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VOORWOORD
Dit is een complete weergave van de pocketguide IT Service
Management op basis van ITIL V3.
Dit document kan ter voorbereiding voor het examen worden gebruikt of als naslagwerk.
Aangezien het met de grootste zorg is samengesteld, kan niet worden gegarandeerd dat
deze samenvatting een honderd procent weergave is van het boek ‘Foundations of IT
Service Management V3.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik of distribueren et cetera van dit document
in welke vorm dan ook.
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Inleiding
Deze samenvatting biedt een overzicht van de basisbegrippen van ITIL v3. deel 1 beschrijft de
servicelevenscyclus die in ITIL V3 is gedocumenteerd en deel 2 de processen en functies die daarbij
van belang zijn.
Voor meer uitleg en inzicht wordt verwezen naar de publicatie “Foundations van IT Service
Management – op basis van ITIL V3” of de ITIL kernboeken (Service Strategy, Service Design,
Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement).

1.1

Wat is ITIL?

De information Technology Infrastructure Library (ITIL) biedt een gestructureerde aanpak voor het
leveren van de gewenste kwaliteit van IT-services. ITIL is ontwikkeld in de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw, door CCTA (Central Computer en Telecommunications Agency, nu het Office of
Government Commerce, OGC), in opdracht van de Britse overheid. Sinds die tijd staat ITIL niet alleen
for het framework, maar ook voor de benadering en de filosofie die wordt gedeeld door de mensen die
er in de praktijk mee werken. Er is nu twee keer een nieuwe versie van ITIL uitgekomen, de eerste
keer in 2000-2002 (V2), en de tweede keer in 2007 (V3).
Verschillende organisaties zijn betrokken bij het onderhouden van ITIL als de ‘best practice’ voor ITservicemanagement:
• OGC (Office of Governement Commerce) – Eigenaar van ITIL, bevordert het gebruik van best
practices op tale van gebiden, waaronder IT-servicemanagement.
• itSMF (IT Service Management Forum) – Een wereldwijde, onafhankelijke, internationaal erkende
nonprofitorganisatie die gericht is op het ondersteunen van de ontwikkeling van ITServicemanagement, onder andere via de publicatie van de serie ITSM Library. Ze bestaat uit een
groeiende aantal internationale afdelingen (40+), met itSMF international als het toezichthoudende
orgaan.
• APM Group – In 2006 heeft OGC het beheer van de ITIL-rechten, de certificering van ITILexamens en accreditatie van trainingsorganisaties uitbesteed aan de APM Group (APMG). Een
commerci:ele organisatie. APMG bepaalt de certificering en accreditatie voor de ITIL examens, en
publiceert het certificeringsstelsel.
• Examenorganisaties – om de levering van ITIL-examens op wereldwijd niveau te ondersteunen,
heeft APMG (ten tijde van de publicatie van deze samenvatting) een aantal examenorganisaties
geaccrediteerd Exin, BCS/ISEB, en Loyalist Certfification Service (LCS).

1.2

Examens

In 2007 lanceerde de APM Group een nieuwe certificeringschema voor ITIL, op basis van ITIL V3, zij
handhaafde daarbij het schema van ITIL V2 voor een overgangsperiode die in iedergeval loopt tot in
het jaar 2008.
ITIL V2 kent kwalificaties op drie niveaus:
• Foundation Certificate in IT Service Management
• Practitioner Certificate in IT Service Management
• Manager Certificate in IT Services

Auteur7565633

4

De ITIL V2-Examens zijn een groot succes gebleken. Tot 2000 zijn ongeveer 60.000 certificaten
uitgereikt, maar daarna groeide het aantal explosief, en in 2006 werd de grens van 500.000 ITILcertificaten doorbroken.
Voor ITIL V3 is een geheel nieuw stelsel van kwalificaties opgezet. Er zijn vier kwalificatieniveaus:
• Foundation Level – Dit niveau is gericht op basiskennis –inzicht in de kernbegrippen en processen
van ITIL V3. deze kwalificatie ligt op hetzelfde niveau als het Foundation examen ITIL V2.
• Intermediate Streams – Dit niveau heeft twee richtingen, een is gericht op de servicelevenscyclus
en de ander op de practioner-vaardigheden.
• Diploma – Kandidaten kwalificeren zich automatisch voor een ITIL V3-diploma waarneer zij 22
punten hebben verzameld via het Foundation en Intermediate level.
• Advanced Service Management Professional Certificate – Dit niveau was tijdens het schrijven van
dit boek nog in ontwikkeling.
Voor elk onderdeel van het schema kunnen een aantal credits, punten, worden behaald, die meetellen
voor het behalen van het ITIL V3-diploma. Er worden ook credits toegekend aan de certificaten van
het ITIL V2-schema. Met behulp van diverse “brug-examens” worden mensen in de gelegenheid
gesteld hun V2-certifcaten aan te laten sluiten op de V3-examinering. Meer informatie over de actuele
status van dit certificeringsstelsel kunt u vinden op de website van APMG: www.apmgroup.co.uk

1.3

Indeling van deze samenvatting

Deze samenvatting bestaat uit twee delen: Deel 1 gaat over de servicelevenscyclus van ITIL V3, Deel
2 behandelt de individuele functies en processen die in ITIL V3 aan de orde komen.
Deel 1 begint met hoofdstuk 2, waarin de servicelevenscyclus wordt geïntroduceerd, in de context van
de algemene principes van IT-servicemanagement. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 worden de vijf
fasen van de servicelevenscyclus beschreven: servicestrategie, serviceontwerp, servicetransitie,
serviceproductie en continue serviceverbetering.
Deel 2 begint met hoofdstuk 8, die de functies en processen beschrijft waar in elke van de
levenscyclusfasen naar wordt verwezen. Dit hoofdstuk geeft algemene informatie over de
uitgangspunten van processen, teams, rollen, functies, posities, tools en andere elementen die van
belang zijn. Het laat ook zien hoe de 27 functies en processen zijn ondergebracht in de vijf
kernboeken van ITIL. In de hoofdstukken 9 tot en met 13 worden de processen en functies
uitgebreider beschreven. Van elk proces en elke functie wordt de volgende informatie gegeven:

1.4

Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?

Wie vooral geïnteresseerd is in de servicelevenscyclus kan zich concentreren op Deel 1 van deze
samenvatting en in het vervolgens naar eus tekst over processen en functies in Deel 2 lezen.
Wie vooral is geïnteresseerd in een overzicht van functies en processen, kan zich richten op de
beschrijving van functies en processen in Deel 2. op deze wijze ondersteunt deze samenvatting de
lezer vanuit diverse invalshoeken op IT-servicemanagement, op basis van ITIL.
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DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL
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2

Inleiding op de servicelevenscyclus

2.1

Definitie van servicemanagement

ITIl wordt gepresenteerd als een good practice (letterlijk: goede werkwijze), dit is een aanpak of
methode die zich in de praktijk heeft bewezen. Zo`n good practice kan een goede steun zijn voor
organisaties die hun IT-dienstverlening willen verbeteren.
De servicelevenscyclus van ITIL is gebaseerd op ITIL`s kernbegrip “servicemanagement”en de
gerelateerde begrippen “service” en “waarde”(Engels: value).
Deze kernbegrippen van servicemanagement worden als volgt beschreven:
• Servicemanagement – Is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie
waarde levert aan de klant in de vorm van services
 capabilities = resources, capaciteit, kennis en kunde.
• Service – Is een manier om waarde aan de klant te leveren door een klant te helpen de gewenste
eindresultaten te bereiken, zonder dat deze aansprakelijk is voor specifieke kosten of risico`s. De
gewenste eindresultaten zijn mogelijk door de uitvoering van taken en worden begrensd door een
aantal beperkingen. Services ondersteunen de uitvoering van taken (of voeren de taak zelf uit) en
reduceren de druk van beperkingen.
• Waarde – waarde is de kern van het begrip Service. Vanuit het perspectief van de klant bestaat
waarde uit twee kernelementen: utility en warranty. De utility of bruikbaarheid is wat de klant krijgt
en de warranty of zekerheid is hoe het wordt geleverd. Een uitgebreide uitleg van begrippen utility
en warrenty is verwoord in het onderdeel servicestrategie.

2.2

Overzicht van de servicelevenscyclus

ITIL V3 benadert servicemanagement vanuit de levenscyclus van een service. De servicelevenscyclus
is een organisatiemodel dat inzicht biedt in:
• De manier waarop servicemanagement is gestructureerd
• De manier waarop de diverse componenten van de levenscyclus met elkaar samenhangen
• De impact die veranderingen in een onderdeel hebben op andere onderdelen en het gehele
systeem
Dus ITIL focust op de servicelevenscyclus en op de manier waarop de onderdelen van
servicemanagement met elkaar samenhangen. Processen en functies komen echter ook aan de orde
binnen de fasen van de levenscyclus.
De servicelevenscyclus bestaat uit vijf fasen. Elk deel van de nieuwe ITIl kernboeken beschrijft een
van deze fasen. De processen zijn steeds in detail beschreven in het boek – de fase – waarin ze hun
belangrijkste toepassing vinden.
De vijf fasen (domeinen van de kernboeken zijn:
1. Servicestrategie ( Service Strategy)
2. Service-Ontwerp (Service Design)
3. Servicetransitie ( Service Transition)
4. Serviceproductie (service Operation)
5. Continue serviceverbetering (Continual Service Improvement)
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Figuur: De servicelevenscyclus

Servicestrategie vormt de as van de levenscyclus die alle andere fasen doet ‘draaien’: het is de fase
van beleidsvorming en doelstellingen. De fasen serviceontwerp, servicetransitie en serviceproductie
implementeren deze strategie, zij staan voortdurend in het teken van wijziging en verandering. De fase
continue serviceverbetering staat voor leren en verbetering en omarmt alle fasen van de cyclus. Deze
fase start verbeterprogramma`s en –projecten en kent hier een prioriteit aan toe op basis van de
strategische doelstellingen van een organisatie.
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3

Levenscyclusfase: Service Strategie

3.1

Inleiding

Deze paragraaf behandelt de as van de levenscyclus: servicestrategie. Deze fase ontwerpt, ontwikkelt
en implementeert servicemanagement als een strategisch middel. Servicestrategie is nuttig in de
context van alle processen in de ITIL-servicelevenscyclus, van service-ontwerp tot servicetransitie,
serviceproductie, en continue verbetering (CSI).
De missie van de servicestrategiefase is het ontwikkelen van het vermogen een strategische voordeel
te behalen en te behouden.
De ontwikkeling en toepassing van de servicestrategie vraagt om constante herziening, net als alle
andere onderdelen van de cyclus.

3.2.

Basisbegrippen

De vier P`s van Henry Mintzberg (The rise and fall of Strategic Planning, Basc Books, 1994) bieden
een goed startpunt voor het formuleren van de strategie.
• Perspectief – Een duidelijke visie en richting hebben
• Positie – Een duidelijke gedefinieerd standpunt in nemen.
• Plan – Duidelijkheid hebben over hoe de organisatie zich moet ontwikkelen
• Patroon – Consistentie zijn in beslissingen en acties
Waardecreatie is een combinatie van de effecten van Utility en warranty. Beide zijn nodig om waarde
te creëren voor de klant. Voor klanten is het positieve effect de ‘utility (bruikbaarheid) van een service.
Daarbij is de verzekering van dit positieve effect de ‘warranty’ (zekerheid):
• Utility – fitness for purpose. De functionaliteit van een service die een bepaald doel dient. Utility
staat voor de stijging van mogelijke winst.
• Warranty – fitness for use. Een belofte of een garantie dat een product of een service in staat zal
zijn om aan de afgesproken eisen te voldoen. Dit zijn aspecten van een service zoals
beschikbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid.
Definitie waardenetwerk = “een waardenetwerk is een web van relaties die tastbare en niet-tastbare
waarde genereren door complexe en dynamische uitwisseling tussen twee of meer organisaties.”
Resources en capabilities zijn de serviceassets van een serviceprovider. Organisaties gebruiken
ze om waarde te creëren in de vorm van goederen en services.
• Resources – Resources bestaan onder meer uit IT-infrastructuur, mensen, kapitaal of iets anders
dat kan helpen bij het leveren van een service. Resources worden als de assets van een
organisatie beschouwd.
• Capabilities – capabilities ontwikkelen zich door de jaren heen. Serviceproviders moeten
onderscheidende capabilities ontwikkelen om de klanten te behouden met services die moeilijke
te dupliceren zijn door de concurrentie. Om strategische assets te kunnen blijven ontwikkelen en
hun concurrentievoordeel te behouden, moeten serviceproviders ook veel investeren in scholing
en training.
Serviceproviders zijn organisaties die services leveren aan een of meer interne of externe klanten. Er
zijn drie verschillende typen serviceproviders te onderscheiden:
1. Type 1: interne serviceprovider – Een interne serviceprovider die deel uitmaakt van een
businessunit. Er kunnen binnen een organisatie verschillende type 1 serviceprovider aanwezig
zijn.
2. Type 2: Shared Services Unit – Een interne serviceprovider die gedeelte IT-services levert aan
meer dan één businessunit.
3. Type 3: externe serviceprovider – Een serviceprovider die IT-services aan externe klanten
levert.
De serviceportfolio vertegenwoordigt de afspraken en investeringen die de serviceprovider maakt met
alle klanten en markten. De serviceportfolio is onder te verdelen in drie deelverzamelingen van
services:
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•
•
•

3.3

De servicecatalogus – De services die beschikbaar zijn voor klanten
De servicepijplijn – De services waarover nog beslist moet worden of die worden ontwikkeld
Uitgefaseerde services – De services die zijn uitgefaseerd of zijn teruggetrokken.

Processen en andere activiteiten

Deze geeft een beknopt overzicht van de processen en activiteiten van servicestrategie. Meer
informatie over elk van deze processen is te vinden in hoofdstuk 9 van deze samenvatting.
De servicestrategieprocessen:
• Financieel Management - Een integraal onderdeel van servicemanagement. Het voorziet in
essentiële managementinformatie die nodig is voor de borging van efficiënte en kosteneffectieve
servicelevering.
•

Demandmanagement – Een essentieel aspect van servicemanagement waarin het aanbod wordt
afgestemd op de vraag. Demandmanagement heeft tot doel de afname van producten zo goed
mogelijk te voorspellen, en indien mogelijk zelfs te reguleren.

•

Serviceportfoliomanagement (SPM) – Een methode om servicemanagement investeringen te
beheren. De doelstelling van SPM is een maximale waardecreatie te realiseren en tegelijkertijd de
risico`s en kosten goed te beheren.

De servicestrategie-activiteiten:
• Het definiëren van de markt – Begrijp de relatie tussen services en strategiën, begrijp de
klanten, begrijp de mogelijkheden en classificeer en visualiseer de services.
• Het ontwikkelen van het aanbod – Creëer een serviceportfolio die de mogelijkheden en de
bereidheid van een serviceprovider vertegenwoordigt om de klanten en de markt te bedienen.
• Het ontwikkelen van strategische assests – Definieer het waardenetwerk en verbeter
capabilities en resources (serviceassets) om de service en het performancepotentieel te
verbeteren.
• Het voorbereiden op de uitvoering – strategische beoordeling, doelstellingen vaststellen,
kritieke succesfactoren bepalen, investeringen prioritiseren, etcetera.

3.4

Organisatie

Er zijn vijf herkenbare fasen in de organisatorische ontwikkeling langs het spectrum van centraliseren
en decentraliseren.
1. Fase 1: Netwerk – Een organisatie in fase 1 concentreert zich op snelle, informele en adhoc
levering van services. De organisatie is technologisch georiënteerd en is huiverig voor formele
structuren.
2. Fase 2: Richtlijnen – De crisis van fase 1 wordt besloten met een sterk management team. Zij
neemt de verantwoordelijkheid voor het leiden van een strategie en stuurt managers aan om
functionele verantwoordelijkheden aan te nemen.
3. Fase 3: Delegatie – Fase 3 werkt aan technische efficiëntie en ruimte voor innovatie om kosten te
besparen en services te verbeteren.
4. Fase 4: Coördinatie – Fase 4 richt zich op het gebruik van formele systemen om meer coördinatie
te bewerkstelligen.
5. Fase 5: Samenwerking – Fase 5 richt zich op het verbeteren van de samenwerking met de
business.
De servicestrategie heeft tot doel de kerncompetenties te verbeteren. Soms is het beter bepaalde
services uit te besteden. We noemen dit het SOC-principe (seperation of concerns). SOC zoekt
naar competitieve differentiatie door de herverdeling van resources en capabilities. Genrieke vormen
van uitbesteding zijn:
• Interne uitbesteding:

Type 1 Intern – de interne staf levert de services. Deze vorm biedt de meeste controle, maar
is beperkt in schaal.

Type 2 shared services – Werkt met interne businessunits. Deze vorm biedt lager kosten dan
type 1 en meer standaardisatie, maar is nog steeds beperkt in schaal.
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•

Traditionele uitbesteding:
 Volledige uitbesteding van een dienst – Enkele contract met één serviceprovider. Beter qua
schaalmogelijkheden, maar beperkt in best-in-class capabilities.

•

Multi-vendor uitbesteding:

Prime – Enkel contract met één serviceprovidor die met meerder providers werkt. Capabilities
en risico`s verbeteren, maar de complexiteit neemt toe.

Consortium – Een selectie van meerdere serviceproviders. Het voordeel in best-in-class
service met meer controle. Nadelig zijn de risico`s van de noodzaak zijn om met concurrenten
samen te werken.

Selectieve Outsourcing – Een selectie van serviceproviders die door de serviceontvanger zijn
geselecteerd en gemanaged. Dit is de moeilijkste structuur om te beheersen.

Co-outsourcing – een variant van selectieve Outsourcing waar de serviceontvanger een
structuur van interne of shared services met externe providers combineert. In dit geval is de
serviceontvanger de service integrator.

3.5

Methoden, technieken en tools

Services zijn sociaaltechnische systemen met serviceassets als de operationele elementen. De
effectiviteit van servicestrategie is afhankelijk van een goed beheerste relatie tussen de sociale en
technisch subsystemen. Het is essentieel om de afhankelijkheden en invloeden te identificeren en
beheersen.
Tools voor de servicestrategiefase kunnen zijn:
• Simulatie – System Dynamics is een methode om de complexe problemen van IT-organisaties te
begrijpen en te managen.
• Analytische modellen – Six Sigma, PMBOK en PRINCE2 bieden goed geteste methoden die zijn
gebaseerd op analytische modellen. Deze moeten geëvalueerd en opgenomen worden in de
context van servicestrategie en servicemanagement.
Er zijn drie technieken voor het kwantificeren van de waarde van een investering:
• Business case – een manier om de investeringen van servicemanagement initiatieven te
verantwoorden is een businesscase maken.
• Preprogramma ROI – Technieken die worden gebruikt om investeringen kwantitatief te analyseren
voordat de resources worden toegewezen.
• Postprogramma ROI – Technieken die worden gebruikt om achteraf investeringen te analyseren.
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3.6

Implementatie en operatie

Aan de hand van de servicelevenscyclus worden strategische posities omgezet in plannen met
doelstellingen en einddoelen. Plannen vertalen de intentie van de strategie naar acties, door service
ontwerp, servicetransitie, serviceproductie, en CSI.
Servicestrategie voorziet elke fase van de levenscyclus van input.
• Strategie en ontwerp – servicestrategieën komen tot uitvoering door het leveren en ondersteunen
van de contractenportfolio in een bepaald afzetgebied. Nieuwe geplande services of services die
verbeterd moeten worden om aan de vraag te voldoen, worden naar de serviceontwerpfase
gepromoveerd.
•

Strategie en transitie – om de risico`s te beperken gaan alle strategische changes via
servicetransitie. Servicetransitieprocessen analyseren, evalueren en geven toestemming voor
strategische initiatieven. Servicestrategie levert servicetransitiestructuren en beperkingen zoals de
serviceportfolio, richtlijnen, architecturen en de contractportfolio.

