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Služby v IT:
ako dosiahnuť win-win princíp
Táto téma je široká a je možné sa na ňu pozerať z rôznych uhlov. Jeden
pohľad je zo strany objednávateľa (zákazníka) a druhý dodávateľský.
Základný pohľad zo strany objednávateľa je mať dostupné vysoko
kvaliﬁkované služby vtedy, keď to potrebuje v kombinácii s vyhovujúcimi
ﬁnančnými nákladmi. Na druhej strane je pohľad dodávateľa,
ktorý poskytuje požadované služby v požadovanej kvalite, kvantite
a v požadovanom čase s pohľadom na ﬁnančnú efektivitu týchto
služieb. V dlhodobom horizonte musia byť pohľady objednávateľa
a dodávateľa v rovnováhe, optimálne na princípe win-win.
František Lovíšek
riaditeľ úseku služieb Asseco
Solutions

frantisek.lovisek@assecosol.sk
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Existuje široké spektrum foriem a
prostriedkov poskytovania služieb.
V zásade ich však možno rozdeliť
na dva základné prístupy – osobný
kontakt alebo kontakt elektronický,
vzdialený, ... Tu platí, že formy a prostriedky sú použité podľa segmentu
trhu zákazníka alebo segmentu trhu,
v ktorom daná spoločnosť poskytujúca IT služby pôsobí.

TELEFONICKÝ „PRVÝ KONTAKT“
Jednou zo služieb, ktorá je požadovaná primárne, je telefonický
„prvý kontakt“ – Hotline. Jej zriadenie je nevyhnutné na pokrytie potrieb skupiny rovnakých typov zákazníkov vo väčšom meradle. Tento typ
služby nie je nevyhnutný pri rýdzo
zákazkových riešeniach, aj keď tu
ju nahrádza priamy telefonický kon-
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takt na členov tímu, ktorí sa starajú o
dané zákazkové riešenie.
Hotline pre objednávateľa je väčšinou rýchla prvá pomoc a u väčšiny dodávateľov je takáto služba na
určité obdobie zahrnutá priamo v
cene zakúpeného produktu, následne môžu zákazníci službu využívať v
rámci ročnej podpory alebo servisnej zmluvy.
Hotline slúži na krátke – operatívne poradenstvo a jej pravidlá zvyčajne upravujú všeobecné obchodné
podmienky, prípade podmienky v
servisných zmluvách.
V rámci ekonomiky je nevyhnutná
rovnováha poskytovaného hotline
a platieb za hotline. Vyváženosť je
v počte konzultantov, ktorí denne a
v určitý čas (napríklad od 8.00 do
16.00 h) poskytujú túto službu. Treba
si uvedomiť, že konzultanti musia byť
v danom obore profesionáli a musia
v priebehu určeného času identiﬁkovať potreby zákazníka a buď ich
priamo vyriešiť, alebo deﬁnovať ďalší
postup. Veľmi často sa stáva, že zákazník službou hotline nahrádza zaškolenie nových pracovníkov, usiluje
sa o legislatívne školenia, prípadne
požaduje vysvetlenie, ako majú fungovať procesy v jeho spoločnosti v
nadväznosti na systém. Takéto prípady je potrebné eliminovať a zákazníkovi dôrazne vysvetliť, na čo hotline
slúži, dohodnúť s ním školenie alebo
bežný servis konzultanta u zákazníka, prípadne iné zákazkové práce.
Keďže nie je možné zabezpečiť
taký počet profesionálnych konzultantov, ktorý by zabezpečil, aby každý zákazník v každom momente mal
poskytnutú požadovanú službu, je
výhodné zriadiť takzvané Call centrum. Sú to pracovníci, ktorí nemajú
vedomosti potrebné na poskytovanie služieb, ale vykonajú prvotné
vybavenie potrieb zákazníka, ktoré

