, manažmentu zmien, správy aktív ako aj databázu na manažment konfigurácií (CMDB) s jednotným dátovým modelom a jednoduchým užívateľským rozhraním. Tento balík aplikácií najmä v spojení s inými riešeniami BMC pre správu IT infraštruktúry poskytuje proaktívne a neustále zlepšovanie dostupnosti, kvality a ceny za správu všetkých technológií v podniku.

BMC Remedy IT Service Management Suite obsahuje štyri aplikácie – BMC Remedy Service Desk, BMC Remedy Asset Management, BMC Remedy Change Management a BMC Service Level Management. Tieto štyri aplikácie zdieľajú integrovanú databázu na manažment konfigurácií BMC Atrium CMDB vďaka ktorej je možné koordinovať procesy a na jednom mieste tak spravovať technológie pre podporu podnikania. Celok obsahuje aj BMC Remedy Action Request System (AR system), platformu na manažment procesov.


BMC Remedy Service Desk

BMC Remedy Service Desk automatizuje procesy manažmentu incidentov a manažmentu zmien, ktoré umožňujú IT organizácii rýchlo a efektívne reagovať na podmienky, ktoré narúšajú bezproblémové fungovanie kritických služieb. BMC Remedy Service Desk slúži ako jednotné kontaktné miesto pre požiadavky užívateľov, incidenty vložené do systému užívateľmi ako aj udalosti vytvorené priamo súčasťami infraštruktúry. Dômyselný, flexibilný, rokmi overený systém pracujúci na základe ITIL skracuje čas pre obnovu systému do bežného stavu a pomáha zabrániť vzniku podobných situácií v budúcnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť organizáciu, ako aj zlepšuje efektivitu IT pracovníkov.

BMC Remedy Service Desk zachytáva a udržiava vzťahy – od vzniku incidentu až po vyriešenie problému, zisťovanie hlavnej príčiny vzniku problému, správu známych chýb, ako aj správu manažmentu zmien. Pri použití spolu s BMC Remedy Knowledge Management aplikáciou umožňuje vytváranie databázy znalostí s vyhľadávaním, ktorá umožňuje užívateľom nájsť si riešenie na svoj problém a tým znižovať počet požiadaviek pre IT organizáciu alebo zvyšuje počet úspešne vyriešených incidentov IT pracovníkmi na najnižšej úrovni. Integrovaná databáza CMDB umožňuje detailný pohľad na systém, procesy a užívateľov, ktorí sú zasiahnutí incidentom a pomáha im tak diagnostikovať základnú príčinu.

BMC Remedy Service Desk zabezpečuje:
	Zvýšenie dostupnosti systémov kritických pre podnik vďaka zefektívneniu riešenia incidentov a problémov
	Zníženie počtu incidentov, ale aj času potrebného na ich riešenie
	Zvýšenie produktivity pre pracovníkov IT organizácie, ale aj pracovníkov organizácie - užívateľov IT infraštruktúry
	Identifikovanie základných príčin problémov pre eliminovanie ich opakovania v budúcnosti
	Sledovanie výkonnosti IT organizácie vzhľadom na dohodnutú úroveň poskytovania IT služieb
	Zjednotenie procesov IT organizácie pre heterogénne globálne, regionálne aj lokálne IT organizácie
	Rýchle presunutie incidentu správnemu tímu v IT organizácii
	Zvýšenie celkovej dostupnosti IT infraštruktúry



BMC Remedy Change Management (manažment incidentov)

BMC Remedy Change Management poskytuje komplexný systém pre správu, riadenie a plánovanie zmien, ktorý zvýši rýchlosť a dôslednosť pri vykonávaní zmien, a zároveň minimalizuje riziko zlyhania a narušenie bezproblémového fungovania systému. Umožňuje teda definovať a vykonávať zmeny a sleduje ich životný cyklus – od ich vytvorenia, cez plánovanie, implementáciu, až po ich výslednú kontrolu. Zaisťuje, aby bola zmena detailne naplánovaná, aby bola zmena schválená všetkými zodpovednými pracovníkmi, ale taktiež aby boli dodržané všetky procedúry pre minimalizovanie rizika vzniku problému.

BMC Remedy Change Management s jeho obojstranným prepojením s manažmentom konfigurácií zabezpečuje proces vykonania zmeny od jej naplánovania až po jej vykonanie a overenie funkčnosti infraštruktúry po jej implementácii. Zaisťuje, aby boli zmeny vykonané tak, ako boli naplánované a zachováva plnú transparentnosť v procese zavádzania zmien a vytvárania správ pre zainteresovaných pracovníkov.

Spolu s BMC Remedy Change Management Dashboard umožňuje vytváranie jednoducho interpretovateľných grafických znázornení zmien pre manažérov a vedúcich IT pracovníkov, ktorí tak majú neustály prehľad o „zdravotnom“ stave technológií v podniku a aktuálnom stave vykonávaných zmien.

BMC Remedy Change Management zabezpečuje:
	Manažment celého uzavretého procesu implementácie zmien pre zvládnutie a minimalizovanie rizík spojených s implementáciou zmeny
	Dodržiavanie prijatého procesu manažmentu zmien na globálnej úrovni
	Zvýšenie dostupnosti systémov kritických pre podnik
	Zvýšenie rýchlosti prípravy, schvaľovania a implementácie zmien
	Zlepšenie stanovovania priorít pre jednotlivé zmeny pre zabezpečenie rýchlejšej implementácie zmien pre kritické podnikové systémy 
	Zníženie počtu incidentov vďaka minimalizácii počtu incidentov súvisiacich s implementovanou zmenou vďaka dôslednému plánovaniu
	Manažment zmien či už u užívateľov, ale aj v dátových centrách



BMC Remedy Asset Management (správa aktív)

BMC Remedy Asset Management pomáha znížiť náklady na IT, zabezpečuje vzájomnú kompatibilitu a zlepšuje návratnosť investovaného kapitálu do IT vďaka udržiavaniu životného cyklu aktív, inventáru, zmlúv a kontroly nákladov. Vďaka skutočnosti, že správa aktív ako aj manažment zmien a incidentov využíva tú istú databázu, umožňuje lepší prehľad a kontrolu toho, ako incidenty, problémy, zmeny, konfigurácie a úroveň poskytovania služieb ovplyvňujú aktíva a naopak.