•

Strategie en productie – De uiteindelijke realisatie van strategieën vindt plaats in de productiefase.
Houd daarom bij de ontwikkeling van strategieën altijd rekening met wat operationeel mogelijk is.
Deploymentpatronen in de serviceproductiefase definiëren de operationele strategieën voor
klanten. Serviceproductie is verantwoordelijk voor het leveren van de contractportfolio en moet in
staat zijn om om te gaan met de gevraagde wijzigingen.

•

Strategie en CSI – Strategieën zijn vanwege constante wijzigingen nooit statisch. Service
strategieën moeten ontwikkeld, overgenomen en constant beoordeeld worden. Strategische
besluiten beïnvloeden de kwaliteitsperspectieven die in CSI worden verwerkt. CSI – processen
leveren feedback voor de strategische fase van bijvoorbeeld kwaliteitsperspectief, waranty
factoren, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en redundantie.

Uitdagingen en mogelijkheden:
• Complexiteit – IT-organisaties zijn complexe systemen. Dit verklaart waarom sommige
serviceorganisaties weinig zin hebben te veranderen. Organisaties zijn niet altijd in staat om de
langetermijnconsequenties van besluiten en acties te doorzien. Zonder continue leerprocessen
zijn de beslissingen van vandaag echter vaak de problemen van morgen.
• Coördinatie en beheersing – De mensen die de beslissingen nemen, hebben vaak maar beperkte
tijd,, aandacht en capaciteit. Daarom delegeren ze rollen en verantwoordelijkheden naar teams en
individuen die gespecialiseerd zijn in bepaalde systemen, processen,prestaties en resultaten.
Coördinatie door samenwerking en controle is daarom essentieel.
• Waardebehoud – Volwassen klanten zijn niet alleen geïnteresseerd in de utility en warranty die ze
ontvangen voor de prijs die ze betalen. Ze willen ook de Total Cost of Utilization (TCU) weten.
• Effectiviteit meten – Metingen focussen de organisatie op haat strategische goals, volgend de
vooruitgang en voorzien de organisaties van feedback. De meeste IT –organisaties zijn goed in
het monitoren van data, maar vaak zijn ze slecht in het bieden van inzicht in de effectiviteit van
hun services. Het is belangrijk de juiste analyse te maken en deze aan te passen naarmate de
strategie verandert.
Het implementeren van strategie leidt tot veranderingen in de serviceprotfolio. Dit leidt vervolgens tot
het managen van de gerelateerde risico`s.
Definitie risico: “risico is de kans op een onzekere uitkomst. Positief uit te drukken in mogelijkheden,
negatief in gevaren”.
Risicoanalyse en risicomanagement moeten toegepast worden op de servicepijplijn en
servicecatalogus om de risico`s binnen de levenscyclusfasen te definiëren, te beteugelen, en te
verzachten.
Er zijn de volgende risicosoorten:
• Contractrisico`s
• Ontwerprisico`s
• Operationele risico’s
• Marktrisico`s
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4

Levenscyclusfase: Service-Ontwerp

4.1

Inleiding

Service ontwerp houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van services en de bijbehorende
processen: het belangrijkste doel van service-ontwerp is het ontwerpen van nieuwe of gewijzigde
services voor introductie in een productieomgeving.
De service-ontwerpfase begint met nieuwe of aangepaste eisen van de klant. Een goede
voorbereiding en een effectieve en efficiënte inzet van personeel, processen, producten (services,
technologie en gereedschappen) en partners – de vier P`s van ITIL – zijn essentieel om de
ontwerpplannen en –projecten te laten slagen.

4.2

Basisbegrippen

De volgende vijf aspecten zijn belangrijk in de service-ontwerpfase:
1. Het ontwerpen van serviceoplossingen – Er is een gestructureerde ontwerpaanpak nodig om
een nieuwe service te produceren tegen de juiste kosten, functionaliteit, en kwaliteit. Dit proces
moet iteratief en incrementeel zijn, anders kan niet worden voldaan aan de veranderende eisen en
wensen van de klant. In het Service Design Package (SDP() worden alle aspecten van de nieuwe
gewijzigde service gedurende de levenscyclus vastgelegd.
2. Het ontwerpen van de serviceportfolio – De serviceportfolio is het meest kritische
managementsysteem omdat het alle processen ondersteunt. Het beschrijft de dienstverlening in
termen van waarde voor de klant en moet alle service-informatie en de status ervan bevatten. De
portfolio moet in elk geval uitsluitsel geven over de fase waarin de service zich bevindt: van de
definitiefase tot de uitfasering van de service.
3. Het ontwerpen van de architectuur – Onder architectuurontwerp wordt verstaan de ontwikkeling
en het behoud van: IT-beleid, strategieën, architecturen, ontwerpen, documenten, plannen en
processen voor deployment, implementatie en verbetering van relevante IT services en
oplossingen in de organisatie.
4. Het ontwerpen van de processen – door aan te geven uit welke activiteiten, input en output de
levenscyclusfasen bestaan, kan er effectiever, efficiënter en klantvriendelijker worden gewerkt.
Door middel van kwaliteitsbeoordelingen en het zoeken naar verbeterpunten kan de effectiviteit en
efficiency nog verder worden verbeterd. De volgende stap bestaat uit het opzetten van normen en
standaarden zodat de organisatie kwaliteitseisen kan relateren aan output. Deze aanpak komt
overeen met Plan-Do-Act-managementcyclus van Deming.
5. Het ontwerp van meetsystemen en metrics – er zijn regelmatige kwaliteitsbeoordelingen
(assesments) nodig om het ontwikkelproces van services effectief te leiden en managen. Het
beoordelingssysteem moet overeenkomen met de capaciteit en volwassenheid van het proces dat
beoordeeld wordt. Er zijn vier elementen die onderzocht kunnen worden: voortgang, uitvoering,
effectiviteit en efficiency van het proces.
Welk model een organiatie gebruikt voor het ontwikkelen van IT-services hangt grotendeels af van
welk model (Service Delivery Model) zij heeft gekozen voor het leveren van IT services. De
verschillende opties zijn:
• Insourcing – De organisatie gebruikt interne capaciteit voor het ontwerpen, ontwikkelen,
onderhouden, uitvoeren en ondersteunen van een service.
• Outsourcing – De organisatie schakelt een externe organisatie in voor het ontwerpen,
ontwikkelen, onderhouden, uitvoeren en ondersteunen van een service.
• Co-sourcing – Een combinatie van zowel in – als outsorcing waarbij verschillende
outsourcingsorganisaties samenwerken in de levenscyclus.
• Multi-sourcing (of partnerschap) – Meerdere organisaties maken formele afspraken met de focus
op een strategische partnerschap (creëren nieuwe mogelijkheden op de markt)
• Business process Outsourcing (PBO) – Een externe organisatie neemt op een goedkope
locatie een (deel van een) bedrijfsproces over, bijvoorbeeld de uitvoering van een callcenter.
• Application service provision – Computer based services worden aan de klant aangeboden,
• Knowledge proces Outsourcing (KPO) – Kennis van een (deel-) proces wordt aangeboden.
Traditionele ontwikkelmethoden gaan ervan uit dat de eisen van de klant of opdrachtgever aan het
begin van de levenscyclus bepaald kunnen worden en dat de ontwikkelkosten onder controle kunnen
worden gehouden door de verandering te beheersen. RAD-benaderingen (Rapid Application
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Development) zien veranderingen gedurende het ontwikkeltraject als onvermijdelijk. Zij zien het
ontmoedigen van veranderingen juist als passiviteit ten opzichte van de markt. De RAD-benadering
kan incrementeel of iteratief worden toegepast:
• De incrementele benadering impliceert dat een service stukje bij beetje wordt ontworpen. Delen
worden apart ontwikkeld en stukje bij beetje geleverd./ elk stukje ondersteunt één van de
businessfuncties en samen ondersteunen ze het geheel. Groot voordeel van deze benadering is
een kortere levertijd. De ontwikkeling van elk deel vereist echter wel dat alle fasen van de
levenscyclus worden doorlopen.
• De iteratieve benadering impliceert dat door het ontwerpen de levenscyclus meerdere keren
wordt doorlopen. Technieken zoals prototypen worden gebruikt om de klantspecifieke eisen beter
te begrijpen.
Een combinatie van beide benaderingen is mogelijk. Een organisatie kan beginnen met het
specificeren van de vereisten voor de gehele service en daarna de applicatie incrementeel ontwerpen
en ontwikkelen. Veel organisaties kiezen echter voor standaardsoftwarepakketten om aan de wensen
en eisen te voldoen.

4.3

Processen en overige activiteiten

Deze paragraaf beschrijft kort de service-ontwerpprocessen en activiteiten. Hierover is meer
informatie te vinden in hoofdstuk 10 van deze samenvatting.
De Service Ontwerp Processen
• Service Catalogus Management – Het doel van servicecatalogusmanagement is de ontwikkeling
en onderhoud van de servicecatalogus. De catalogus bevat alle details en status van alle
operationele services, de services die worden voorbereid en de bedrijfsprocessen die ermee
worden ondersteund.
• Service Level Management – Service level management zorgt ervoor dat de verschillende
niveaus van serviceverlening zijn vastgelegd, overeengekomen en dat ze worden nagekomen.
• Capaciteits Management – Het doel van capaciteitsmanagement is ervoor te zorgen dat de
daadwerkelijke capaciteit overeenkomt met de huidige toekomstige behoefte van de klanten. Dit
wordt vastgelegd in het capaciteitsplan.
• Beschikbaarheids Management – Beschikbaarheidsmanagement zorgt ervoor dat het
beschikbaarheidsniveau van nieuwe of gewijzigde services voldoet aan de niveaus die hierover
zoijn afgesproken met de klant. Het proces moet hiertoe een
beschikbaarheidsmanagementinformatiesysteem (AMIS) onderhouden. Dit systeem bevat alle
informatie die als basis dient voor het beschikbaarheidsplan.
• IT Service Continuity Management (ITSCM) – IT Service Continuity Management ondersteunt
de continuïteit van de business (belangrijke bedrijfsfuncties), door ervoor te zorgen dat de vereiste
IT-faciliteiten binnen de afgesproken tijd kunnen worden hervat.
• Informatie Security Management – Informatiesecuritymanagement zorgt ervoor dat het
informatiesecuritybeleid voldoet aan het algehele securitybeleid van de organisatie en de
vereisten van corporate governance.
• Toeleveranciers Management – Toeleveranciersmanagement schenkt aandacht aan alle
toeleveranciers en contracten ter ondersteuning van de te leveren services aan de klant.
Technologie gerelateerde activiteiten van service-ontwerp zijn:
• Ontwikkelen van eisen – Deze activiteit bestaat uit het begrijpen en vastleggen van de eisen van
de business en gebruikers (bijvoorbeeld functionele eisen, bruikbaarheideisen en operationele
eisen).
• Data- en informatiemanagement – voor de ontwikkeling, levering en ondersteuning van effectieve
IT-Services is betrouwbare data en informatie van kritiek belang.
• Applicatiemanagement – Applicatiemanagement richt zich op het management van applicaties,
data, infrastructuur en alle andere technische componenten waaruit de service is opgebouwd.
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4.4

Organisatie

Goed presterende organisaties kunnen snel en accuraat de juiste beslissingen nemen en deze
succesvol uitvoeren. Om dit te bereiken moeten organisaties de rollen en verantwoordeloijkheden
duidelijk definiëren. De belangrijkste rollen zijn:
• Proceseigenaar
• Service-ontwerpmanager
• Servicecatalogusmanager
• Servicelevelmanager
• Beschikbaarheidsmanager
• Securitymanager

4.5

Methoden, technieken en tools

Het is van groot belang te onderkennen dat tools de processen ondersteunen en niet andersom! Er
zijn verschillende tools en technieken die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van services en
componenten. Zij maken onder andere hard- en softwareontwerp mogelijk maar ook bijvoorbeeld het
proces- en dataontwerp. Tools zorgen ervoor dat service-ontwerpprocessen effectiever functioneren.
Ze zorgen voor efficiency en leveren belangrijke managementinformatie.

4.6

Implementatie en operatie

Deze paragraaf bespreekt de implementatieoverwegingen voor serviceontwerp:
• Businessimpactanalyse (BIA) – De BIA is een waardevolle bron van informatie om de behoefte
van de klant en de impact die, en het risico dat, een service vormt voor de business, vast te
stellen. De BIA is een essentieel element van het bedrijfscontinuiteitsproces en dicteert de te
volgens strategie voor risico reductie en herstel na een ramp.
• Implementeren van service ontwerp – Het proces, het beleid en de architectuur voor het
ontwerp van IT services moeten worden gedocumenteerd en gebruikt om passende en
innovatieve IT-Services te ontwerpen en te implementeren. In principe is het aan te bevelen om
alle processen in 1 keer te implementeren. Alle processen zijn immers aan elkaar gerelateerd en
vaak ook afhankelijk van elkaar.
• Prerequisites for succes (PFS) – Vereisten zijn vaak eisen uit de andere processen.
Bijvoorbeeld: voordat servicelevelmanagement SLA`s kan ontwerpen, zijn een businessservicecatologus en technische servicecatalogus noodzakelijk.
KPI`s voor het service-ontwerpproces zijn:
• Accuratesse van de SLA`s, OLA`s en UC`s
• Percentage specificaties van de service-ontwerpeisen dat binnen het budget is geproduceerd.
• Percentage van servicedesign Package (SDP`s) dat op tijd is geproduceerd.
Voorbeelden van uitdagingen bij implementaties zijn:
• De behoefte aan afstemming op huidige architectuur, strategie en beleid
• Het gebruik van verschillende technologieën en applicaties
• Onduidelijke of veranderende eisen van de klanten.
Er zijn een aantal risico`s in de service-ontwerpfase van de levenscyclus:
• Als het volwassenheidsniveau van een van de processen laag is, is het onmogelijk om een hoge
mate van volwassenheid in andere processen te bereiken.
• Bedrijfseisen zijn onduidelijk voor het IT personeel.
• Er wordt te weinig tijd uitgetrokken voor serviceontwerp.
Figuur 4.1 laat zien dat de output van elke fase input is voor een volgende fase in de levenscyclus. Op
de wijze levert servicestrategie input voor service-ontwerp, die weer input levert aan servicetransitie,
et cetera. De serviceportfolio levert informatie aan elk proces in elk fase van de levenscyclus.
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Figuur 4.1 De belangrijkste relaties, input en output van service-ontwerp
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5

Levenscyclusfase: Servicetransitie

5.1.

Inleiding

Servicetransitie bestaat uit het managen coördineren van de processen, systemen en functies die
nodig zijn voor het bouwen, testen en uitrollen van een ‘release’ in de productieomgeving. De
uiteindelijke service moet voldoen aan de specificaties en wensen van de stakeholders
(belanghebbenden).
Een servicetransitie is effectief en efficiënt als zij levert wat is vastgelegd in het serviceontwerp (en
dus voldoet aan de eisen van de business) binnen de beperkingen in termen van geld en andere
middelen. Een effectieve servicetransitie zorgt ervoor dat nieuwe of gewijzigde services beter zijn
afgestemd op de business van de klant. Bijvoorbeeld het vermogen van de klant om snel en adequaat
te reageren op veranderingen in de markt.

5.2

Basisbegrippen

Onderstaande richtlijnen zijn belangrijk voor servicetransitie en gelden voor iedere organisatie. Wel
moet de aanpak worden aangepast aan de omstandigheden die per organisatie verschillen:
• Definieer en implementeer richtlijnen en procedures voor servicetransitie.
• Implementeer alle changes door middel van servicetransitie
• Maak gebruik van frameworks en standaarden
• Hergebruik bestaande processen en systemen
• Stem servicetransitieplannen af op de behoeften van de business
• Knoop relaties aan met stakeholders en onderhoud deze.
• Zet effectieve ‘çontrols’ op assests, verantwoordelijkheden en activiteiten.
• Lever systemen voor kennis overdracht en ondersteuning bij besluitvorming
• Plan releases en deployment packages
• Anticipeer op, en beheer koerswijzigingen
• Beheer de middelen proactief
• Zorg voor betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van de servicelevenscyclus
• Borg de kwaliteit van nieuwe of gewijzigde service
• Verbeter de kwaliteit gedurende een servicetransitie.

5.3

Processen en overige activiteiten

Service transitie bestaat globaal uit de volgende stappen:
• Planning en voorbereiding
• Bouw
• Service testen en pilots
• Planning en voorbereiding van deployment
• Deployment, transitie en uitfaseren
• Review en afsluiten van servicetransitie.
Deze paragraaf bespreekt kort de processen en activiteiten van servicetransitie. Meer informatie over
elk van deze processen is te vinden in hoofdstuk 11.
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Servicetransitieprocessen:
1. Transitieplanning en –support zorgt voor de planning en coördinatie van resources om de
specificaties uit het serviceontwerp te realiseren.
2. Changemanagement zorgt ervoor dat changes op een gecontroleerde manier worden
vastgelegd, geëvalueerd, geprioriteerd, gepland, getest, geïmplementeerd, en gedocumenteerd.
3. Serviceasset- en configuratiemanagement (SACM) beheert de serviceassets en configuratieitems (CI`s) en ondersteunt daarmee de andere servicemanagementprocessen.
4. Release en deploymentmanagement is gericht op het bouwen, testen, en leveren van de, iin het
service-ontwerp gespecificeerde, services. Daarnaast zorgt het proces ervoor dat de klant de
dienst effectief gebruikt.
5. Servicevalidatie en –testen zorgt ervoor dat de nieuwe (of gewijzigde) services ‘fit for purpose’
(geschikt voor het doel) en ‘fit for use’ (geschikt voor gebruik) zijn.
6. Evaluatie is een generiek proces dat bedoeld is om te controleren of de prestaties van ‘iets’
acceptabel zijn, of ermee wordt doorgegaan, of het in gebruik wordt genomen, of ervoor betaald
wordt, et cetera.
7. Kennismanagement verbetert de kwaliteit van de besluitvorming (van het management) door
ervoor te zorgen dat er betrouwbare en veilige informatie beschikbaar is tijdens de
servicelevenscyclus.
Servicetransitie-activiteiten zijn:
• Communicatie staat centraal gedurende servicetransitie
• Een significante service-change leidt tot organisatieveranderingen.
Organisatorisch changemanagement houdt zich onder andere bezig met: de emotionele
changecyclus (schok, ontkenning, schuld, zelfschuld en acceptatie), cultuur en houding van
medewerkers.
• Stakeholdermanagement is een kritieke succesfactor voor servicetransitie. Er kan een
stakeholderanalyse worden uitgevoerd om uit te zoeken wat de eisen en de belangen van de
stakeholders zijn en wat hun uiteindelijke macht en invloed is gedurende de transitie.
Hoewel changemanagement, SACM en kennismanagement alle fasen van de levenscyclus
ondersteunen, worden ze behandeld in het kader van servicetransitie. Release- en
deploymanagement, servicevalidatie en –testen en evaluatie vallen binnen de scope van
servicetransitie.