nemusí riešiť konzultant. Poskytnuté
informácie nie sú odborné, ale na
druhej strane, v čase špičiek, keď sa
zákazník priamo nedovolá na špecializovaný hotline, môže call centrum
danú potrebu zapísať a špecializovaný hotline vykoná spätné volanie
zákazníkovi. Tým sa znižuje počet
nevybavených hotline a zvyšuje sa
miera spokojnosti zákazníkov.
Ďalšia možnosť zvýšenia priepustnosti hotline je posilnenie počtu
špecializovaných konzultantov pre
určité kritické momenty. Napríklad
zvýšiť kapacitu pre mzdový hotline
pri spracovaní miezd, teda v čase
od 5. do 12. dňa v mesiaci, alebo
zvýšiť kapacitu pre ekonomický hotline pri spracovaní DPH – napríklad
od 20. do 25. dňa v mesiaci. Tiež je
možné vykonať posilnenie kapacít v
časových špičkách – napríklad posilnenie v čase od deviatej do jedenástej hodiny a od trinástej do pätnástej hodiny, ďalej v čase ročných
aktivít – ročné uzávierky, koniec roka
pri skladoch, prechod na nový rok
pri bankách a podobne.
Možností, ako zvýšiť spokojnosť
zákazníka s touto formou služby je
veľa. Všetko však závisí od aktuálnych potrieb zákazníkov v danom
segmente trhu, pričom vždy ide o
vyváženie spokojnosti zákazníka s
poskytovanou službou v porovnaní
s ﬁnančným efektom (ako zo strany
objednávateľa, tak dodávateľa).

VZDIALENÝ PRÍSTUP
Veľmi vhodné doplnenie služby
na rýchle riešenie zákazníckych potrieb je riešenie vzdialenou správou,
vzdialeným prístupom. Táto služba
by sa nemala používať pri hotline,
pretože môže prekročiť ako čas, tak
aj rozsah poskytovaných služieb v
rámci neho. Negatívnu rolu by v prípade vzdialeného prístupu v rámci

hotline mohol zohrať stres z časového obmedzenia. Mohlo by tak dôjsť
k chybám, ktorých následná oprava
by celý čas na riešenie skutočných
problémov zákazníka len predlžovala a zvyšovali by sa aj s tým spojené
náklady.
Technických prostriedkov na poskytovanie takejto činnosti je široká
paleta. Pri ich výbere je jednak nevyhnutné zohľadniť potreby zákazníka,
ale najmä bezpečnosť a zabezpečenie celej transakcie.
Nevyhnutným prvkom pri tejto činnosti je aktívny prvý krok zo strany
zákazníka, súhlas s vykonaním tejto
aktivity, pretože „púšta“ nášho konzultanta do svojho prostredia, v drvivej väčšine na svoje „živé“ dáta.
Na základe požiadavky zákazníka
o túto službu prostredníctvom internetu (napríklad cez hotline) zákazník potvrdí súhlas s danou aktivitou.
Aktuálne vygenerovaným heslom,
ktoré zákazník nadiktuje konzultantovi, sa konzultant pripojí na PC zákazníka.
Obľuba tejto služby na strane objednávateľa aj poskytovateľa stúpa
z dôvodu zníženia nákladov na cestovné. Zákazník hradí len skutočne
čistý čas, ktorý je vždy nižší ako pri
osobnej návšteve.

SLUŽBY V METODICKEJ
A LEGISLATÍVNEJ PODPORE
Častými požiadavkami zákazníka na služby je metodická a legislatívna podpora. Je to veľmi vhodné doplnenie základných, bežne
poskytovaných služieb. Týka sa to
všetkých oblastí, kde je garantované
zapracovanie aktuálnej legislatívy v
systémoch. Ďalej poskytuje pomoc
ako používať systém, ako sú pokryté
interné procesy zákazníka používaným systémom, kde je možné efektívne zladiť systém a procesy.
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19

