مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر کتابخانه ITIL

عنوان کارگاه

 توصیف کارگاه :
اگــر دهــه گذشــته را دوران "محصــول و کیفیــت محصــول" بدانیــم ،ایــن عصــر
ب ـ ـه "خدم ـ ـات فناوری اطالعات (فاوا) و مدیریت بر چرخه خدم ـ ـت" وابس ـ ـته
اس ـ ـت .سازمان های پیشرو در تالش اند تا با افزای ـش کیفی ـت خدم ـات فاوا ب ـه س ـود
بیشــتر دســت یافته و رویــای نیل به تحقق اهداف استراتژیک سازمان را با محرک های
فناوری اطالعات ،متصور و در نهایت ،رضایتمن ـ ـدی ذینفعان را فراه ـ ـم سازند .این رویا با
عملیاتی سازی اس ـ ـتانداردهای مدیری ـ ـت بر خدم ـ ـات فناوری اطالعات میسر میگردد.
ازآنجاییک ـ ـه ام ـ ـروزه ارائ ـ ـه خدم ـ ـات ب ـ ـه می ـ ـزان زی ـ ـادی ب ـ ـامحرک های فناوری
اطالعات گــره خــورده اســت ،بهتریــن گزینـه ،اسـتفاده از کتابخانه فرایندی مدیریـت
خدمـــات فنـــاوری اطالعـــات خواهد بود .این کارگاه با هدف بررسی آخریـــن نســـخه
(ویرایش سوم)  ، ITILبا محوریت چرخـه عمـر خدمات فاوا ارائـه میگـردد.

کارگاه مدیریت خدمات فناوری اطالعات شــامل پنج بخش اصــلی می باشــد .این کتابخانه در مجموع شــامل  24فرآیند مدیریتی و  4تابع
عملیاتی است .این  5بخش عبارتند از:


استراتژی سرویس



طراحی سرویس



تحقق و انتقال سرویس



عملیاتی سازی سرویس


 برخی از عواید کلیدی کارگاه :
استمرار بهبود سرویس



همسوسازی اهداف استراتژیک سازمان با خدمات عملیاتی سازمان



افزایش رضایت بهره برداران و ذینفعان از خدمات فناوری اطالعات



افزایش سود و عواید سازمان به جهت بهبود د ستر سی به خدمات
فناوری اطالعات



جلوگیری از اتالف منابع مالی به وســیله جلوگیری از دوباره کاری
های عملکردی در واحدهای سازمان



بهبود مدیریت منابع و به کار گیری آن ها

 هدف از ارائه این کارگاه :


آشــنایی با مبانی و مفاهیم اصــلی مطرح درحوزه مدیریت خدمات
فناوری اطالعات بر مبنای کتابخانه شناخته شده  ITILمیباشد.



آ شنایی با دیدگاه و روش چرخه عمر سرویس های  ITو چگونگی
همسو ساختن  ITبا کسب وکار



شیوه چرخه عمر سرویس مبتنی بر سرویس  ITILو فازهای پنج
گانۀ این مدل



ساختار ،اجزای سازنده و فرآیند های اصلیITIL



توصیف سطح باالی فعالیت های اصلی ،اهداف ،چالش ها و گزارش
های مدیریتی برای فرآیندها



بررســـی مدل مرجع فرای ندی  PRM-IT IBMبمنظور عمل یاتی
سازی کتابخانه ITIL

 سرفصل کارگاه :










آشنایی با مفهوم سرویس ،فرآیند و فعالیت
معرفی  ITILو چرخه عمر خدمات
بررسی فرآیندهای مرتبط با استراتژی خدمت
بررسی گروه فرآیندهای طراحی خدمت و رابطه آنها با یکدیگر
بررســـی گروه فرآی ندهای انت قال خد مت و جای گاه آن ها بمنظور
محقق سازی راهکارها
بررسی گروه فرآیندها و فعالیت های عملیات خدمات
شــناخت و بررســی مدل مرجع فرایندی  PRM-IT IBMبمنظور
عملیاتی سازی کتابخانه ITIL
تدوین رویکرد نحوه پیاده سازی فرایندهای کتابخانه ITIL
شناسایی و بررسی مقدماتی ابزارهای مناسب جهت بهره مندی و
مدلسازی فرایندهای کتابخانه ITIL

 مدت زمان کارگاه  3 :ساعت  30 +دقیقه پرسش و پاسخ

 پیشنیاز کارگاه  :ندارد

 هزینه کارگاه برای هر نفر  200 :هزار تومان

 مدرس کارگاه  :مهندس ایروانیان