5.4

Organisatie

De servicetransitiemanager is verantwoordelijk voor het dagelijks management en beheersing
(‘control’) van de servicetransitieteams en diens activiteiten.
Generieke rollen zijn:
• Proceseigenaar – De proceseigenaar zorgt ervoor dat alle procesactiviteiten worden uitgevoerd.
• Service-eigenaar – de service-eigenaar heeft de verantwoordelijkheid, richting klant, voor de
initiatie, transitie en onderhoud van een service.
Verder onderkent ITIL, de volgende rollen:
• Serviceasset manager
• Configuratie manager
• Change manager
• Deployment manager
• Configuratie analist
• Configuratie manager
• CMS beheerder
• Risico evaluatiemanager
• Service kennis manager
Verantwoordelijkheden binnen servicetransitie zijn onder andere:
• Testsupport
• Early life support (ELS)
• Bouw- en testomgevingsmanagement
• Change Advisory Board (CAB)
• Configuratiebeheerraad
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5.5

Methoden, technologie en tools

Technologie speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van servicetransitie. Het kan worden
onderverdeeld in twee soorten:
• IT-servicemanagementsystemen – Bijvoorbeeld enterprise frameworks die
integratiemogelijkheden bieden met het configuratiemanagementsysteem (CMS) of andere tools;
systeem-, netwerk- en applicatiemanagementtools; servicedashboard en rapportage tools.
• Specifieke ITSM-technologie en tools – Het gaan hier om tools zoals het
servicekennismanagementsysteem; collaboration tools; plublicatietools; release –en
deploymenttechnolgie.
Daarnaast zijn er heel specifieke tools op de markt ter ondersteuning van changemanagement,
configuratiemanagement en releasemanagement.

5.6

Implementatie en operatie

Omdat de implementatie van servicetransitie in een ‘greenfield’-situatie (vanaf nul) alleen denkbaar is
bij de oprichting van een nieuwe serviceleverancier, richten de meeste serviceleveranciers zich op de
verbetering van de servicetransitie (-processen). Hierbij zijn de volgende vijf aspecten van belang:
1. Verantwoording – Maak de voordelen van effectieve servicetransitie altijd direct zichtbaar aan de
klant.
2. Ontwerp – Houd bij het ontwerp rekening met standaarden en richtlijnen, relaties met andere
ondersteunende diensten en budget en middelen.
3. Introductie - Pas servicetransitie niet toe op lopende projecten.
4. Cultuur – Houd rekening met culturele aspecten
5. Risico`s en voordelen – Neem geen beslissingen over invoering of verbetering van servicetransitie
zonder inzicht in de verwachte risico`s en voordelen.
Er is input en output van kennis en ervaring van en naar servicetransitie. Serviceproductie deelt
bijvoorbeeld praktijkervaringen met servicetransitie over hoe soortgelijke services zich gedragen in de
productieomgeving. En ervaringen van servicetransitie leveren input voor de beoordeling van de
ontwerpen uit service-ontwerp.
Service-ontwerp levert transitie de kennis die nodig is om een verandering te kunnen implementeren
(bijvoorbeeld de verschillende ontwerpen), en transitie levert productie-ervaringen (bijvoorbeeld uit het
testen) die voor het dagelijks beheer van de service belangrijk zijn.
Voor een succesvolle servicetransitie moeten tal van uitdagingen overwonnen worden, zoals:
• Rekening houden met alle stakeholders
• De balans vinden tussen een stabiele productieomgeving en flexibel reageren op veranderingen
• Het creëren van een cultuur waarin men openstaat voor veranderingen
• De kwaliteit van de diensten in overeenstemming brengen met die van de business
• Een heldere definitie van rollen en verantwoordelijkheden
Potentiële risico`s van servicetransitie zijn:
• Demotivatie van de medewerkers
• Ongeplande of budgetoverschrijdende kosten
• Weerstand tegen veranderingen
• Gebrek aan kennisdeling
• Slechte integratie tussen processen
• Gebrek aan volwassenheid en integratie van systemen en tools.
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6

Levenscyclusfase: Serviceproductie

6.1

Inleiding

Het doel van serviceproductie is het coördineren en uitvoeren van activiteiten en processen die nodig
zijn om services tegen een bepaald afgesproken service level en te beheren voor zakelijke gebruikers
en klanten. Serviceproductie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de technologie die nodig is
om services te leveren en te ondersteunen.
Serviceproductie is een essentiële fase van de service levenscyclus. Als de dagelijkse uitvoering van
deze processen niet goed wordt geregeld, zijn goed ontworpen en geïmplementeerde processen van
weinig waarde. Ook zijn er geen serviceverbeteringen mogelijk als de dagelijkse activiteiten om de
performance te meten en data te verzamelen niet systematisch worden uitgevoerd tijdens de
serviceproductie.

6.2

Basisbegrippen

Serviceproductie (Service Operation) is iin de servicemanagementlevenscyclus verantwoordelijk voor
het uitvoeren van processen die de kosten en kwaliteit van services verbeteren. Als onderdeel van de
organisatie moet serviceproductie ervoor zorgen dat de klant (business) zijn doelen haalt. Bovendien
is het verantwoordelijk voor het effectief functioneren van componenten die services ondersteunen.
Factoren die een rol spelen in het bereiken van een evenwicht in serviceproductie:
• Omgaan met een mogelijke intern of extern conflict tussen het handhaven van de huidige situatie
en het reageren op wijzigingen in de bedrijfs- en technische omgeving. Serviceproductie moet een
evenwicht proberen te bereiken tussen prioriteiten die met elkaar botsen.
• Een IT-organisatie tot stand brengen met een balans tussen stabiliteit en responsie.
Serviceproductie moet er aan de ene kant voor zorgen dat de IT-infrastructuur stabiel en
beschikbaar is. Tegelijkertijd moet serviceproductie inzien dat eisen van de business en de IT
veranderen en dat ze wijzigingen als een normale activiteit moet accepteren.
• Een optimaal evenwicht bereiken tussen kosten en kwaliteit. Voor de IT is dit een uitdaging omdat
ze enerzijds voortdurend de kwaliteit van de services moeten verbeteren, maar tegelijkertijd moet
ze de kosten verminderen of op hetzelfde peil handhaven.
• Een goede balans vinden tussen reactief en proactief gedrag. Een reactieve organisatie doet niets
totdat een externe impuls haar tot actie dwingt. Een proactieve organisatie zoekt altijd naar
mogelijkheden om de huidige situatie te verbeteren. Proactief gedrag wordt doorgaans als positief
gezien, omdat het de organisatie stelt om een concurrerend voordeel te houden in een
veranderende omgeving. Een té proactieve houding kan echter te veel kosten en er toe leiden dat
de medewerkers afgeleid worden van hun dagelijkse werkzaamheden.
Het is heel belangrijk dat de medewerkers van serviceproductie worden betrokken bij serviceontwerp
en servicetransitie en daar waar nodig ook bij de servicestrategie. Dot zal de continuïteit verbeteren
tussen de businesseisen en technologie-ontwerp en productie omdat de operationele aspecten
voldoende aandacht hebben gekregen.

6.3

Processen en andere activiteiten

Deze paragraaf bespreekt in het kort de processen een activiteiten van serviceproductie. Er zijn
enkele belangrijke serviceproductieprocessen die aan elkaar gekoppeld moeten worden om een
effectief algemene IT-supportstructuur te bieden. Meer informatie over elk van deze processen is te
vinden in hoofdstuk 12 van deze samenvatting.
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Serviceproductieprocessen:
• Eventmanagement bewaakt alle events die geautomatiseerd kunnen worden en die plaatsvinden
in de IT-infrastructuur om de normale uitvoering te monitoren en onvoorziene omstandigheden op
te sporen en te escaleren.
• Incidentmanagement concentreert zich op het zo snel mogelijk herstellen van verstoorde
services voor gebruikers, zodat de invloed ervan op de business minimaal is. Incidenten kunnen
storingen, vragen of queries zijn.
• Request fulfilment is het proces om met serviceverzoeken van gebruikers om te gaan, dat
voorziet in een request-kanaal, informatie en het uitvoeren van het verzoek.
• Problemmanagement omvat alle activiteiten die nodig zijn om een diagnose vast te stellen van
de onderliggende oorzaak van incidenten en om een oplossing te bepalen voor die problems.
• Accessmanagement is het proces waarbij geautoriseerde gebruikers toegang krijgen om gebruik
te maken van een service, terwijl de toegang voor niet-geautoriseerde gebruikers wordt
voorkomen.
Serviceproductieactiviteiten:
• Monitoren en beheersen – het meten en beheersen (control) van services is gebaseerd op een
continue cyclus van monitoren, rapporteren en actie ondernemen. Deze cyclus is essentieel voor
het leveren, ondersteunen en verbeteren van services.
• IT-productie – IT-productie voert de dagelijkse oeprationele activiteiten uit die nodig zijn om de ITinfrastructuur te beheren.
• Er is een aantal operationele activiteiten dat ervoor zorgt dat de technologie op één lijn zit met de
service- en procesdoelen. Bijvoorbeeld: mainframe management, server management en support,
network management, database management, directory services management en middelware
management.
• Facility- en datacentermanagement verwijst naar het beheer van de fysieke omgeving van ITproductie, dat doorgaans in datacenters of computerruimten is gevestigd. De belangrijkste
componenten van facility management zijn bijvoorbeeld building management, equipment hosting,
power management en shipping en receiving.

6.4

Organisatie

Serviceproductie heeft enkele logische functies die te maken met de servicedesk, technisch beheer,
IT-productiemanagement en applicatiemanagement:
• Een servicedesk is het zogeheten Single Point of Contact (SpoC) voor de IT gebruikers en
behandelt alle incidenten, service requests-, en overige verzoeken af. Het primaire doel van de
servicedesk is de ‘normale service’ aan de gebruiker zo snel mogelijk hervatten.
•

Technisch beheer verwijst naar de groepen, afdelingen of teams die technische expertise
leveren en het totale management van de IT-infrastructuur verzorgen. Technische beheer speelt
een tweeledige rol. Het is de bewaker van technische kennis en expertise voor het managen van
de infrastructuur, maar het levert ook de feitelijke resources om de ITSM-levenscyclus te
ondersteunen.

•

IT-Operationsmanagement voert de dagelijkse operationele activiteiten uit die nodig zijn om de
IT-infrastructuur te managen, waarbij wordt uitgegaan van de performancestandaarden die tijdens
service-ontwerp zijn vastgesteld. IT-operationsmanagement heeft twee functies: IT
operationscontrol zorgt ervoor dat routinematige operationele taken worden uitgevoerd en
facilitymanagement regelt het management van de fysieke omgeving. Meestal zijn dit data centers
en computerafdelingen.

•

Applicatiemanagement is verantwoordelijk voor het managen van applicaties tijdens hun
levenscyclus. Applicatiemanagement speelt ook een belangrijke rol bij het ontwerpen, testen en
verbeteren van applicaties die onderdeel zijn van IT-services. Een van de belangrijkste
beslissingen van applicatiemanagement is of een applicatie gekocht moet worden die de vereiste
functionaliteit ondersteunt of dat de applicatie in eigen beheer gebouwd moet worden volgens de
eisen van de organisatie.
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We kunnen binnen serviceproductie de volgende rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden:
• Servicedeskmanager
• Servicedesksupervisor
• Servicedeskanalisten
• Auper users
• Technische managers/teamleiders
• Technisch analisten/architecten
• Technische operators
• IT-operationsmanager
• Shift leader
• IT-operationsanalisten
• IT-operator
• Applicatiemanagers en teamleiders
• Applicatie-analisten en architecten
• Incidentmanager
• Problem manager
• Contract manager
• Building manager
Er zijn verschillende manieren om serviceproductiefuncties te organiseren en iedere organisatie zal op
basis van haar grootte, geografie, cultuur en zakelijke omgeving een besluit daarover nemen.

6.5

Methoden, technieken en tools

De belangrijkste eisen voor serviceproductie zijn:
• Een geïntegreerde IT-servicemanagementtechnologie (of toolset) met de volgende
kernfunctionaliteit:

Zelfhulp (bijvoorbeeld FAQ`s binnen een webinterface)

Workflow of procesbeheersingsengine

Een geïntegreerd configuratiemanagementsysteem (CMS)

Technologie op het gebied van opsporing, implementatie en licenties

Remote control

Diagnostische utiliteitsprogramma`s

Rapportage mogelijkheden

Dashboards

Integratie met business-servicemanagement

6.6

Implementatie en operatie

Er zijn enkele algemene implementatierichtlijnen voor serviceproductie:
• Het beheren van changes in serviceproductie – de medewerkers van serviceproductie moeten
changes uitvoeren zonder nadelige invloed op de stabiliteit van de aangeboden IT-services.
• Serviceproductie en projectmanagement – Er is de neiging om geen
projectmanagementprocessen te gebruiken, terwijl ze in feite heel geschikt zijn. Belangrijke
infrastructurele upgrades of de deployment van nieuwe procedures zijn bijvoorbeeld belangrijke
taken waar projectmanagement kan worden gebruikt om de beheersing en het management van
kosten en resources te verbeteren.
• Het vaststellen en beheren van risico`s in serviceproductie – In een aantal gevallen is het
noodzakelijk dat het inschatten van risico`s snel gebeurt om vervolgens actie te ondernemen. Dit
is vooral nodig bij potentiële changes of known errors, maar ook bij onder meer storingen,
projecten, omgevingsrisico`s, leveranciers, security risico`s en nieuwe klanten die ondersteuning
nodig hebben.
• Operationele medewerkers in service ontwerp en – transitie - Medewerkers van
serviceproductie moeten vooral betrokken worden bij de eerste fasen van serviceontwerp en –
transitie. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe services in de praktijk ook werken en dat de
serviceproductiemedewerkers ze kunnen ondersteunen.
• Planning en implementatie van servicemanagementtechnologieën – Er zijn enkele factoren
die organisaties moeten plannen voor en tijdens de implementatie van ITSM-supporttools, zoals
licenties, implementatie, capaciteitscontroles en de timing van de technologie-implementatie.
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Voor een succesvolle serviceproductie zijn er enkele uitdagingen die overwonnen moeten worden:
• Een gebrek aan betrokkenheid bij de ontwikkel- en projectmedewerkers.
• Het rechtvaardigen van de financiering.
• Uitdagingen voor serviceproductiemedewerkers zoals een ineffectieve servicetransitie die de
overgang van ontwerp naar productie bemoeilijkt, het gebruik van vituele teams, en de balans
tussen de vele interne en externe relaties.
Een overzicht van de kritieke succesfactoren:
• Managementondersteuning
• Businessondersteuning
• Kampioenen die het voortouw nemen
• Medewerkers aannemen en behouden
• Servicemanagementtraining
• Geschikte tools
• De validiteit van testen
• Meten en rapporteren
Mogelijke risico`s voor serviceproductie zijn:
• Onvoldoende financiering en resources
• Het verlies van het momentum bij de implementatie van serviceproductie
• Verlies van belangrijke medewerkers
• Weerstand om te veranderen
• Gebrek aan management ondersteuning
• Argwaan bij zowel IT als de business over servicemanagement
• Klantverwachtingen die zich wijzigen
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7

Levenscyclusfase: Continue serviceverbetering

7.1

Inleiding

IT-afdelingen moeten hun services tegenwoordig voortdurend verbeteren om aantrekkelijk te blijven
voor de business. Dit is het doel van de levenscyclusfase continue serviceverbetering. Door te meten
en te analyseren identificeert deze fase winstgevende services en services die vatbaar zijn voor
verbeteringen.
Continue serviceverbetering (Continual Service Improvement CSI) moet door de gehele
levenscyclus worden toegepast, van servicestrategie tot serviceproductie. Zo wordt het een integraal
onderdeel van het ontwikkelen en leveren van IT-services.
CSI meet en monitort vooral de volgende zaken:
• Procescompliance – Worden de nieuwe of aangepaste processen nageleefd?
• Kwaliteit – Halen de procesactiviteiten hun doelen?
• Performance – Hoe efficiënt is het proces?
• Businesswaarde van een proces – Maakt het proces verschil?
Voer CSI in met behulp van in kwaliteitsverbetering gespecialiseerde frameworks zoals het European
Foundation for Quality Management Excellence Model of de MAlcolm Baldrige National Quality Award.

7.2

Basisbegrippen

Om voortdurende verbetering tot een blijvend onderdeel van de organisatiecultuur te maken, is
organisatieverandering nodig. John P. Kotter, professor of leadership aan de Harvard Business
School, ontdekte 8 cruciale stappen naar succesvolle organisatieveranderingen:
1. Creëer een gevoel van urgentie
2. vorm een leidende coalitie
3. formuleer een visie
4. communiceer de visie
5. stel andere in staat de visie uit te voeren (empowerment)
6. plan en creëer korte termijn successen (quick wins)
7. consolideer verbeteringen en creëer meer verandering
8. veranker de veranderingen
In de jaren 30 ontwikkelde de Amerikaanse statisticus Edward Deming een stapsgewijze
verbeteraanpak: De Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus):
• Plannen (Plan) – Wat moet er waarneer gebeuren, wie doet wat en hoe?
• Uitvoeren (Do) – Geplande activiteiten uitvoeren.
• Meten (Check) – Controleren of de activiteiten het verwachte eindresultaat opleveren
• Aanpassen (Act) – Plannen bijstellen naar aanleiding van de metingen.
Hierna volgt een consolidatiefase om de veranderingen in de organisatie te verankeren. De cyclus is
ook wel bekend als de Deming-cyclus (Figuur 7.1).
CSI gebruikt de PDCA-cyclus op twee gebieden:
• Implementatie van CSI – CSI plannen (plan), invoeren (do), monitoren, meten, evalueren (check)
en aanpassen (act).
• Continue verbetering van serviceprocessen – Dit gebied richt zich op de check- en act-fase, met
een paar activiteiten in de plan- en do-fase, zoals doelen stellen.
Een metric meet of een bepaalde variabele zijn gestelde doel haalt, CSI heeft drie types nodig:
• Technologiemetrics meten performance en beschikbaarheid van componenten en applicaties.
• Procesmetrics meten de performance van servicemanagementprocessen.
• Servicemetrics meten de eindserviceresultaten door middel van componentenmetrics.
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Figuur 7.1 PDCA-cyclus

Voor de missie van de klant worden kritieke succesfactoren (Critical Succes Factors CSF`s)
vastgesteld: dit zijn elementen die essentieel zijn voor het behalen van de missie.
Hieruit volgen dan weer Key Performance Indicatoren (KPI`s). Zij beoordelen de kwaliteit,
performance, waarde en naleving van processen. Ze kunnen kwalitatief zijn (klanttevredenheid), en
kwantitatief (kosten van een printerincident).
Metrics leveren kwantitatieve data of gegevens. CSI maakt hier kwalitatieve informatie van.
Gecombineerd met ervaring, context, interpretatie en reflectie wordt dit kennis. Het CSIverbeterproces richt zich op het ontwikkelen van wijsheid: in staat zijn om de juiste afweging te maken
en de juiste beslissingen te nemen door de beschikbare gegevens, informatie en kennis op de best
mogelijke manier te gebruiken. Dit wordt het data-informatie-kennis-wijsheid model (DIKW)
genoemd.
Governance houdt organisaties gaande en brengt ze onder controle. Corporate governance zorgt voor
goed, eerlijk, transparant en verantwoordelijk management van een organisatie. Businessgovernance
leidt tot goede bedrijfsresultaten. Samen worden ze enterprise governance genoemd. Zie figuur 7.2
IT-Governance maakt deel uit van enterprise governance en bestaat zowel uit corporate governance
als uit business governance.
CSI-beleid bevat afspraken over meten, rapporteren, CSF`s, KPI`s en evaluaties.
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Figuur 7.2 Het enterpise gouvernance framework (bron: CIMA)

7.3

Processen en andere activiteiten

Deze sectie benoemt de CSI-processen en-activiteiten. Hoofdstuk 13 van deze samenvatting geeft
meer informatie over ieder proces.
Voordat men aan een verbeterproces begint, moet men met behulp van het CSI-model de richting
bepalen:
1. Wat is de visie? – Formuleer samen met de business een visie, missie, doelen en doelstellingen.
2. Waar zijn we nu? – Breng de huidige situatie in kaart en stel het uitgangspunt (baseline) vast.
3. Waar willen we zijn? – Stel meetbare doelen vast.
4. Hoe komen we daar? – Stel een gedetailleerd serviceverbeterplan (Service Improvement Plan,
SIP) vast.
5. Zijn we er? – Meet of de doelen zijn bereikt en controleer of de processen worden nageleefd.
6. Hoe behouden we het momentum? – Veranker de veranderingen om ze in stand te houden.
CSI-processen:
• Het CSI-verbeterproces (of zevenstappenverbeterproces) – Beschrijft hoe u moet meten en
rapporteren.
• Servicerapportage – Rapporteert over resultaten en servicelevelontwikkelingen.
CSI-activiteiten:
• Meten – bepaalt de waarde van services in relatie tot de overeengekomen servicelevels.

