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IT-palvelunhallinnan konsultointi
Ota ITIL-prosesseista kaikki hyöty irti! 

TIL-prosessit ovat kokoelma IT-alan parhaita käytäntöjä, 
joiden avulla IT-palvelunhallinnan perustoiminnot, kuten 
häiriöiden- ja muutostenhallinta, saadaan hoidettua 

yhdessä sovitulla, mielekkäällä ja tehokkaalla tavalla. Siksi 
prosessien mittaamiseen, analysointiin ja jatkuvaan 
parantamiseen kannattaa panostaa. 
 
 
ASIAKKAAMME HAASTE 
 
ITIL-prosessit on jo otettu käyttöön, mutta käytetäänkö niitä tehokkaasti ja 
hyödyttävätkö ne IT-palveluiden päivittäistä toimintaa? Yksin palvelun 
pyörittäminen, puhumattakaan jatkuvasta kehittämisestä, on ajoittain 
äärimmäisen haasteellista. Yhdessä sovittujen prosessien toimimaton 
käyttö, vajaa näkyvyys ja ymmärrys IT-palvelun tilasta sekä palvelun 
toistuvat ongelmat aiheuttavat päänvaivaa. Onko olemassa tapa, jolla IT-
palvelun ongelmiin voidaan tarttua konkreettisella ja toimivalla tavalla 
samalla, kun palvelu saadaan pyörimään itseohjautuvammin ja 
varmistetaan palvelun jatkuva kehittyminen? 

 
RATKAISUMME 

 
ITIL-prosessikonsultointi 

Vaikka ITIL antaa kattavan työkalupaketin palvelunhallintaan, autamme 
asiakkaita varmistamaan, että prosessit otetaan käyttöön tehokkaalla ja 
asiantuntijoiden ymmärtämällä tavalla. Tunnemme ITIL-prosessien 
käyttöönotot ja jatkokehityshaasteet. Olemme valmiita käymään kunkin 
prosessin hyödyt läpi asiakkaan kanssa käytännön tasolla. Voimme myös 
toimia tietyssä roolissa osana palveluorganisaatiota ja olla näin käytännön 
tasolla jalkauttamassa prosesseja osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

 
Analysointi ja mittaus 

Analysoinnissa ja mittauksessa pureudutaan asiakkaan IT-palvelun 
tiketteihin pintaa syvemmälle, tuodaan esille löydökset ja esitetään niille 
toimivat ratkaisuehdotukset.  

 Mikä on palvelun tavoitteista myöhästyneiden tikettien tarina?  

 Mitkä ovat usein toistuvia kysymyksiä asiakkaan palvelussa?  

 Onko palveluiden kategorisointi epäselvä ja sekoittuvatko tiketit 
palveluiden kesken?  

 Minkälaisia tikettejä kukin palvelu pitää ylipäänsä sisällään?  
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LIITTYVÄT PALVELUT 
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For more information about CGI,  

visit www.cgi.com 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydämme vastaukset tikettianalyysin ja 
erilaisten mittausten keinoin. Kertaluontoisten analysointien ja mittausten 
ohella autamme myös esimerkiksi kuukausittaisen raportoinnin 
kehittämisessä.  
 
Tikettien analysoinnista ja ongelmakohtien konkreettisista ratkaisuista saatu 
hyöty näkyy nopeasti kustannussäästöinä sekä toiminnan tehostumisena. 

 
Tikettianalyysistä sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ja se voi koostua 
esimerkiksi seuraavassa kuvassa esitetyistä vaiheista, toimenpiteistä ja 
tuotoksista. 
 

 

 

Palveluiden jatkuva kehitys 

Kehitämme palveluita pitkäjänteisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
Automatisoimalla rutiineja, seuraamalla palveluiden tilaa sekä suunnittele-
malla tulevaa tuodaan kestävä ja jatkuva kehitys luonnolliseksi osaksi 
päivittäistä tekemistä.  
 
Toimiakseen tehokkaasti järjestelmät vaativat ympärilleen myös sujuvat 
prosessit ja ammattitaitoiset ihmiset. Yhdistämme teknologian, prosessit ja 
ihmiset toimivaksi kokonaisuudeksi järjestelmän positiivista 
käyttökokemusta lisäävällä tavalla. 
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