BMC Remedy Asset Management pomáha znižovať počet zbytočne zakúpeného hardvéru,  softvérových licencií a znižuje náklady na udržiavanie licenčných zmlúv. Správa aktív zhromažďuje informácie používanom softvéri a hardvéri, zozname dostupného softvéru s licenciami a informáciami o ňom, zozname hardvéru a vďaka prepojeniu s manažmentom zmien aj informácie o potrebných zmenách v množstve zakúpených licencií alebo zariadení. Zabezpečuje prehľad o aktuálnom stave aktív od ich nadobudnutia až po ich vyradenie z podniku. A čo viac, zabezpečuje udržiavanie zmlúv, potrebných licencií, lízingu a záručných a pozáručných opráv. Taktiež umožňuje správu nákladov na vlastníctvo, údržbu a odpisov.

BMC Remedy Asset Management zabezpečuje:
	Vyrovnanie potrieb na aktíva v súlade s potrebami podniku
	Zníženie nákladov na licencie
	Zamedzenie zbytočného alebo nedostatočného nákupu hardvéru alebo softvéru

Zníženie nákladov plynúcich z lízingu alebo úveru
Zjednodušenie a sprehľadnenie vzťahov s manažmentom zmien, manažmentom incidentov, manažmentom problémom a manažmentom konfigurácií


BMC Service Level Management (správa úrovne poskytovania IT služieb)

BMC Service Level Management pomáha zosúladiť kľúčové oblasti IT infraštruktúry a podporných služieb s prioritami podniku. BMC Service Level Management automatizuje, monitoruje a riadi celé spektrum služieb ktoré boli dohodnuté medzi IT organizáciou a podnikom alebo zákazníkom, ktoré tieto organizácie podporujú.

Okrem sledovania metrík služieb podpory, ako napríklad času potrebného na vyriešenie incidentu, BMC Service Level Management zbiera údaje z rôznych zdrojov ako aj priamo z infraštruktúry pomocou SNMP. Výsledkom je jednotný pohľad na komplexnú poskytovanú IT podporu vzhľadom na dohodnuté ciele. Aplikácia tiež hodnotí úroveň poskytovaných služieb vzhľadom na jednotlivé procesy alebo konfigurácie.

BMC Service Level Management zabezpečuje:
	Zvýšenie spokojnosti zákazníka vďaka kontrole úrovne poskytovaných služieb

Zníženie investícií do IT pri zvýšení kvalitatívnych výstupov
	Zjednodušenie komunikácie medzi IT organizáciou a zložkami podniku, najmä manažmentom
Poukazovanie na nedostatky v procesoch prejavujúce sa extrémnymi výchylkami pri sledovaní metrík
Identifikovanie trendov, adresovanie problémov pre bezproblémové zabezpečovanie IT služieb


BMC Atrium CMDB (databáza pre manažment konfigurácií)

BMC Atrium CMDB je databáza, ktorá poskytuje jednotný pohľad na to, ako a ktorá technológia podporuje podnikanie. Je to inteligentné, vysoko škálovateľné dátové úložisko, ktoré zdieľajú aplikácie BMC Remedy IT Service Managementu suite ako aj iné riešenia od BMC. Umožňuje koordinovať všetky procesy, ktoré akokoľvek súvisia s aktívami, konfiguráciami, aplikačnými topológiami, podnikateľskými službami alebo užívateľmi využívajúcimi tieto technológie. Napríklad nástrojom ktorý sleduje systémy sa vytvorí incident súvisiaci s niektorou časťou systému, problém sa prostredníctvom service desku dostane k niektorému IT technikovi. Vďaka existencii CMDB získa tento technik ihneď všetky údaje o tom, ktoré aplikácie sú na danom systéme závislé a ktorí užívatelia tento systém využívajú. Taktiež automaticky získa prístup k informáciám o súvisiacich systémoch, predošlých konfiguráciách a zmenách systému, zmluvách, licenciách, a množstvo ďalších informácií. 


Balík BMC Remedy ITSM aplikácií je komplexný celok pre správu IT procesov a služieb podniku pre efektívny manažment a z pohľadu podniku prináša tieto výhody:
	Znižuje výpadky dôležitých systémov potrebných pre podnikanie tým, že adresuje incidenty súvisiace s infraštruktúrou, pričom im priraďuje prioritu na základe dopadu na celkové podnikanie a navyše skôr, ako sa ozvú samotní užívatelia daného systému
	Zlepšuje nákladovú efektivitu, spoľahlivosť a výkonnosť vďaka dôslednému manažmentu incidentov a zmien týkajúcich sa jednotlivých užívateľských staníc až po hlavné dátové centrá – od vzniku požiadaviek až po kontrolu ich úspešného vyriešenia
	Sprehľadňuje sledovanie využitia jednotlivých aktív, či už z pohľadu technológií, ale aj z pohľadu financií a zmlúv

Monitoruje a zavádza úroveň poskytovaných služieb ktorá zjednocuje fungovanie celej IT organizácie podniku