7.4

Organisatie

Behalve tijdelijke rollen zoals projectmanagers beschrijft CSI de volgende permanente rollen:
• Servicemanager
• CSI-manager
• Servicekennismanager
• Service-eigenaar
• Proceseigenaar
• Rapportageanalisten

Auteur7565633

26

7.5

Methoden, technieken en tools

Er zijn verschillende methoden en technieken om te controleren of geplande verbeteringen
daadwerkelijk meetbare verbeteringen opleveren:
• Implementatie-evaluatie – Evalueert of de verbeteringen het gewenste effect hebben.
• Assessment – Vergelijkt de performance van een proces of organisatie met een
performancestandaard zoals een SLA of volwassenheidsstandaard.
• Benchmark – Een speciaal type assessment: organisaties vergelijken (delen van) hun processen
met de performance van processen van hetzelfde type die algemeen bekend zijn als ‘best
practice’.
• Gapanalyse – Bepaalt waar de organisatie staat en geeft aan hoe groot de afstand is tot waar zij
wil zijn.
• Balanced Scorecard – Omvat vier verschillende perspectieven op organisatieperformance: klant,
internproces, leren en groeien en financieel.
• SWOT-analyse – Bekijkt Strengths (sterke punten, Weakness (zwakke punten), Opportunities
(mogelijkheden) en Threats (bedreigingen) van een organisatie(onderdeel).
• Rummler-Brache zwembaandiagram – Visualiseer de relatie tussen processen en
organisatie(afdelingen) met ‘zwembanen’ (swim lanes). Omdat dit instrument het proces beschrijft
vanuit het perspectief van de organisatie, is het erg geschikt voor communicatie met
businessmanagers.
Meestal is één methode of techniek niet genoeg: zoek de beste mix voor uw organisatie.
CSI heeft verschillende soorten software nodig om de ITSM-processen te ondersteunen, te testen, te
monitoren en erover te rapporteren. De eisen voor tools moeten worden vastgesteld in het antwoord
op de vraag: Waar willen we zijn?

7.6

Implementatie en operatie

Voordat u CSI implementeert, moet u:
• Rollen voor trendanalyse, rapportage en besluitvorming vaststellen.
• Een test- en rapportagesysteem installeren met de juiste technologie.
• Zorgen dat services intern worden geëvalueerd voordat de IT-organisatie de testresultaten met de
business bespreekt.
De businesscase moet duidelijk maken of het nuttig is om met CSI te beginnen. Op basis van een
vastgesteld uitgangspunt (baseline) kan een organisatie de kosten en baten van de huidige situatie
vergelijken met de kosten en baten van de verbetering. Kosten kunnen gerelateerd zijn aan arbeid,
training en tools.
CSI kan de volgende baten opleveren:
• Kortere ‘time to market’
• Klantenbinding
• Lagere onderhoudskosten
Kritieke succesfactoren voor CSI zijn:
• Adoptie door de hele organisatie, inclusief senior management
• Duidelijke criteria om verbeterprojecten te prioriteren
• Technologie om verbeteractiviteiten te ondersteunen
Introductie van CSI brengt de volgende uitdagingen en risico`s met zich mee:
• Te weinig kennis van de impact van IT op de business en zijn belangrijkste processen.
• De informatie uit rapporten negeren
• Onvoldoende resources, budget en tijd
• Alles ineens proberen te veranderen
• Weerstand tegen (culturele) veranderingen
• Onvoldoende toeleveranciersmanagement
• Onvoldoende testen van alle verbeteraspecten (medewerkers, processen en producten
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CSI gebruikt veel gegevens uit de gehele levenscyclus en al zijn processen. Zo krijgt het inzicht in de
verbetermogelijkheden van een organisatie.
Servicelevelmanagement, uit de ontwerpfase van de levenscyclus, is het belangrijkste proces voor
CSI. Het bespreekt met de business wat de IT-organisatie moet meten en wat de beoogde resultaten
zijn. Servicelevelmanagement onderhoudt en verbetert de kwaliteit van IT-services door continue te
overleggen over de service levels, ze te monitoren en erover te rapporteren.
Zoals alle andere changes in de levenscyclus moeten CSI-changes het change- release- en
deploymentproces doorlopen. Daarvoor moet CSI een Request For Change (RFC) indienen bij
changemanagement en een Post Implementation Review (PIR) uitvoeren na de implementatie. Ook
de CMDB moet worden bijgewerkt.
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DEEL 2 ITIL-FUNCTIES EN –PROCESSEN
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8

Inleiding in functies en processen

Dit hoofdstuk legt de basisconcepten van functies en processen uit en leidt de ITILlevenscyclusclustering in
Processen en functies zijn als volgt gedefinieerd:
• Proces – Een proces is een gestructureerde serie activiteiten ten behoeve van een tevoren
bepaald doel.
o Processen hebben input en output;
o Processen hebben een doelgeoriënteerde verandering als resultaat
o Processen gebruiken feedback voor zelfverbetering en correctieve acties.
o Processen zijn meetbaar, leveren resultaten op aan klanten en stakeholders,
o Processen zijn continue en iteratief en komen altijd uit een bepaalde gebeurtenis (event)
voort.
o Processen kunnen afdelingsoverstijgend zijn. Een voorbeeld van een proces is
changemanagement.
•

Functie – een team of groep mensen en de hulpmiddelen die zij gebruiken om één of meerder
processen of activiteiten uit te voeren. Een functie is gespecialiseerd in het uitvoeren van een
bepaald type werk en verantwoordelijkheid voor specifieke eindresultaten. Functies kunnen
gebruik maken van verscheidene processen. Een voorbeeld van een functie is de servicedesk.
(opmerking: ‘functie’ betekent ook functionaliteit’. ‘functioneren’ of baan’).

Elk proces heeft een aantal karakteristieken die kunnen worden gebruikt om het proces te
optimaliseren:
• De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de procesresultaten
• De procesmanager is verantwoordelijk voor de realisatie en structuur van het proces en
rapporteert aan de proceseigenaar.
• De procesuitvoerenden zijn verantwoordelijk voor de gedefinieerde activiteiten, en deze worden
gerapporteerd aan de procesmanager.
Het management van de organisatie kan sturen op de kwaliteit van de processen zoals die blijkt uit de
stuurgegevens over de resultaten van elk van de processen. Daarvoor zak men in het algemeen
afspraken maken over de performance-indicatoren die daarbij worden gebruikt en de normen die
daarvoor gelden. De dagelijkse besturing van het proces kan verder worden overgelaten aan de
procesverantwoordelijke. De proceseigenaar zal het resultaat daarvan beoordelen aan de hand van
de rapportage over performance-indicatoren (en het feit of die al dan niet aan de afgesproken norm
voldoen). De proceseigenaar kan zonder duidelijke indicatoren moeilijk beoordelen of het proces
onder controle is en of geplande verbeteringen worden gerealiseerd.
Bij het beschrijven van processen wordt vaak gebruik gemaakt van procedures en werkinstructies:
• Een procedure is een gespecificeerde beschrijving van de uitvoering van activiteit of proces. Een
procedure beschrijft het ‘hoe’, en kan ook beschrijven ‘wie’ de activiteiten uitvoert. Een procedure
kan fasen uit verschillende processen bevatten. Een procedure kan afhankelijk van de organisatie
verschillende vormen aannemen.
• Een werkinstructie legt van één of meerdere activiteiten uit een procedure gedetailleerd vast hoe
ze moeten worden uitgevoerd met behulp van technologie of andere middelen.
Bij de inrichting van organisaties worden, naast de diverse groepen (teams, afdelingen, divisies), ook
de functies en rollen gebruikt.
• Rollen zijn pakketten van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die door een persoon
of team worden uitgevoerd in een specifieke context. Eén persoon kan gelijktijdig meerdere rollen
vervullen, bijvoorbeeld zowel de rol van configuratiemanager als de rol van changemanager.
• Functies worden traditioneel herkend als taak- en verantwoordelijkspakketten die aan specifieke
personen zijn toegekend. Een persoon met een bepaalde functie heeft dan in hoofdzaak een
afgebakend pakket taken en verantwoordelijkheden, waaronder verschillende rollen kunnen
vallen. Functies kunnen ook breder worden gedefinieerd als een logisch concept dat verwijst naar
de mensen en geautomatiseerde maatregelen die een afgebakend proces, een activiteit of een
combinatie van processen of activiteiten uitvoeren. Individuen en rollen hebben een N:N relatie.
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De factoren People, Proces, Partners en Technology vormen het voornaamste ‘machinepark’ van elke
organisatie, maar ze werken alleen als de machines geolied zijn: communicatie is een essentieel
element binnen elke organisatie. Waarneer de mensen niets van de processen afweten of de
verkeerde instructies of instrumenten gebruiken, zal de output niet conform de verwachtingen zijn.
Formele structuren van communicatie zijn bijvoorbeeld:
• Rapporteren – interne en externe rapportages, bedoeld voor management of klant,
projectvoortgangsrapportages, alerts
• Vergaderingen – formele projectvergaderingen, reguliere vergaderingen, vergaderingen voor
speciale doeleinden
• Online voorzieningen – e-mailsystemen, chatrooms, beepers, groupware, systemen om
documenten te delen, messengerfaciliteiten, teleconferencing en virtuele vergaderfaciliteiten.
• Prikborden – vlakbij de koffiehoek, bij de ingang van het gebouw, in het bedrijfsrestaurant.
Het is belangrijk duidelijk te krijgen wat processen, projecteren, programma`s, en zelfs protfolio`s
eigenlijk zijn. Zie hiervoor de volgende mogelijke definities:
• Proces – Een proces is een gestructureerde serie activiteiten ten behoeve van een gedefinieerde
doelstelling.
• Project – Een project is tijdelijke organisatie, met mensen en andere assets, om een doelstelling
mee te realiseren.
• Programma – Een programma bestaat uit een reeks projecten en activiteiten die samen worden
gepland en gemanaged om een samenhangende serie doelstellingen te realiseren.
• Portfolio – Een portfolio is een set projecten en/of programma`s die niet noodzakelijke
gerelateerd zijn, maar uit het oogpunt van beheersing, coördinatie en optimalisatie van de totale
portfolio zijn samengebracht. NB: in ITIL is een serviceportfolio de complete set van services die
door een serviceprovider wordt gemanaged

8.1

ITIL V3 Lifecycleclustering

ITIL V3 bestaat uit vijf kernboeken. Eén voor elke fase van de levenscyclus. Elk van deze vijf
levenscyclusfasen beschrijft de processen, functies en overige activiteiten. De processen zijn steeds
in detail beschreven in dat boek waar ze hun belangrijkste toepassing vinden, ook al zijn ze relevant in
andere levenscyclusfasen.
De processen en functies die in de volgende hoofdstukken kort besproken worden, zijn in dezelfde
volgorde gepresenteerd als in de ITIL kernboeken.
Servicestrategie
Serviceproductie
1. Financieel management
18. Eventmanagement
2. Serviceportfoliomanagement
19. Incidentmanagement
3. Demandmanagement
20. Request fulfilment
21. Problemmanagement
Service-ontwerp
22. Accessmanagement
4. Servicecatalogusmanagement
23. Monitoren en beheersen
5. Servicelevelmanagement
24. IT-productie
6. Capaciteitsmanagement
25. Servicedesk
7. Beschikbaarheidsmanagement
8. IT service continuity management
9. informatiesecuritymanagement
10. toeleveranciersmanagement
Servicetransitie
11. Transitieplanning –en –support
12. Changemanagement
13. Serviceassets- en configuratiemanaement
14. Release- en deploymentmanagement
15. Serrvicevalidatie en testen
16. Evaluatie
17. Kennismanagement
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26. CSI-verbeterproces
27. Servicerapportage
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9

Functies en processen In Servicestrategie

9.1

Financieel management

Inleiding
Financieel management is een integraal onderdeel van servicemanagement. Het voorziet hetr
management van essentiële informatie voor de borging van efficiënte en kosteneffectieve
servicelevering. Indien streng toegepast, genereert financieel management betekenisvolle en kritieke
data over performance en kan het belangrijke organisatievraagstukken beantwoorden zoals:
• Resulteert onze differentiatiestrategie in hogere winst en inkomsten, lagere kosten of een groter
bereik?
• Welke services kosten ons het meest en waarom?
• Waar zitten onze grootste inefficiënties?
Financieel management zorgt ervoor dat de kosten van IT-services inzichtelijk zijn (bijvoorbeeld via de
servicecatalogus) en dat de business ze begrijpt. De voordelen hiervan zijn:
• Verbeterde besluitvorming
• Input voor serviceportfoliomanagement
• Financiële naleving en beheersing
• Operationele controle
• Waardeverzilvering en creatie
Basisbegrippen
Er zijn twee essentiële concepten voor servicewaardering gedefinieerd:
• Provisioning value – De eigenlijke onderliggende kosten van IT (maakkosten), zowel materieel
als immaterieel. Voorbeelden van deze kosten zjn licentiekosten voor hard- en software, jaarlijkse
onderhoudskosten, faciliteitskosten, belastingen, compliancekosten.
• Service value potential – De waardetoevoegende component die gebaseerd is op de
waardeperceptie van de klant, of de te verwachten extra utility en warranty die de klant kan
verwerven vergeleken met zijn eigen assets. Bekijk de waardecomponenten van de service
individueel om zo tot de ware waarde van de service te komen. Bepaal de uiteindelijke waarde
van de service door deze componenten op te tellen en te vergelijken met de kosten (provisioning
value).
Financieel management zorgt voor de juiste financiering van levering en afname van services. Een
planning voorziet in de financiële vertaling en kwalificatie van de te verwachten vraag naar ITServices. Deze planning is onder te verdelen in drie primaire gebieden. Elk gebied vertegenwoordigt
financiële resultaten die noodzakelijk zijn voor aanhoudende transparantie en servicewaardering:
• Operating & Capital planning (general and Fixed asset ledgers) – Vertaling van IT uitgaven naar
collectieve financiële systemen als onderdeel van de collectieve planningscyclus.
• Vraagplanning – Behoefte en gebruik van IT services.
• Planning van regelgeving en milieu (compliance) – Wordt gestuurd vanuit de business.
Financieel management slaat de brug tussen collectieve financiële systemen en
servicemanagementsystemen. Een servicegeoriënteerde boekhoudfunctie leidt tot veel meer detail en
begrip wat betreft de levering en consumptie van services en de productie van data voor het
planningsproces. Bijbehorende functies en boekhoudkundige karakteristieken zijn:
• Service recording – Aanwijzen van een kostenpost voor een service.
• Kostensoorten – High-level uitgaven zoals hardware, software, personeelskosten, administratie.
o Als eenmaal vastligt op welke basis de kosten worden bijgehouden, (bijvoorbeeld per afdeling,
per dienst of per klant) worden kostensoorten vastgesteld om de kosten op in te boeken.
o Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan het aantal kostensoorten variëren.
o Kostensoorten moeten een duidelijke en herkenbare omschrijving en indeling hebben, zodat
de kosten eenvoudig onder te brengen zijn.
o Vervolgens kunnen die kostensoorten in kostenposten worden ingedeeld. Later kan dan
eventueel per kostenpost worden bepaald hoe ze worden verrekend.
• Kostencategorieën – Voor een goede kostenbeheersing is het van belang om inzicht te krijgen in
de kostensoorten die zich voordoen. Koten zijn in te delen naar verschillende aspecten.
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Variable cost dynamics (VCD) analyseert en zoekt naar inzicht in de vele variabelen die de
servicekosten beïnvloeden. De VCD-analyse kan de verwachte impact vaststellen van gebeurtenissen
zoals acquisities, desinvesteringen, en verandering van de serviceportfolio of servicealternatieven.
Activiteiten
Tijdens de activiteiten van servicewaardering volgen beslissingen over het volgende:
• Directe kosten versus indirecte kosten – Zijn kosten direct toe te schrijven aan een bepaalde
service of worden ze gedeeld door verschillende services (indirecte kosten)? Als eenmaal de
diepte en breedte van de kostencomponenten geïdentificeerd zijn, kunnen er regels of
beleidsplannen nodig zijn om aan te geven hoe de kosten verdeeld moeten worden over de
services.
• Loonkosten – Ontwikkel een systeem om de loonkosten van een bepaalde service te berekenen.
• Variabele kosten – Uitgaven die niet vast zijn, maar afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het aantal
gebruikers of het aantal voorkomende gevallen. Om variabele kosten te voorspellen, kan gebruik
worden gemaakt van:
o Staffels (tiers) – Identificeer prijsstaffels (price breaks) om de klanten aan te moedigen
een bepaald volume af te nemen dat efficiënt is voor klant en provider.
o Maximale kosten – Beschrijft de kosten van een service, gebaseerd op de maximale
variatie.
o Gemiddelde kosten – Zet de kosten op een gemiddelde, berekend over een bepaalde tijd.
• Vertaling van kostendata naar servicewaarde – Is alleen moeilijk als de kosten aan services
zijn gekoppeld.
Nadat de vaste en variabele kosten voor elke service zijn vastgesteld, moet er nagedacht worden over
de variabele kostendrivers en de variatiegraad van een service.
Enkele traditionele modellen voor het financieren van IT-services:
• Rolling Plan funding – een constante financieringscyclus. Geschikt voor een servicelevenscyclus
waar een financieringsverplichting wordt aangegaan bij het begin van de cyclus, die doorloopt
totdat er veranderingen optreden of tot de cyclus eindigt.
• Trigger based plans – Kritieke triggers stellen een planning voor een bepaalde event in werking.
Het changemanagementproces kan bijvoorbeeld een trigger zijn voor het planningsproces van alle
goedgekeurde veranderingen die financiële gevolgen hebben.
• Zero based funding – Reken alleen de daadwerkelijke kosten van een service.
De businessimpactanalyse (Business Impact Analysis, BIA) biedt de grondslag voor het plannen
van bedrijfscontinuïteit. De BIA identificeert de financiële en operationele impact die kan voortvloeien
uit een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, evenals de impact op assets en klanten.
Deze informatie kan helpen om de operationele performance te vormen en te verbeteren. Zij maakt
namelijk betere besluitvorming mogelijk over de prioritering van incidentafhandeling, de focus van
problemmanagement, change- en releasemanagement en projectprioritering. BIA levert een extra
hulpmiddel om de kosten van service-uitval en de relatieve waarde van een service te bepalen.
De kosten van het uitvallen van een service bestaan uit de waarde van verloren productiviteit en
inkomsten, over een bepaalde periode.
Enkele concepten binnen financieel management hebben een grote invloed op het ontwikkelen van
servicestrategieën. Een aantal concepten wordt er uitgelicht, zodat iedere organisatie voor zichzelf
kan bepalen welke alternatieven het beste zijn voor haar servicestrategie:
• Cost recovery, Value center, or Accounting center? – De financiële cyclus van IT begint met
een investering in de resources die de output creëren. Klanten identificeren die output als waarde
en hiermee wordt de cyclus opnieuw opgestart. Afhankelijk van de onderkenning van de
toegevoegde waarde, wordt IT vervolgens als een kostenpost beschouwd of als een waardevolle
asset voor de bedrijfsdoelstellingen.
• Chargeback: to charge or not to charge? – Een ‘chargeback’ model voor IT kan zorgen voor
verantwoording en transparantie. Kosten in rekening brengen, maakt de klantorganisatie bewust
van de gemaakte kosten voor haar informatievoorziening. Er zijn verschillende
changebackmodellen:
o Notional charging – een boekhoudmethode die inzicht geeft iin de kosten die in rekening
zouden zijn gebracht bij een bepaalde verrekeningmethode.
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Metered usage – Kosten verrekenen op basis van nauwkeurig vastgestelde consumptieeenheden. Alleen van toepassing bij een organisatie die al ver gevorderd is met de
invoering van financieel management.
o Direct plus – Een wat simpeler verrekeningsmodel, waarbij de toerekenbare directe
kosten van een service worden verhoogd met een percentage van de algemene indirecte
kosten van gemeenschappelijk gebruikte services.
o Fixed or user cost – Het eenvoudigste verrekeningsmodel, waarbij de kosten worden
verdeeld op basis van een aanvaarde rekenfactor zoals het aantal users. Deze methode
geeft weinig onderscheidend vermogen, en draagt dus ook het minst bij aan de
bewustwording van de kosten.
Financieel management implementatiechecklist – Een aantal voorbeeld mplementatiestappen
voor een gefaseerde implementatie zijn: plannen, analyseren, ontwerpen, implementeren en
meten.
o