IT | služby

POSKYTOVANIE ŠKOLENÍ
A SEMINÁROV
Poskytovanie skupinových školení a seminárov je vhodné doplnenie
spektra poskytovaných služieb v
IT. Má niekoľko rozmerov. Základný rozmer je odovzdať zákazníkovi
vedomosti z činností systémov alebo danej oblasti. Ďalší rozmer je v
osobnom kontakte so zákazníkmi,
ako aj osobný kontakt samotných
zákazníkov navzájom. Je to vytváranie komunity v rámci danej oblasti,
systému alebo témy. Táto komunita
potom môže úplne samostatne fungovať napríklad cez diskusné fórum,
kde si zákazníci vedia navzájom poradiť, ako pracovať so systémom.
Tým sa zvyšuje reakčný čas a zároveň sa znižuje zaťaženie „prvého
kontaktu“– hotline, prípadne hlásení
cez helpdeskový systém.
PROJEKTOVÝ PRÍSTUP
Pri zavádzaní nového systému,
či už s určitou mierou úprav alebo
vývojom systému na mieru, je nevy-
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hnutné projektové riadenie. O projektovom riadení sa napísalo a napíše
ešte množstvo odborných článkov.
Z pohľadu služieb v IT je potrebné
zdôrazniť, že pri určitom objeme
počtu projektov za rok je nevyhnutné
mať zriadenú projektovú kanceláriu,
ktorá po všetkých stránkach zastrešuje projektové riadenie a neustále
dohliada na kvalitu projektov.

RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ
Pri riešení (a vyriešení) reklamácie
je najdôležitejšie reklamáciu dobre
odkomunikovať. Zákazník zväčša
dokáže tolerovať chybu, ak je priebežne informovaný o prácach na
jej odstránení. Preto je na riešenie
reklamácií vhodné mať helpdeskový
systém na sledovanie reklamácií aj
pre zákazníkov. Pri dobre nastavenom procese riešenia chýb, jasných
pravidlách a promptnej spätnej väzbe s informáciami, ako pokračujú
práce na odstránení reklamácie, sa
zvyšuje „tolerantnosť“ zákazníka.

RIEŠENIE POŽIADAVIEK,
ZÁKAZKOVÉ PRÁCE
Tak, ako je helpdeskový systém
výborným pomocníkom pri riešení
reklamácií, svoje opodstatnenie vo
výraznej miere nachádza aj pri riešení nových požiadaviek alebo pri
zákazkových prácach, ktoré nemajú
atribúty projektu. Cez helpdeskový
systém dokáže zákazník (optimálne
jeho poverený pracovník) zadeﬁnovať novú požiadavku na systém alebo zákazkové práce. Aby zákazník
túto službu vnímal pozitívne, musí
dodávateľ dodržiavať deﬁnované
časy v procese a musí sa jasne deﬁnovať, za čo je výsledná cena požiadavky alebo zákazkových prác. Aj tu
platí, že ak sú cena a termín dobre
odkomunikované, nemá zákazník
negatívny postoj a je pozitívne naladený na záverečnú dohodu.
OSOBNÝ PRÍSTUP
Zákazníkmi vysoko oceňovaný
osobný prístup je niekedy ťažko
realizovateľný. Najmä ak ide o poskytovanie služieb v rozsiahlej lokalite (napríklad stredná Európa, celý
svet...). Ak je to ale možné, zákazník
vždy ocení prideleného zodpovedného pracovníka, ktorý mu v určitých časových intervaloch poskytuje služby, či už formou bežného
servisu alebo na základe servisnej
zmluvy. Servisná zmluva má výhodu
v tom, že stanovuje presné časové
rámce návštev, na ktoré sa vedia
obidve strany (zákazník aj zodpovedný pracovník) aj vecne pripraviť.
V rámci osobného prístupu sa veľmi
často preferuje zriadenie pracoviska
u zákazníka. Táto možnosť sa takmer
vždy realizuje v rámci projektov väčších rozmerov a v prípade náročnosti
prevádzky systému pokračuje aj pri
bežnej prevádzke.