•

Input en Output
Financieel management verzamelt data-input uit de hele organisatie en helpt bij het produceren en
verspreiden van informatie als output waarop essentiële besluiten zijn gefaseerd.

9.2

Serviceportfoliomanagement

Inleiding
Een serviceportfolio beschrijft de services van een provider in termen van businesswaarde. Het
formuleert de businessbehoefte en de reactie daarop van de serviceprovider. Met
serviceportfoliomanagement (SPM) zijn managers beter in staat de kwaliteitseisen en bijbehorende
kosten in te schatten.
De doelstelling van serviceportfoliomanagement is en maximale waardecreatie te realiseren, terwijl
tegelijkertijd de risico`s en kosten goed worden beheerd.
Basisbegrippen
De serviceportfolio fungeert als basis van een besluitvormingsraamwerk. Zo helpt hij om de volgende
strategische vragen te beantwoorden:
• Waarom zou een klant deze services kopen?
• Waarom zou een klant deze services van ons kopen?
• Wat zijn de prijs-of chargebackmodellen?
• Wat zijn onze sterke en zwakke punten, onze prioriteiten en onze risico`s?
• Hoe moeten onze resources en capabilities worden toegewezen?
Met een efficiënte portfolio met optimale ROI en risiconiveau creëert een organisatie zoveel mogelijke
waarde met beperkte resources en capabilities.
SPM begint met het documenteren van de gestandaardiseerde services van de organisatie, en dn
vooral van de servicecatalogus. Om financieel uitvoerbaar te zijn, moet de portfolio een goede mix zijn
van een servicecatalogus en service ‘in de pijplijn’.
De productmanager speelt een belangrijke rol in serviceportfoliomanagement. Hij of zij is
verantwoordelijk voor het managen van services als een product tijdens de gehele levenscyclus.
Productmanagers coördineren en focussen de organisatie en zijn eigenaar van de servicecatalogus.
Ze werken nauw samen met de Business Relationship Managers (BRM), die de klantportfolio
coördineren en focussen. In essentie is SPM een methode voor governance.
De serviceportfolio is onder te verdelen in drie deelverzamelingen van services:
• De servicecatalogus – De servicecatalogus is het gedeelte van de serviceportfolio die zichtbaar
is voor de klant. De servicecatalogus is een belangrijke strategietool, omdat hij gezien kan worden
als de virtuele projectie van de daadwerkelijke en aanwezige capabilities van de serviceprovider.
• De service pijplijn – De servicepijplijn bestaat uit services die nog in ontwikkeling zijn voor een
bepaalde afzetmarkt of klant. Deze services zijn in te passen in de productiefase via de
servicetransitiefase. De pijplijn staat voor de groei en strategische vooruitzichten in de toekomst.
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•

Uitgefaseerde services – Services die zijn uitgefaseerd of zijn teruggetrokken. Het uitfaseren van
services is een onderdeel van servicetransitie en gebeurt om er zeker van te zijn dat de
organisatie zich aan alle afspraken met klanten kan houden.

Activiteiten
SPM is een dynamische en doorlopend proces en behelst de volgende werkmethoden (zie ook figuur
9.1):
• Define (definitie) – Inventariseer de services, business cases, en valideer portfoliodata. Begin
met het verzamelen van informatie van alle bestaande en voorgestelde services om de kosten van
de bestaande portfolio te bepalen. De cyclische aard van het SPM-proces betekent dat deze fase
niet alleen de services inventariseert, maar ook de data steeds opnieuw valideert. Elek service in
de portfolio zou een businesscase moeten hebben.
• Analyse (Analyse) – Maximaliseren van de portfoliowaarde, afstemmen, prioriteren en
balanceren van vraag en aanbod. In deze fase worden de strategische doelstellingen
vormgegeven. Begin met een serie topdownvragen zoals:
o Wat zijn de langetermijndoelstellingen van de serviceorganisatie?
o Welke services zijn noodzakelijk om deze doelen te verwezenlijken?
o Welke capabilities en resources zijn nodig om deze services te bereiken?
De antwoorden op deze vragen staan aan de basis van de analyse, maar bepalen ook het
gewenste resultaat van SPM. Service-investeringen zijn onder te verdelen in drie strategische
categorieën:
o Run the Business (RTB) –RTB-investeringen concentreren zich op het onderhouden en
serviceproductie
o Grow the Business (GTB) – GTB-investeringen zijn bedoeld om de scope van services uit te
breiden.
o Transform the Business (TTB)- TTB-investeringen zijn bedoeld om nieuwe afzetmarkten te
veroveren.
• Approve (Goedkeuring) – Afwerken van de voorgestelde portfolio, autoriseren van services en
resources en beslissingen nemen voor de toekomst. Er zijn zes verschillende uitkomsten:
handhaven, vervangen, rationaliseren, herbouwen, vernieuwen, uitfaseren.
• Charter (Vastleggen) – Communiceren van beslissingen, toewijzen van resources en
charterservices. Start met een lijst van beslissingen en actiepunten. Communiceer hierover
duidelijk en ondubbelzinnig met de organisatie. Deze beslissingen moeten kloppen met
budgetbesluiten en financiële plannen. De verwachte waarde van elke service moet in financiële
voorspellingen en resourceplannen zijn opgenomen. Nieuwe services gaan door naar de
serviceontwerpfase. Bestaande services worden vernieuwd in de servicecatalogus.

Figuur 9.1 Serviceportfoliomanagement

Input en Output
Financieel management levert belangrijke input aan serviceportfoliomanagement. Door de
kostenstructuren te begrijpen. Kunnen servicekosten vergeleken worden met die van andere
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providers. Deze financiële IT-informatie kan samen met de serviceaanvraag en interne capabilityinformatie gebruikt worden om te besluiten of een bepaalde service intern geleverd moet worden.
Seviceportfoliomanagement levert input voor de services in de servicecatalogus.

9.3

Demandmanagement

Inleiding
Demandmanagement (DM) is een essentieel aspect van servicemanagement. Het stemt het aanbod
af op de vraag en heeft tot doel om de afname van producten zo goed mogelijk te voorspellen, en
indien mogelijk, zelfs te reguleren.
Servicemanagement heeft een bijkomend probleem van synchrone productie en consumptie.
Serviceproductie is niet mogelijk zonder de aanwezigheid van een vraag die het product consumeert.
Het is een ‘pullsysteem’, waarbij consumptiecycli de productiecycli stimuleren (zie figuur 9.2).

Figuur 9.2 Hechte samenhang tussen de vraag en de capaciteit

Het is dus niet mogelijk service-output de produceren en op te slaan totdat de vraag er is. De
productieve capaciteit van de voor een service beschikbare resources wordt daarom aangepast
volgens vraagvoorspellingen en –patronen.
Demandmanagement gebaseerd op activiteiten: Businessprocessen zijn de primaire bron voor de
vraag naar services. Patterns of Business Activity (PBA) beïnvloeden de vraagpatronen.
Het is erg belangrijk om de business van de klant te bestuderen om zo patronen te identificeren, ta
analyseren en vast te leggen. Dit creëert en voldoende basis voor capaciteitsmanagement.
Basisbegrippen
• Service packages – Een service package is een gedetailleerde beschrijving van een IT-service
die aan klanten kan worden geleverd. Een service package bestaat uit een Service Level Package
(SLP) en één of meer kernservices en ondersteunende services.
• Service Level Package (SLP) – Elke SLP verzorgt een definitief niveau van utility en warranty
vanuit het perspectief van de gebruiker. Elke SLP is in staat om te voorzien in één of meer
vraagpatronen.
• Core Service Package (CSP) – een gedetailleerde beschrijving van een kernservice die door
twee of meer SLP`s gedeeld kunnen worden.
• Line of Service (LOS) – Een kernservice of ondersteunende service die meer Service Level
Package heeft. Een Line of Service wordt gemanaged door een productmanager en ieder Service
Levele Package is ontworpen om een bepaald marktsegment te ondersteunen.
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Activiteiten
Kernservices leveren de basisresultaten aan de klant. Ze vertegenwoordigen de waarde die de
klanten wensen en waar ze voor willen betalen. Kernservices vormen de basis voor de
waardepropositie aan de klant. Ondersteunende services maken die waardepropositie mogelijk
(enabling services of Basic Factors), of verbeteren deze (enhancing services of Excitement Factors).
Het bundelen van kernservices en ondersteunende services is een essentieel aspect van een
marktstrategie. Serviceproviders moeten een grondige analyse maken van de voornaamste condities
in hun businessomgeving, de behoeften van de klantsegmenten of de klanttypes die ze bedienen, en
de alternatieven die beschikbaar zijn voor deze klanten. Deze beslissingen zijn strategisch, ze vormen
een langetermijnvisie die de organisatie in staat moet stellen om blijvend waarde te creëren voor
klanten, zelfs als werkwijzen, normen, technologieën en voorschriften in een industrie veranderen. Het
bundelen van ondersteunende services met kernservices beïnvloedt de serviceproductie en biedt
uitdagingen aan de ontwerp-, transitie-, en CSI-fase.
Serviceproviders moeten zich concentreren op de effectieve levering van waarde met kernservices,
maar tegelijkertijd de ondersteunende services niet uit het oog verliezen. Uit onderzoek blijkt dat
klanten vaak ontevreden zijn over de ondersteunende services. Sommige ondersteunende services
zoals de helpdesk of technische ondersteuning zijn meestal gebundeld, maar kunnen ook apart
worden aangeboden. Dit is een belangrijke overweging bij het strategisch plannen en herzien van
plannen. Deze strategische beslissingen kunnen van grote invloed zijn op het succes van een
serviceprovider op portfolioniveau. Ze zijn vooral belangrijk voor serviceproviders die leveren aan
meerder organisaties of BU`s, terwijl ze tegelijkertijd de kosten moeten drukken om hun portfolio
concurrerend te houden
Input en Output
Bedrijfsprocessen zijn de voornaamste input voor demandmanagement. Sporen van Business Activity
(PBA`s) beïnvloeden de vraagvoorspellingen en –patronen. Het analyseren van PBA`s binnen
demandmanagement kan input opleveren voor andere servicemanagementprocessen zoals:
• Service-ontwerp – zorgt ervoor dat het ontwerp aansluit op de vraagpatronen
• Servicecatalogusmanagement – zorgt ervoor dat de juiste services beschikbaar zijn
• Serviceportfoliomanagement – geeft toestemming om te investeren in extra capaciteit, nieuwe
services en wijzigingen van services.
• Financieel management – keurt geschikte incentives goed om de vraag te beïnvloeden.
Input:
• Resource utilization-profielen van services
• PRA`s
Output
• Financiële beperkingen (bijvoorbeeld prijsbeleid)
• Fysieke beperkingen (bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid)
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10

Functies en processen in Service-ontwerp

10.1

Servicecatalogusmanagement

Inleiding
Het doel van servicecatalogus management is het ontwikkelen en onderhouden van een
servicecatalogus die alle accurate details, de status, mogelijke interacties en wederzijdse
afhankelijkheden.
Basisbegrippen
Door de jaren heen groeit de IT-infrastructuur van organisaties flink. Het is daarom vaak moeilijk om
een accuraat beeld te krijgen van de services die de organisatie aanbiedt en aan wie. Ontwikkel en
onderhoud een serviceportfolio (met als onderdeel een servicecatalogus) om dit beter in beeld te
krijgen. De ontwikkeling van de serviceportfolio is een onderdeel van de servicestrategiefase. De
portfolio heeft vervolgens ondersteuning nodig van de andere fases in de levenscyclus.
Het is van belang om de portfolio en de catalogus van elkaar te scheiden:
• De serviceportfolio bevat informatie over elke service en de status daarvan. De portfolio
beschrijft dus het gehele proces, vanaf de eisen van de klant tot de ontwikkeling, en van het
bouwen tot de uitvoering van de service. De serviceportfolio vertegenwoordigt alle actieve en
inactieve services in de verschillende fasen van de levenscyclus.
• De servicecatalogus is een onderdeel van de serviceportfolio en bestaat alleen uit actieve en
goedgekeurde versies (op gebruikersniveau) die in productie zijn. De catalogus deelt services op
in componenten. Hij bevat het beleid, de richtlijnen en verantwoording, evenals de prijzen,
servicelevelafspraken en leveringsvoorwaarden. De klant heeft inzicht in het grootste deel van de
servicecatalogus.
Veel organisaties integreren en onderhouden de portfolio en catalogus als onderdeel van het
configuratiemanagementsystemeen (CMS). Door elke service als een configuratie item (CI) te
definiëren en deze waar mogelijk in een hiërarchie onder te brengen, kan de organisatie de incidenten
en Request For Change (RFC`s) relateren aan de services die worden geraakt. Daarom moeten
changes in zowel de portfolio als de catalogus onderdeel zijn van het changemanagementproces.
De servicecatalogus kan ook gebruikt worden voor een businessimpactanalyse (BIA), als onderdeel
van IT Service Continuity Management (ITSCM), of als startpunt voor herverdeling van de werklast als
onderdeel van capaciteitsmanagement. Deze voordelen maken investering in het opstellen van een
catalogus (in tijd en geld) meer dan waard.
De servicecatalogus bestaat uit twee delen:
• Business-servicecatalogus – Deze bevat alle details van de services die worden geleverd aan
de klant en de relaties met verschillende afdelingen en processen die afhankelijk zijn van de
service. De business-servicecatalogus faciliteert de ontwikkeling van proactieve en preventieve
SLM-processen of zelf de ontwikkeling richting business-servicemanagement (BSM).
• Technische servicecatalogus – Deze bevat eveneens de details van de aan de klant geleverde
services maar ook de relatie met ondersteunende en gedeelde services, componenten en CI`s. dit
is het niet zichtbare gedeelte voor de klant. De technische servicecatalogus maakt duidelijk welke
technische aspecten (en afdelingen) nodig zijn om de service te verlenen.
Een combinatie van beide catalogi biedt snel zicht op de impact van incidenten en changes. Daarom
combineren veel volwassen organisaties beide aspecten in een servicecatalogus, als onderdeel van
een serviceportfolio.
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Activiteiten
De servicecatalogus is de enige bron die consistente informatie bevat over alle services van de
serviceprovider. De catalogus zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen die daartoe bevoegd is.
Activiteiten in dit proces zijn onder andere:
• Definiëren van de services
• Produceren en onderhouden van een accurate servicecatalogus
• De stakeholders informeren over de servicecatalogus
• Bewaken van interactie en wederzijdse afhankelijkheid, consistentie en monitoren van de
serviceportfolio
• Beheren interactie en wederzijdse afhankelijkheid tussen services en ondersteunende services in
de servicecatalogus en het monitoren van het CMS.
Input en Output
Input:
• Zakelijke informatie als organisatieplannen
• IT-plannen en financiele plannen
• Businessimpactanalyse
Output:
• Servicedefinitie
• Updates voor serviceportfolio
• Servicecatalogus.

10.2

Servicelevelmanagement

Inleiding
Het doel van servicelevelmanagement (SLM) is ervoor te zorgen dat er overeenstemming is over het
niveau van serviceverlening en dat het afgesproken niveau van serviceverlening wordt gehaald.

Figuur 10.1 Servicelevelmanagement
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Basisbegrippen
Het SLM-proces bestaat uit het plannen, coördineren, leveren, overeenkomen, monitoren en
rapporteren over Service Level Agreements (SLA`s). dit omvat ook het reviewen van hetgeen
service heeft opgeleverd, zodat de kwaliteit waar mogelijk kan worden verbeterd. De SLA is een
overeenkomst tussen de serviceprovider en een klant. De SLA beschrijft de IT-services, documenten,
servicedoelstellingen en specificeert de wederzijdse verantwoordelijkheden. Er zijn verschillende
typen SLA`s:
• Servicegebaseerde SLA`s
• Klantgebaseerde SLA`s
• Multilevel SLA`s
Een Operationeel Level Àgreement (OLA) is een overeenkomst tussen een IT-serviceprovider en
een andere afdeling van dezelfde organisatie. Een OLA definieert de goederen of services die de ene
afdeling levert aan de andere, en de verantwoordelijkheden van beide partijen.
Een Underpinning Contract (UC) is een contract met een derde partij, ter ondersteuning van een
overeengekomen servicelevering aan een klant. Het UC definieert doelen en verantwoordelijkheden
die nodig zijn om de servicedoelstellingen in de SLA te halen.
Activiteiten
De activiteiten van servicelevelemanagement zijn:
• Ontwerpen van SLM-frameworks – SLM moet een zo goed mogelijke SLA ontwerpen zodat alle
services geleverd kunnen wordn en klanten bediend kunnen worden op een manier die tegemoet
komt aan de behoeften van beide partijen.
• Bepalen, documenteren en overeenkomen van eisen voor nieuwe services en productie van
Service Level Requirements (SLR`s) – Nadat de servicecatalogus is gemaakt en de SLA-structuur
is bepaald, moet de eerste SLR (een klanteis voor een aspect van een service) worden bepaald.
• Monitoren van de prestaties ten opzichte van de SLA`s en de uikomsten rapporteren – Alles wat
wordt opgenomen in een SLA moet meetbaar zijn. Anders kunnen er geschillen ontstaan, wat kan
leiden tot vertrouwensbreuk.
• Verbeteren klanttevredenheid – naast ‘harde’ criteria moet ook worden gekeken naar hoe de klant
de serviceverlening ervaart, in termen van ‘zachte’ criteria.
• Review van onderliggende vereenkomsten – Om aan de SLA-doelen te voldoen, moeten de
onderliggende afspraken met interne afdelingen (OLA`s) de SLA ondersteunen. De
overeenkomsten moeten ten allen tijde up-to-date zijn en worden ondergebracht bij
changemanagement en configuratiemanagement.
• Herzien en verbeteren van services – Houd regelmatig overleg met de klant om de services te
evalueren en mogelijke verbeteringen aan te brengen in de serviceverlening. Focus op die
verbeterpunten die het grootste voordeel voor de business opleveren. Rapporteer regelmatig over
de voortgang van de verbeteringen en leg deze vast in het serviceverbeterplan (SIP).
• Ontwikkelen van contacten en relaties – SLM moet vertrouwen kweken bij de business. Met de
servicecatalogus kan SLM proactief te werk gaan: de catalogus levert informatie waardoor de
relatie tussen de services, businessunits en processen inzichtelijk zijn.
Input en Output
Input:
• Informatie vanuit strategie en plannen
• Businessimpactanalyse
• Serviceprotfolio en servicecatalogus
Output:
• Servicerapporten
• Serviceverbeterplan
• Standaarddocumenten-tempates
• SLA, SLR en OLA`s
• Servicekwaliteitsplan
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10.3

Capaciteitsmanagement

Inleiding
Capaciteitsmanagement moet de IT-capaciteit leveren die zowel overeenstemt met de huidige als de
toekomstige behoefte van de klanten, tegen verantwoorde kosten. Servicestrategie analyseert eisen
en wensen van klanten en beslist hierover; in de service-ontwerpfase is capaciteitsmanagement een
kritieke succesfactor.
Basisbegrippen
Het capaciteitsmanagementinformatiesysteem (CMIS) zorgt voor relevante informatie over capaciteit
en prestatie van services om het capaciteitsmanagementproces te ondersteunen. Dit
informatiesysteem is één van de belangrijkste elementen van het capaciteitsmanagementproces.
Activiteiten het capaciteitsmanagementproces bestaat uit:
• Reactieve activiteiten, zoals
o Monitoren en meten
o Reageren op capaciteitsgerelateerde events
• Proactieve activiteiten, zoals
o Toekomstige eisen en trends voorspellen
o Budgetteren, plannen en upgrades implementeren
o Manieren zoeken om de serviceperformance te verbeteren
o Verbeteren van de serviceperformance
Sommige activiteiten (figuur 10.2) moeten herhaaldelijk worden uitgevoerd (proactief of reactief). Zij
leveren informatie en triggers voor andere activiteiten en processen in capaciteitsmanagement.
Bijvoorbeeld:
• Monitoren van IT-gebruik en responsietijd
• Analyseren van data
• Runing en implementatie

Figuur 10.2 Capaciteitsmanagement
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Capaciteitsmanagement is een extreem technisch, complex en veeleisend proces dat drie
deelprocessen onderscheidt (figuur 10.3):
• Businesscapaciteitsmanagement – Dit deelproces vertaalt de eisen van de klant in eisen voor
de service en IT-structiir. De focus ligt op de huidge en toekomstigevereisten.
• Servicecapaciteitsmanagement – Dit deelproces identificeert en maakt de IT-services (inclusief
de bronnen, patronen, et cetera) inzichtelijk zodat kan worden voldoen aan de gestelde doelen.
• Componentcapaciteitsmanagement (CCM) – Dit deelproces beheert, beheerst en voorspelt de
prestaties, gebruik en capaciteit van individuele IT-componenten.

Figuur 10.3 Deelprocessen capaciteitsmanagement

Alle deelprocessen van capaciteitsmanagement abalyseren de informatie die is opgeslagen in het
CMIS.
Input en output
Input:
• Bedrijfsmanagement, waaronder informatie uit de organisatieplannen (financieel en IT
gerelateerd)
• Service en IT-informatie
• Changeinformatie
Output:
• Capaciteitsmanagementinformatiesysteem (CMIS)
• Capaciteitsplan (informatie over het huidige gebruik van de service en componenten
• Analyses van de werkkast.
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10.4

Beschikbaarheidsmanagement

Inleiding
Beschikbaarheidsmanagement moet ervoor zorgen dat het geleverde beschikbaarheidsniveau van
alle services overeenkomt met het afgesproken niveau of deze overtreft, op een kosteneffectieve
manier.

Figuur 10.4 Beschikbaarheidsmanagement

Basisbegrippen
Figuur 10.5 illustreert dat de onbeschikbaarheid van services kan worden teruggebracht door te
proberen elke fase in de uitgebreide incidentlevenscyclus te reduceren.
Services moeten snel weer hersteld worden waarneer ze onbeschikbaar zijn voor gebruikers. De
Mean Time To Restore Service (MTRS) is de tijd waarbinnen een functie (service, systeem of
component) na het uitvallen weer operationeel is. de MTRS hangt af van verschillende factoren, zoals:
• Configuratie van service assets
• MTRS van individuele componenten
• Competenties van ondersteunend personeel
• Beschikbare reources
• Beleidsplannen
• Procedures
• Redundantie

Figuur 10.5 de uitgebreide incidentlevenscyclus
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Andere metrics voor het meten van beschikbaarheid zijn:
• Mean Time Between Failures (MTBF) – MTBF is de gemiddelde tijd dat een CI of service zijn
afgesproken functie uitvoert zonder onderbreking.
• Mean Time Between Service Incidents (MTBSI) – MTBSI is de tijd tussen de storing van een
systeem of service en de volgende storing.
• Mean Time To Repair (MTTR) – MTTR is de gemiddelde tijd die nodig is om een CI of service te
repareren na een storing. MTTR wordt gemeten vanaf het moment van storing totdat de storing
gerepareerd is/ de tijd die nodig is voor herstel van de service is hierbij niet inbegrepen.
De betrouwbaarheid van een service of component geeft aan hoe lang de overeengekomen functie
zonder onderbreking kan functioneren.
De onderhoudbaarheid van een service of component geeft aan hoe snel de service of het component
hersteld kan worden na een onderbreking.
De ondersteunbaarheid is het vermogen van een leverancier om aan de voorwaarden van het contract
te voldoen, waaronder de overeengekomen niveaus van betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en
beschikbaarheid van een CI.
De betrouwbaarheid van systemen kan worden verbeterd door verschillende soorten van redundantie.
Als gevolg van een toegenomen afhankelijkheid van IT-services, hebben klanten steeds vaker
services met hoge beschikbaarheid nodig. Dit vereist een ontwerp dat Single Point Of Failure) uitsluit,
dan wel voorziet in de levering van alternatieve componenten waardoor de business minimaal
verstoord wordt als er een storing optreedt.
Oplossingen met hoge beschikbaarheid maken gebruik van technieken zoals fouttolerantie, veerkracht
(resilience) en snel herstel om het aantal en de impact van incidenten te verminderen.
Activiteiten
Beschikbaarheidsmanagement moet er voortdurend voor zorgen dat alle services voldoen aan de
doelen. Ook nieuwe of gewijzigde services moeten zo worden onderworpen dat ze aan de doelen
voldoen. Om dat te bereiken kan beschikbaarheidsmanagement reactieve en proactieve activiteiten
uitvoeren (figuur 10.4):
• Reactieve activiteiten worden uitgevoerd in de operationele fase van de levenscyclus. Dit zijn:
o Monitoren, meten, analyseren en rapporteren van de beschikbaarheid van services en
componenten
o Onbeschikbaarheidsanalyse
o Uitgebreide levenscyclus van het incident
o Service Failure Analysis (SFA)
• Proactieve activiteiten worden in de ontwerpfase van de levenscyclus uitgevoerd. Dit zijn:
o Identificeren van Virtual Business Functions
o Ontwerpen voor beschikbaarheid
o Component Failure Impact Analysis (CFIA)
o Single Point of Failure (SPOF) analyse
o Fault Tree Analysis (FTA)
o Modellering
o Risicoanalyse en –management
o Beschikbaarheidstestschema`s
o Gepland en preventief onderhoud
o Productie van het projected Service Availability (PSA) document
o Continue herzien en verbeteren
Input en output
Input:
• Bedrijfsinformatie zoals organisatiestrategieën, (financiële) plannen en informatie aangaande de
huidige en toekomstige eisen van IT-services
• Risicoanalyses, businessimpactanalyse en onderzoeken van VITAL Business Functions
• Service-informatie uit de serviceportfolio en servicecatalogus en uit het SLM-proces
• Changekalenders en relatieschema`s uit changemanagement eb releasemanagement.
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Ouput:
• Beschikbaarheidsmanagementinformatiesysteem (AMIS)
• Beschikbaarheidsplan
• Beschikbaarheids –en herstelontwerpcriteria
• Rapporten over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van services
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10.5

IT Service Continuity Management

Inleiding
IT Service Continuity Management (ITSCM) ondersteunt de bedrijfscontinuiteit door te zorgen dat de
vereiste IT-faciliteiten (computer systemen, netwerken, et cetera) kunnen worden hervat binnen de
afgesproken tijdspanne.

Figuur 10.6 Levenscyclus van IT service continuity management

Basisbegrippen
Servicecontinuïteit of herstelplannen, moeten worden (en blijven) afgestemd op
businesscontinuïteitsplannen (BCP`s) en businessprioriteiten. Figuur 10.6 laat de cyclische ITSCMproces zien en de rol van businesscontinuïteitsmanagement (BCM) daarin.
Activiteiten
Het ITSCM-proces bestaat uit vier fasen (figuur 10.6):
• Initiatie – deze fase beslaat de gehele organisatie en bestaat uit de volgende activiteiten:
o Beleid bepalen
o Voorwaarden en bereik specificeren
o Resources toewijzen (mensen, middelen en geld)
o Projectorganisatie en managementstructuur definiëren
o Project- en kwaliteitsplannen accorderen
• Eisen en strategie – het bepalen van de businesseisen en strategie voor ITSCM is essentieel bij
het onderzoeken hoe goed een organisatie een calamiteit kan overleven. Vereist zijn het uivoeren
van een businessimpactanalyse en een risico-inschatting:
o Eis 1: businessimpactanalyse (BIA) – Kwantificeer de impact die het verlies van services
veroorzaakt. Als de impact precies kan worden bepaald, spreken we van ‘hard impact’,
bijvoorbeeld financiële verliezen. ‘Soft impact’ is minder precies te bepalen. Dit is bijvoorbeeld
de impact op Public Relations, moraal en gezondheid.
o Eis 2: risico-inschatting – Er zijn verschillende risicoanalyses en –methoden beschikbaar.
Risicoanalyse is een inschatting (assessment) van risico`s die kunnen ontstaan.
Risicomanagement identificeert de reacties en tegenmaatregelen die kunnen worden
genomen. Een standaardmethode als Management of Risk (M_o_R) kan worden gebruikt om
de risico`s te onderzoeken en te managen.
o Strategie 1: risicoverlagende maatregelen – Maatregelen om risico`s te verlagen moeten
samen met beschikbaarheidsmanagement worden ingevoerd, aangezien reductie van
storingen effect heeft op de beschikbaarheid van een service. Maatregelen kunnen zijn:
fouttolerante systemen, goede IT-sercuritycontrols en off site opslag.
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o

Strategie 2: IT-herstelopties – In de continuïteitsstrategie moet telkens een afweging worden
gemaakt tussen de kosten van reducerende maatregelen en de kosten van
herstelmaatregelen (handmatige workarounds, reciprocal arrangements, gradual recovery,
intermediate recovery, fast recovery, immediate recovery)

•

Implementatie – DeITSCM-plannen kunnen worden gemaakt als de strategie in het geval van
een rampherstelproces verandert de organisatiestructuur (leiding en besluitvormingsprocessen).
Zet deze op rond een senior manager met de algehele leiding.

•

Operationalisatie – Deze fase bestaat uit:
o Opleiding, bewustwording en training van personeel
o Review en audit
o Testen
o Changemanagement (zorgt ervoor dat alle changes zijn onderzocht op potentiële impact)
o Ultieme test (invocation)

Input en output
Input:
• Bedrijfsinformatie (organisatiestrategie, plannen)
• IT-informatie
• Financiële informatie
• Change-informatie (vanuit changemanagement)
Output
• Herzien beleid ten aanzien van ITSCM
• Business impactanalyse
• Risicoanalyses
• Plannen voor rampherstel, testen en crisismanagement.
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10.6

Informatiesecuritymanagement

Inleiding
Informatiesecuritymanagement moet IT- en bedrijfssecurity op elkaar afstemmen en ervoor zorgen dat
informatiesecurity effectief wordt gemanaged in alle services en servicemanagementactiviteiten.

Figuur 10.7 Framework voor het managen van IT-Security

Basisbegrippen
Het informatiesecuritymanagementproces en –framework bestaan onder andere uit:
• Informatiesecuritybeleid
• Informatiesecuritymanagementsysteem (Information Security Management System, ISMS)
• Uitvoerige securitystrategie (gerelateerd aan de bedrijfsdoelen en strategie)
• Effectieve securitystructuur en –conrols
• Risicomanagement
• Monitoringsprocessen
• Communicatiestrategie
• Trainingsstrategie
Het informatiesecuritymanagementsysteem (ISMS) vormt de basis voor een kosteneffectieve
ontwikkeling van een informatiesecurityprogramma dat de bedrijfsdoelen ondersteunt. Gebruik de vier
P`s van Personeel, Processen, Producten (inclusief technologie) en Partners (inclusief
toeleveranciers) om te zorgen voor een hoog securityniveau op de gewenste plaats.
Het informatiesecurityframework kan worden gebaseerd op ISO 27001, de internationale standaard
voor informatiesecuritymanagement. Figuur 10.7 is gebaseerd op verschillende aanbevelingen,
inclusief ISO 27001, en geeft inzicht in de vijf stappen en hun afzonderlijke doelen.
Activiteiten
Informatiesecuritymanagement bevat de volgende activiteiten:
• Beheer, onderhoud en distributie van een informatiesecuritybeleid.
• Communicatie, implementatie en handhaving van securitybeleid.
• Beoordelen van informatie
• Controlemechanisme (controls), die het informatiesecuritybeleid ondersteunen, implementeren en
documenteren. Het managen van risico`s.
• Monitoring en managen van securitylekken en incidenten
• Proactieve verbetering van controle systemen
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De informatiesecuritymanager moet beseffen dat security niet zomaar een stap in de levenscyclus is
en dat security niet gegarandeerd kan worden door technologie alleen. Informatiesecurity is een
continue proces en een integraal onderdeel van alle services (en systemen). Figuur 10.8 beschrijft
controls die daarbij gebruikt kunnen worden
Figuur 10.8 laat zien dat een risico kan uitmonden in een bedreiging die op haat beurt een iincidnet
kan veroorzaakt dat uiteindelijk schade tot gevolg heeft. Tussen deze fases kunnen maatregelen
genomen worden van verschillende aard:
• Preventieve maatregelen – voorkomen effecten (bijvoorbeeld toegangsbeheer)
• Reductieve maatregelen – beperken effect (bijvoorbeeld back-up en testen)
• Detectieve maatregelen – ontdekken effecten (bijvoorbeeld monitoring)
• Repressieve maatregelen – onderdrukken effecten (bijvoorbeeld blokkeren)
• Correctieve maatregelen – repareren effecten (bijvoorbeeld roll-back)
Input en Output
Input
• Bedrijfsinformatie (strategie, plannen)
• Informatie uit het SLM-proces
• Change-informatie uit het changemanagementproces
Output
• Algeheel informatiesecuritymanagementbeleid
• Securitymanagementinformatiesysteem (SMIS)
• Security-controls, audits en rapporten

Figuur 10.8 Securitycontrols voor bedreigingen en incidenten
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10.7

Toeleveranciersmanagement

Inleiding
Toeleveranciersmanagement beheert de toeleveranciers en de services die ze leveren, met als doel
een constante kwaliteit tegen de juiste prijs.

Figuur 10.9 Contractlevenscyclus

Basisbegrippen
Alle activiteiten in dit proces komen voort uit de toeleveranciersstrategie en het beleid vanuit de
servicestrategie. Leg een toeleveranciers- en contractendatabase (Supplier an Contracts Database)
an om consistentie en effectiviteit te bereiken in het implementeren van het beleid. Idealiter is deze
database een geïntegreerd element van het CMS of SKMS. De database bevat alle details over
toeleverancierss en contracten, samen met details over het type dienstverlening of product, en andere
informatie en relaties met andere configuratie-items.
De hierin opgeslagen gegevens leveren belangrijke informatie voor activiteiten en procedures zoals:
• Categoriseren van toeleveranciers
• Onderhoud van de toeleveranciers- en contractendatabase
• Evaluatie en opbouw van nieuwe toeleveranciers en contracten
• Opbouwen nieuwe toeleveranciersrelaties
• Management en prestaties van toelevarancier en contract
• Vernieuwde en beëindigde contracten
Activiteiten
In het geval van externe toeleveranciers is het aan te bevelen om een formeel contract op te stellen
met duidelijk gedefinieerde, overeengekomen en gedocumenteerde verantwoordelijkheden en doelen.
Beheer dit contract gedurende zijn gehele levenscyclus (figuur 10.9).
De activiteiten toeleveranciersmanagement zijn:
1. Bedrijfsbehoeften identificeren
• Een programma van eisen produceren
• Zorgen voor conformiteit aan strategie en beleid
• Een businesscase ontwikkelen
2. Nieuwe toeleveranciers evalueren en selecteren (contracten) – Het identificeren van
businessbehoeftes en het evalueren van nieuwe toeleveranciers zijn onderdeel van het serviceontwerpproces. Ze leveren input voor alle andere delen van de levenscyclus van het contract.
Overweeg verschillende zaken bij de selectie van een nieuwe toeleverancier, zoals referenties,
bekwaamheid en financiële vraagstukken.
3. Toeleveranciers en contracten categoriseren – De hoeveelheid tijd en moeite die er in een
toeleverancier kan worden gestoken, is afhankelijk van de impact die deze toeleverancier (en zijn
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dienstverlening) heeft. Er kan een onderverdeling gemaakt worden maar strategische relaties
(worden onderhouden door het middenmanagement), uitvoerend niveau (uitvoerend
management), en toeleveranciers die slechts goederen leveren zoals papier en cartridges.
4. Nieuwe toeleveranciers en contracten introduceren – Om de impact van nieuwe
toeleveranciers en contracten helder voor ogen te hebben, moet het changemanagementproces
ze toevoegen aan de toeleveranciers- en contractendatabase. Een businessimpactanalyse (BIA)
en risico-inschatting kunnen, in samenspraak met ITSCM, beschikbaarheidsmanagement en
informatiesecuritymanagement, goede methodes zijn om de impact van nieuwe contracten op
verschillende bedrijfsonderdelen helder te krijgen.
5. Prestaties van toeleveranciers en contracten managen – Op operationeel niveau moeten de
geïntegreerde processen van de eigen organisatie en van de toeleverancier efficiënt functioneren.
Beantwoord hiertoe in ieder geval de volgende vragen:
• Moet de leverancier zich conformeren aan het changemanagement van de eigen organisatie?
• Hoe wordt de servicedesk op de hoogte gesteld van incidenten
• Hoe wordt de CMS-informatie geactualiseerd waarneer de CI`s wijzigen?
Neem tijdens de levenscyclus van het contract de volgende twee zaken onder de loep, om risico`s
te minimaliseren:
• Prestaties van de toeleveranciers
• De services, servicebereik en contractreviews in vergelijking met de oorspronkelijke
bedrijfsbehoeften.
Bekijk dus of het geleverde nog overeenkomt met wat het bedrijf in eerste instantie wenste.
6. Contract vernieuwen of beëindigen – Bekijk op strategisch niveau hoe het contract functioneert
en hoe relevant het in de toekomst is, of er changes noodzakelijk zijn en wat de commerciële
prestaties van het contract zijn. Benchmarking kan het juiste instrument zijn om de huidige
dienstverlening te vergelijken met die van andere toeleveranciers in de branche. Indien vervolgens
wordt besloten om de relatie met een toeleverancier te beëindigen is het belangrijk om te
onderzoeken wat de consequenties hiervan zijn op juridisch en financieel gebied en wat de
consequenties zijn voor de eigen organisatie en dienstverlening.
Input en output
Input:
• Toeleveranciers- en contractenstrategie
• Details van businessplannen
• Strategieën van toeleveranciers
• Contracten van toeleveranciers
• Prestatie-informatie
Output
• Toeleveranciers- en contractendatabase
• Informatie over prestaties
• Toeleveranciersverbeterplannen
• Onderzoeksrapporten
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11

Functies en processen in Servicetransitie

11.1

Transitieplanning en -support

Inleiding
Transitieplanning en –support zorgt voor de planning en coördinatie van resources die nodig zijn om
de specificaties uit service-ontwerp te realiseren. Transitieplanning -en support plant changes en zorgt
dat issues en risico`s worden beheerd.
Basisbegrippen
Het Service Design Package (SDP), dat in de service-ontwerpfase is gemaakt, bevat alle apecten en
eisen waaraan een IT-service moet voldoen gedurende elke fase van zijn levenscyclus. Het SDP
bevat verder alle informatie die het servicetransitieteam nodig heeft voor de uitvoering van diens
activiteiten.
Bij het ontwerpen van een release moet met de volgende aspecten rekening worden gehouden:
• Naamgevingconventies
• Rollen en verantwoordelijkheden
• Releasefrequentie
• Acceptatiecriteria voor de verschillende transitiefasen
• De criteria voor het verlaten van Early Life Support
De volgende releasetypen kunnen worden onderscheiden:
• Major release – Een belangrijke deployment van nieuwe hardware en software met, in de meeste
gevallen, een aanzienlijke uitbreiding van de functionaliteit.
• Minor release – Een minor release bevat een aantal kleine verbeteringen. Sommige van deze
verbeteringen kunnen al eerder geïmplementeerd zijn in de vorm van Quick fixes, maar zijn nu
geïntegreerd in een release.
• Emergency release – Een emergency release wordt geïmplementeerd als een tijdelijke oplossing
voor een probleem of known error.
Activiteiten
De activiteiten van planning en support bestaan uit:
1. Transitiestrategie opstellen – De transitiestrategie definieert de globale aanpak voor
servicetransitie en het toewijzen van resources.
2. Servicetransitie voorbereiden – De voorbereiding bestaat uit de analyse en acceptatie van input
van andere levenscyclusfasen en andere input: het identificeren,indienen en plannen van RFC`s;
basisconfiguratie (baseline) en ‘transitie-readiness’ onderzoeken.
3. Plannen en coördineren van servicetransitie – In een servicetransitieplan worden de taken en
activiteiten besproken die nodig zijn om een release uit te rollen in de test- en productieomgeving.
4. Support – Servicetransitie adviseert en ondersteunt alle stakeholders. Het planning en
supportteam levert de stakeholders inzicht in de servicetransitieprocessen en ondersteunende
systemen en tools.
Ten slotte worden de servicetransitieactiviteiten bewaakt (monitoring): de uitvoering van de activiteiten
wordt vergeleken met hoe ze bedoeld zijn (zoals geformuleerd in het transitieplan en –model).
Input en output
Input:
• Geautoriseerde RFC
• Service Design Package (SDP)
• Definitie van de release package en ontwerpspecificatie
• Acceptatiecriteria van de service
Output:
• Transitiestrategie
• Integrale verzameling van servicetransitieplannen
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11.2

Changemanagement

Inleiding
De primaire doelstelling van changemanagement is het faciliteren van gunstige changes (wijzigingen)
waarbij de IT-services zo min mogelijk verstoord worden. Changemanagement zorgt ervoor dat
changes op een gecontroleerde manier wordt vastgelegd, geëvalueerd, geprioriteerd, gepland, getest,
geïmplementeerd, en gedocumenteerd.
De reden van een change is proactief of reactief: een proactieve reden is bijvoorbeeld het
verminderen van kosten of het verbeteren van de diensten. Het oplossen van storingen in de
dienstverlening, of de service aanpassen aan een veranderende omgeving zijn voorbeelden van
reactieve changes.
Basisbegrippen
Een Request For Change (RFC) is een formeel verzoek tot changes van één of meer CI`s.
Een normale change is de toevoeging, wijziging of verwijdering van een geautoriseerde, geplande of
ondersteunde service(component) en de daaraan gerelateerde documentatie.
Een standaard change is een change die van te voren is goedgekeurd, een laag risico heeft, en die
een bepaalde procedure of werkinstructie volgt.

Figuur 11.1 Changemanagement

Een emergency change is een change die zo snel als mogelijk moet worden doorgevoerd.
Bijvoorbeeld om snel een fout in een IT-service te herstellen die een grote negatieve impact heeft op
de bedrijfsvoering.
De prioriteit van een change is gebaseerd op impact en urgentie. Changemanagement plant de
changes met gebruik van een changecalender: het changeplan.
De Change Advisory Board (CAB) is een overlegorgaan dat op gezette tijden bijeen komt om
changes te beoordelen en om changemanagement te helpen met het prioriteren en plannen van de
changes. In het geval van emergency changes kan het nodig zijn om een kleiner overlegorgaan te
gebruiken die in geval van nood beslissingen kan nemen: de Emergency CAB.
Geen enkele change kan worden goedgekeurd zonder een terugvalplan.
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Activiteiten
De specifieke activiteitenvoor het beheren van individuele changes zijn (figuur 11.1):
1. Indienen en registreren – Een individu of afdeling kan een RFC indienen. Alle RFC`s worden
geregistreerd en moeten identificeerbaar zijn.
2. RFC beoordelen – Na registratie wordt geverifieerd of de RFC onlogisch, onhaalbaar of
incompleet is, of dat de RFC al eerder is ingediend.
3. Change beoordelen en evalueren – Op basis van de impact, risicoanalyse, mogelijke voordelen
en kosten van de change, wordt bepaald of de change wordt uitgevoerd of niet.
4. Change autoriseren – Voor elke change is een formele goedkeuring nodig. Die kan komen van
een rol, persoon of groep.
5. Coördineren en implementeren – Goedgekeurde changes worden uitgezet bij de relevante
productexperts voor het bouwen en testen van changes en het creëren en deployen van releases.
6. Evalueren en afsluiten – Geïmplementeerde changes worden na een bepaalde tijd geëvalueerd
(Post Implementation Review, PIR). Als de change een succes is, kan deze worden afgesloten.
Input en Output
Input:
• RFC`s
• Change-, transitie-, release- en deploymentplannen
• Changeplanning en ‘Projected Service Outages’ (PSO: document waarin wordt uitgelegd wat de
effecten zijnvan geplande changes op de service levels)
• Assets en CI`s
• evalauatierapport
Output:
• Afgewezen of goedgekeurde RFC`s
• Nieuwe of gewijzigde services, CI`s, assets
• Bijgestelde PSO
• Changeplanning
• Changebeslissingen, -acties, - documenten, -records en -rapportages

11.3

Serviceasset- en configuratiemanagement

Inleiding
Serviceasset- en configuratiemanagement (SACM) beheert de serviceassets en configuratieitems en
ondersteunt hiermee de andere servicemanagementprocessen
SACM definieert service- en infrastructuurcomponenten en onderhoudt nauwkeurige
configuratierecords.

Figuur 11.2 Serviceassets- en configuratiemanagement
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Basisbegrippen
Een configuratie-item (CI) is een asset, servicecomponent of ander item dat onder controle is (of
komt) van configuratiemanagement.
Een attribuut is informatie over een CI. Bijvoorbeeld een versienummer, naam, locatie et cetera.
Een relatie tussen CI`s geeft aan dat er een afhankelijkheid of een verbinding bestaat. Relaties laten
zien hoe CI`s samenwerken om een service te leveren.
Door relaties bij te houden tussen CI`s ontstaat een logisch model van de services, assets en
infrastructuur. Dit levert waardevolle informatie op voor andere processen.
Een configuratiestructuur laat naast de relaties ook de hiërarchie zien waaruit een configuratie
bestaat.
Configuratiemanagement zorgt ervoor dat alle componenten die tot een dienst of product behoren
worden geïdentificeerd, van een baseline (basisconfiguratie) worden voorzien en worden
onderhouden. Een baseline kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de IT-configuratie terug te brengen
naar de laatst goedwerkende configuratie (terugval).
CI`s worden geclassificeerd (een categorie toekennen aan een CI) zodat ze beter beheerd en
gevolgd kunnen worden gedurende hun levenscyclus.
Een configuratiemanagementdatabase (CMDB) is een database die gebruikt wordt om
configuratierecords van CI`s in op te slaan. Een of meer CMDB`s kunnen deel uitmaken van een
configuratiemanagementsysteem (CMS).

Figuur 11.3 Voorbeeld van een CMS
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Er zijn verschillende ‘libraries’:
• Een scure library is een verzameling van software en elektronische CI`s (documenten) van een
bekend type en status
• Een secure store is een veilige locatie waar IT-assets worden opgeslagen
• De definitive media libarary (DML) is een veilige opslag waarin de definitieve, geautoriseerde
(goedgekeurde) versies van alle media- CI`s worden bewaard en bewaakt.
• Definitive spares zijn veilige locaties voor de opslag van reserveonderdelen.
Alle bibliotheken voor fysieke en elektronische media moeten uniek identificeerbaar zijn, en worden
vastgelegd in het CMS.
Een snapshot (momentopname) is de actuele staat van een CI of een configuratie op een bepaald
moment (bijvoorbeeld door een discovery tool geïnventariseerd). Een snapshot wordt opgeslagen in
het CMS en wordt bewaard als een niet te wijzigen historische record.
Activiteiten
De procesactiviteiten van SACM bestaan in hoofdlijnen uit:
• Management en planning – Het managementteam en configuratiemanagement beslissen welk
niveau van configuratiemanagement nodig is en hoe dit niveau wordt bereikt. Dit wordt vastgelegd
in een configuratiemanagementplan.
• Configuratie-identificatie – Configuratie-identificatie richt zich op het opzetten van een CIclassificatiessteem. Configuratie-identificatie bepaalt: de configuratiestructuren en selectie van
CI`s, naamgevingsconventies, CI-labels, CI-attributen, CI-typen et ceterea.
• Configuratibeheersing (control) – Configuratiebeheersing (control) zorgt ervoor dat de CI`s
adequaat worden beheerd. Er mogen geen CI`s worden toegevoegd, aangepast, vervangen of
verwijderd zonder dat de afgesproken procedure wordt gevolgd.
• Statusbewaking en rapportage – De levenscyclus van een component wordt in verschillende
stadia ingedeeld, en de stadia die verschillende typen CI`s doorlopen moeten goed worden
vastgelegd. Een release doorloopt bijvoorbeeld de volgende stadia: geregistreerd, geaccepteerd,
geïnstalleerd, teruggetrokken.
• Verficatie en audits – SACM voert audits uit om er voor te zorgen dat er geen afwijkingen zijn
tussen de CI`s en gedocumenteerde baselines, en dat er release- en configuratiedocumentatie
aanwezig is voordat een release wordt uitgerold.
Input en Output
Updates aan assets en CI`s worden getriggerd door RFC`s, servicerequests en incidenten.

11.4

Release en deploymentmanagement

Inleiding
Release- en deploymentmanagement is gericht op het bouwen, testen en leveren van de capaciteit
die nodig is voor het leveren van de – in het serviceontwerp gespecificeerde – services. Release en
deploymentmanagement zorgt ervoor dat releases in productie worden gebracht en dat de service
effectief wordt gebruikt.
Basisbegrippen
Een release is een set van nieuwe of gewijzigde CI`s die zijn getest en samen in de
productieomgeving worden ingevoerd.
Een release-unit is een deel van een service of infrastructuur die meegaat in de release, conform de
releaserichtlijnen van de organisatie.
Bij het releaseontwerp gelden verschillende overwegingen ten aanzien van de wijze waarop de
release wordt uitgerold. De meest voorkomende opties voor het uitrollen van releases zijn: big bang
versus gefaseerd, push ans pull, geautomatiseerd of handmatig.
Een releasepackage is een enkele release-unit of een (gestructureerde) verzameling van releaseunits. Bij een nieuwe of gewijzigde service moet rekening worden gehouden met alle elementen
waaruit de service bestaat: de infrastructuur, hardware, software, applicaties, documentatie, kennis et
cetera.
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Het V-model (Figuur 11.4) is een handig instrument om de verschillende configuratieniveaus waarop
gebouwd en getest moet worden in kaart te brengen. De linkerkant van de V-start in dit voorbeeld met
servicespecificaties en eindigt met het gedetailleerde Service-ontwerp. De rechterkant van de V geeft
de testactiviteiten weer die de specificaties aan de linkerkant moeten valideren. In het midden staan
de test- en validatiecriteria.

Figuur 11.4 V model

Activiteiten
De procesactiviteiten van release- en deploymentmanagement bestaat uit:
1.
Planning – Voorafgaand aan een deployment in de productieomgeving worden er verschillende
planning opgezet. Het soort en aantal is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de
omgeving en de gewijzigde of nieuwe versie.
2.
Voorbereiding op bouw (samenstellen), test en deployment – Voordat er goedkeuring kan
worden gegeven voor de bouw en testfase, wordt het service- en releaseontwerp vergeleken
met de specificaties van de nieuwe of gewijzigde service (validatie).
3.
Bouw en test – Het bouwen en testen van de release bestaat uit:
a. het beheer van algemene (gemeenschappelijke) infrastructuur en services;
b. gebruik van release- en bouwdocumentatie;
c. verwerven, inkopen en testen van CI`s en componenten voor de release;
d. samenstellen van de release (release packaging);
e. opzetten en beheren van de testomgeving.
4.
Service testen en pilots – Testmanagement is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
testactiviteiten en de planning en control van de uitvoering.
5.
Plannen en voorbereiden van deployment – Deze activiteit beoordeelt in hoeverre elke
deploymentteam is voorbereid (readiness assessment) op de deployment.
6.
Overdracht, deployment, en stopzetten – De volgende activiteiten zijn van belang gedurende
de employment: de overdracht van financiële assets, overdracht en transitie van business en
organisatie, overdracht van servicemanagementresourecs, overdracht van de service,
deployment van de service, stopzetten van services, verwijderen van overbodig geworden
assets.
7.
Deployment controleren – Als alle deploymentactiviteiten zijn uitgevoerd is het van belang om
te controleren of alle stakeholders in staat zijn om de service te gebruiken zoals deze bedoeld
is.
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8.
9.

Early life support (ELS) – Early life support is bedoeld om na de uitrol van een nieuwe of
gewijzigde dienst extra ondersteuning te bieden.
Evalueren en afsluiten – Controleer bij de evaluatie van een deployment of:
a. de kennisoverdracht en training voldoende was;
b. alle gebruikerservaringen zijn vastgelegd;
c. alle fixes en changes compleet zijn en alle problems, known errors en workarounds zijn
gedocumenteerd;
d. voldaan is aan de kwaliteitscriteria; de service klaar is voor transitie van ELS naar productie.

Input en Output
Input:
• goedgekeurde RFC`s, servicepackage, SLP, SDP, continuïteitsplannen
• releaserichtlijnen, -ontwerp en –model, bouwmodel en plan
• technologie-, inkoop-, servicemanagement- en productiestandaarden en plannen
• exit- en entrycriteria voor elke fase van de release en deployment
Output:
• release- en deploymentplannen, afgeronde RFC`s, servicenotificaties, een bijgewerkte
servicecatalogus en servicemodel
• nieuwe of gewijzigde servicemanagementdocumentatie en servicerapportages
• nieuw geteste serviceomgeving
• SLA, OLA`s en contracten
• Servicetransitierapport, en servicecapaciteitsplan
• Complete CI lijst van releasepackage

11.5

Servicevalidatie en –testen

Inleiding
Testen van services gedurende servicetransitie zorgt ervoor dat nieuwe of gewijzigde services fit for
purpose (geschikt voor het doel) en fit for use (geschikt voor gebruik) zijn.
Het doel van servicevalidatie en –testen is om die waarde te leveren die is afgesproken met de klant
en de klant verwacht. Onvoldoende testen kan leiden tot incidenten, problems en kosten.

Figuur 11.5 Servicevalidatie en testen

Basisbegrippen
Het servicemodel beschrijft de structuur en dynamiek van een service die geleverd wordt door
serviceproductie. De structuur is opgebouwd uit hoofd- en ondersteunende services en serviceassets.
Waarneer een nieuwe (of gewijzigde) service wordt ontworpen, ontwikkeld en gebouwd, worden deze
serviceassets getest ten opzichte van de ontwerpspecificaties en –eisen. De activiteiten, volgorde van
resourcegebruik, coördinatie en interactie vormen de dynamiek van het servicemodel.
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De teststrategie definieert de gehele testaanpak en de allocatie van de benodigde resources.
Een testmodel bestaat uit een testplan, wat er getest moet worden en de testscripts die aangegeven
hoe elk element getest wordt.
Het Service Design Package (SDP) definieert ‘entry en exit’- criteria voor alle testperspectieven.
Door testmodellen te gebruiken, zoals het V-model (figuur 11.) maakt testen al vroeg deel uit van de
servicelevenscyclus.
Fit for purpose betekent dat de service doet wat de klant verwacht, de service ondersteunt de
business. Fit for use betekent dat de service geschikt voor gebruik is. denk hierbij aan:
beschikbaarheid, continuïteit, capaciteit, security et cetera.
Naast allerlei functionele en non-functionele testtypen is er ook typering mogelijk op basis van het
perspectief (de doelgroep).
Activiteiten
1. Validatie en testmanagement – Testmanagement bestaat uit de planning van, en de beheersing
(control) en rapportage over de activiteiten tijdens alle testfasen van de servicetransitie.
2. Planning en ontwerp – Testplanning en ontwerpactiviteiten vinden vroeg in de
servicelevenscyclus plaats en hebben onder andere betrekking op resources, ondersteunende
diensten, planning van mijlpalen en oplevering en acceptatie.
3. Verificatie testplan en ontwerp – Testplannen en ontwerpen worden geverifieerd om er zeker
van te zijn dat alles (onder andere scripts) compleet is en de testmodellen voldoende rekening
houden met het risicoprofiel van de desbetreffende service en alle denkbare interfaces.
4. Voorbereiding testomgeving – bereid de testomgeving voor en maak een baseline van de
testomgeving.
5. Testen – De testen worden uitgevoerd door middel van handmatige of geautomatiseerde
testtechnieken en procedures. De testers registreren alle bevindingen.
6. Evalueren exitcriteria en rapporteren – De daadwerkelijke resultaten worden vergeleken met de
verwachte resultaten (exitcriteria).
7. Opschonen en afsluiten – De testomgevingen worden opgeschoond. Evalueer de testaanpak en
leg de verbeterplannen ast.
Input en Output
Input:
• Het service- en servicelevelpackage (SLP)
• Interfacedefinities van de leverancier
• Service Design Package
• Release- en deploymentplannen
• Acceptatiecriteria en RFC`s
Output:
• Testrapport, testincidenten, testproblems, testfouten
• Verbeteringen (ten behoeve van CSI)
• Bijgewerkte data
• Informatie en kennis voor het kennismanagementsysteem
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11.6

Evaluatie

Inleiding
Evaluatie is een generiek proces dat bedoeld is om te controleren of de prestaties van íets’ acceptabel
zijn, of het de juiste prijs/kwaliteitverhouding heeft, en of ermee wordt doorgegaan, of het in gebruik
wordt genomen, of ervoor betaald wordt, et cetera.
Evalueren levert een belangrijke bijdrage aan continue/serviceverbetering (CSI) en toekomstige
verbeteringen van serviceontwikkeling en changemanagement.
Basisbegrippen
Een evaluatierapport bevat een risicoprofiel, een afwijkingsrapport, een kwalificatie- en validatie
verklaring (indien noodzakelijk), en een aanbeveling (change weigeren of accepteren).
De voorspelde prestatie van een service is de verwachte performance. De daadwerkelijke
prestatie is de performance na implementatie van de servicechange.

Figuur 11.6 Evaluatie

Auteur7565633

60

Activiteiten
Het evaluatieproces bestaat uit de volgende activiteiten:
1. Plannen van de evaluatie – Bij het plannen van een evaluatie wordt geanalyseerd wat de
bedoelde en onbedoelde effecten van een change zijn.
2. Evalueren van de voorspelde prestaties – Voer een risicobeoordeling uit met behulp van de
specificaties van de klant (inclusief de acceptatiecriteria), de voorspelde prestaties en het
prestatiemodel. Stuur een interim evaluatierapport naar changemanagement als de beoordeling
uitwijst dat de voorspelde prestaties onacceptabele risico`s vormen voor de change, of niet
overeengekomen met de acceptatiecriteria. Staak de evaluatieactiviteiten in afwachting van een
beslissing van changemanagement.
3. Evalueren van de daadwerkelijke prestaties – Na implementatie van de servicechange
rapporteert productie over de daadwerkelijke prestaties van de service. Voer opnieuw een
risicobeoordeling uit, wederom met behulp van de specificaties van de klant (inclusief de
acceptatiecriteria), de daadwerkelijke prestaties en het prestatiemodel. Stuur weer een interim
evaluatierapport naar changemanagement als de beoordeling uitwijst dat de daadwerkelijke
prestaties onacceptabele risico`s vormen en staak de evaluatieactiviteiten in afwachting van een
beslissing van changemanagement.
Stuur een evaluatierapport naar changemanagement als de evaluatie voldoende is bevonden.
Input en output
Input:
• Het service Design Package (SDP)
• Serviceacceptatiecriteria
• Testrapporten
• Resultaten
Output:
Evaluatierapport
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11.7

Kennismanagement

Inleiding
Kennismanagement verbetert de kwaliteit van de besluitvorming (van het management) door ervoor te
zorgen dat er betrouwbare en veilige informatie beschikbaar is tijdens de servicelevenscyclus.
Voor het effectief delen van een kennis moet een servicekennismanagementsysteem worden
ontwikkeld en beheerd. Dit systeem moet beschikbaar zijn voor alle stakeholders en in alle
informatievragen kunnen voorzien.

Figuur 11.7 Servicekennismanagementsysteem

Basisbegrippen
Kennismanagement wordt vaak gevisualiseerd door middel van de DIKW-structuur. Data-InformatieKennis-Wijsheid. Kwantitatieve Data (meetwaarden) wordt omgezet in kwalitatieve informatie. Door
het combineren van informatie met ervaring, context, interpretatie en reflectie, wordt het Kennis.
Uiteindelijk kan kennis worden gebruikt om de juiste beslissingen te nemen, dan is het wijsheid.
De basis van het Servicekennismanagementsysteem (SKMS) wordt gevormd door een aanzienlijke
hoeveelheid data in een centrale database of configuratiemanagementsysteem (CMS) en de CMSB:
de CMDB voedt het CMS en het CMS levert input voor het SKMS en ondersteunt daarmee de
besluitvorming. De scope van het SKMS is echter breder, er wordt ook informatie opgeslagen die
betrekking heeft op zaken als:
• De ervaringen en vaardigheden van medewerkers.
• Informatie over randzaken zoals gedrag van gebruikers en hoe de organisatie presteert.
• Eisen en verwachtingen van leveranciers en partners.
Een aantal technieken en media voor kennisoverdracht zijn: leerstijlen, kennisvisualisatie, seminars,
advertenties, nieuwsbrieven en kranten.
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Activiteiten
Kennismanagement bestaat uit de volgende activiteiten, methoden en technieken:
• Kennismanagementstrategie – Een organisatie heeft een algehele kennismanagementstrategie
nodig. Als deze al aanwezig is kan de kennisstrategie van servicemanagement daarop aansluiten.
Verder richt de kennismanagementstrategie zich in het bijzonder op het vastleggen van relevante
kennis en de data en informatie die dit ondersteunen.
•

Kennisoverdracht – Het overdragen van kennis is uitdagend werk. Hiervoor is in de eerste plaats
een analyse nodig om te onderzoeken wat de kenniskloof is tussen de afdeling of persoon die de
kennis heeft, en degen(n) die de kennis nodig hebben. Op basis van de uitkomst van die analyse
wordt een communicatie(verbeter)plan opgesteld ter facilitering van de kennisoverdracht.

•

Informatiemanagement – Informatiemanagement bestaat uit de volgende activiteiten: informatieeisen bepalen, informatiearchitectuur definiëren, informatiemanagementprocedures opzetten,
evalueren en verbeteren.

•

Het gebrek van het SKMS – Het leveren van diensten aan klanten in verschillende tijdzones,
regio`s en diensturen stelt hoge eisen aan het delen van kennis. De leverancier moet daarom een
SKMS-Systeem ontwikkelen en onderhouden dat beschikbaar is voor alle stakeholders en
informatiebehoeften.

Input en output
Elke organisatie heeft haar eigen kenniseisen, maar voor alle organisaties is het nodig dat kennis en
informatie wordt overgedragen tussen fasen en tussenmedewerkers.
Fouten die de servicetransitiemedewerkers ontdekken, worden vastgelegd en geanalyseerd.
Servicetransitie stelt toegankelijke informatie beschikbaar aan serviceproductie over de consequenties
daarvan en eventuele workarounds.
Verder verzamelen servicetransitiemedewerkers informatie en data die via CSI terugkomen bij
service-ontwerp en koppelen zijn informatie terug aan service-ontwerp als er ‘koerscorrecties’ nodig
zijn.
Productiemedewerkers, zoals de incidentmanagementmedewerkers zijn het centrale verzamelpunt
van informatie over dagelijkse reilen en zeilen van de beheerde services. Het is van essentieel belang
dat die informatie en kennis wordt vastgelegd en overgedragen. De medewerkers van
problemmanagement zijn belangrijke afnemers van die kennis.
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12.

Functies en processen in Serviceproductie

12.1

Eventmanagement

Inleiding
Een event wordt gedefinieerd als “een willekeurig meetbare of waarneembare gebeurtenis die
betekenis heeft voor het managen van de IT-infrastrucuur of het leveren van een IT-service, en voor
het evalueren van de impact die een afwijking op de service zou kunnen hebben”.
Eventmanagement is het proces dat alle events bewaakt die plaatsvinden in de IT-infrastructuur om
de normale uitvoering mogelijk te maken en die ook bijzondere omstandigheden opspoort en
escaleert. Eventmanagement kan geautomatiseerd worden onvoorziene omstandigheden op te
sporen en te escaleren.
Basisbegrippen
Events kunnen geclassificeerd worden als:
• Events die een normale handeling aangeven zoals een gebruiker die heeft ingelogd om een
applicatie te gebruiken.
• Events die een ongebruikelijke handeling aangeven, zoals een gebruiker die probeert in te loggen
op een applicatie met een onjuist wachtwoord of een pc-scan die onthult dat er nietgeautoriseerde software is geïnstalleerd.
• Events die een ongebruikelijke maar niet uitzonderlijke bewerking signaleren. Dit kan een
aanwijzing zijn dat de situatie wat meer toezicht vereist. Bijvoorbeeld het gebruik van
geheugencapaciteit van een server komt binnen vijf procent van het hoogst mogelijke niveau dat
nog acceptabel is.
Eventmanagement kan worden toegepast op ieder aspect van servicemanagement dat moet worden
beheerd en dat geautomatiseerd kan worden.
Activiteiten
De belangrijkste activiteiten van het eventmanagementproces zijn:
1. Er doet zich een event voor – Events vinden voortdurend plaats, maar ze worden niet allemaal
gedetecteerd of geregistreerd. Het is daarom belangrijk dat iedereen die IT-services en ITinfrastructuur ontwerpt, ontwikkelt, beheert en ondersteunt, begrijpt wat voor soorten events er
gedetecteerd moeten worden.
2. Eventnotificatie – De meest CI`s zijn zo ontworpen dat ze bepaalde informatie over zichzelf
communiceren op een van de volgende manieren:
• Een managementtool ondervraagt een apparaat en verzamelt bepaalde data. Dit staat ook
wel bekend als ‘polling’.
• De CI genereert een rapportage als een bepaalde voorwaarden is voldaan.
3. Eventdetectie – Een managementtool of een agent ontdekt een eventrapportage en leest en
interpreteert deze.
4. Eventfiltering – Deze activiteit beslist of een event wel of niet aan een managamenttool wordt
gecommuniceerd. Als dat niet wordt gedaan, registreert het apparaat het event in een logbestand
en onderneemt geen actie.
5. De betekenis van events (event classificatie) – Een organisatie heeft vaak een eigenindeling
voor de belangrijkheid van een event, maar het is zinvol om op zijn minst deze brede categoriën te
gebruiken:
• Informatief – geen actie vereist
• Alert – hierbij moet een persoon of team een specifieke actie uitvoeren, eventueel op een
specifiek apparaat op een specifiek tijdstip. Bijvoorbeeld het verwisselen van een cartridge in
een printer als deze bijna leeg is.
• Uitzondering (exception) – een service of component gedraagt zich niet zoals gewenst,
waardoor een servicelevel wordt bedreigd of overschreden en actie is vereist.

Auteur7565633

64

6. Eventcorrelatie – Bepaalt de significantie (betekenis en belangrijkheid) van een event en stelt
vast welke acties er moeten worden genomen.
7. Trigger – Als het event wordt herkend, is er een actie nodig. Het mechanisme dat die reactie in
gang zet, wordt een trigger genoemd.
8. Reactiemogelijkheden – Het proces biedt een aantal reactiemogelijkheden, een combinatie
daarvan is toegestaan:
• Event loggen
• Automatisch reageren
• Alert en menselijk ingrijpen
• Een Request for Change (RFC indienen
• Incidentrapportage openen
• Koppeling naar een problemrapportage openen
9. Beoordelingsacties – Controleer alle belangrijke events of uitzonderingen om te zien of ze op de
juiste manier zijn behandeld, of dat eventtypen worden geteld. In veel gevallen kan dit
automatisch.
10. Event afsluiten – Sommige events blijven geopend totdat bepaalde acties zijn ondernomen,
bijvoorbeeld een event dat aan een openincident is gekoppeld.
Het schema in figuur 12.1 geeft de flow van Eventmanagement weer.
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Ieder type event kan Eventmanagement in gang zetten. Triggers bestaan onder meer uit:
• Uitzonderingen op ieder niveau van CI-performance die is vastgesteld in de ontwerpspecificaties,
Operational Level Agreements of standaardverwerkingsprocedures.
• Een uitzondering in een bedrijfsproces dat Eventmanagement bewaakt
• Een statuswijziging in een apparaat of databaserecord
Input en Output
Input:
• Event-notificatie
Output
• Incidentrecord
• Problemrecord
• Request for Change
• Eventrecord
• Automatische response
• Alert en menselijk ingrijpen
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12.1

Incidentmanagement

Inleiding
Het incidentmanagementproces behandelt alle incidenten af. Incidnten kunnen storingen, vragen of
queries zijn, die gerapporteerd zijn door gebruikers (meestal via een telefoontje naar de servicedesk),
of de technische staf of die automatisch zijn opgesoord en gerapporteerd door tools voor het
monitoren van events.
Een incident kan worden gedefinieerd als een ‘ongeplande interruptie of kwaliteitsreductie van een ITservice. Verlies van een CI die nog geen impact heeft op de service is ook een incident.
Basisbegrippen
Hou bij incidentmanagement rekening met de volgende zaken:
• Tijdstermijnen – Spreek voor alle fasen tijdslimieten af en gebruik die als targets bij Operational
Level Agreements (OLA`s) en Underpinning Contracts (UC`).
• Incidentmodellen – Een incidentmodel is een manier om van te voren de stappen vast te stellen
die nodig zijn om een proces (in dit geval een proces voor de afhandeling van een bepaald type
incident) op eengoede wijze uit te voeren. Door incidentmodellen te gebruiken worden ‘standaard’incidenten op de juiste manier en binnen de afgesproken tijdstermijn afgehandeld.
• Impact – Het effect van een incident op bedrijfsprocessen
• Urgentie – Een meting hoe lang het zal duren voordat het incident een belangrijke impact heeft
op de bedrijfsprocessen.
• Major incidenten – Een major incident is een incident dat een buitengewoon grote invloed heeft
op de user community. Voor major incidenten is een aparte procedure nodig, met kortere
tijdslimieten en een grotere urgentie. Spreek af wat een major incident is en breng het
incidentprioriteitsysteem in kaart.
Mensen verwarren een major incident soms met een problem. Een incident blijft echter altijd een
incident. De impact of prioriteit ervan kan toenemen, maar een incident wordt nooit een problem. Een
problem is de onderliggende oorzaak van een of meer incidenten en blijft altijd een aparte entiteit.
Activiteiten
Het incidentmanagementproces bestaat uit de volgende stappen (figuur 12.2):
• Identificeren – Het incident wordt ontdekt of geregistreerd
• Registreren – Een incidentrecord wordt aangemaakt
• Categoriseren – Het incident krijgt een codering van soort, status, impact, urgentie, SLA, etc
• Prioriteren – Ieder incident krijgt een bepaalde prioritiseringscode om te bepalen hoe het incident
wordt afgehandeld door support tools en supportmedewerkers.
• Diagnosticeren – er wordt een diagnose gesteld om de volledige symptomen van het incident te
ontdekken.
• Escaleren – Als de servicedesk het incident niet kan oplossen, wordt het incident geëscaleerd
voor verdere ondersteuning (fiunctionele escalatie). Als de incidenten van ernstiger aard zijn, moet
de desbetreffende manager worden ingelicht. (hiërarchische escalatie).
• Onderzoeken en diagnosticeren – Als er geen oplossing is, wordt het incident verder onderzocht.
• Oplossen en herstellen – Als de oplossing is gevonden, kan het incident worden opgelost.
• Incident afsluiten – De servicedesk moet controleren of het incident volledig is opgelost en dat de
gebruiker tevreden is over de oplossing, zodat het incident kan worden afgesloten.
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Figuur 12.2 Incidentmanagement
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Input en output
Input:
Incidenten kunnen op vele manieren in gang worden gezet. Meestal gebeurt dat via een gebruiker die
de servicedesk belt of een incidentregistratieformulier in een tool of via internet invult. Veel incidenten
worden echter meer en meer via eventmanagementtools geregistreerd.
Output:
• Incidentmanagementrapportages
• RFC
• Workarounds
• Problemrapportages
• Servicelevelrapportages
• Requests

12.2

Request Fullfilment

Inleiding
De term service request wordt als een algemene beschrijving gebruikt voor uiteenlopende verzoeken
van gebruikers aan de IT afdeling. Een service request is een verzoek van een gebruiker om
informatie, advies, een standaardchange, of toegang tot een service.
Dit kan bijvoorbeeld een verzoek zijn omo een wachtwoord te wijzigen of een verzoek om een extra
softwareapplicatie op een bepaald werkstation te installeren. Omdat deze verzoeken vaak voorkomen
en weinig risico met zich meebrengen, is het beter dat ze in een apart proces worden afgehandeld.
Request fulfilment (de implementatie van verzoeken) verwerken service request van gebruikers.
Basisbegrippen
Veel service requests komen vaak terug. Daarom kan van tevoren een procesflow worden bedacht
met de fases die nodig zijn voor het afhandelen van een verzoek, de betrokken individuen of
supportgroepen, tijdslimieten en escalatiepaden. Een service request wordt meestal afgehandeld als
een standaardchange.
Activiteiten
Request fulfilment bestaat uit de volgende activiteiten, methoden en technieken:
• Menuselectie – Met behulp van request fulfilment kunnen gebruikers via een koppeling naar
servicemanagementtools zelf een service request indienen.
• Financiële toestemming – De meeste service requests hebben financiële implicaties. De kosten
voor het afhandelen van een verzoek moeten eerst worden vastgesteld. Het is mogelijk vaste
prijzen af te spreken voor standaard verzoeken en daar op voorhand toestemming voor te geven.
In alle andere gevallen moeten eerst de kosten worden geschat, waarna de gebruiker
toestemming moet geven.
• Fulfilment – De feitelijke fulfilment-activiteit is afhankelijk van de aard van het service request. De
servicedesk kan eenvoudige verzoeken afhandelen, terwijl andere doorgestuurd moeten worden
naar specialistische afdelingen of leveranciers.
• Afsluiten – Als het service request is afgehandeld, sluit de servicedesk het verzoek af.
Input en output
Input:
• Service requests
• Request for Change
• Serviceportfolio
• Sercurityrichtlijnen
Output:
• Een uitgevoerde service request
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12.3

Problemmanagement

Inleiding
Een problem wordt gedefinieerd als “de onbekende oorzaak van een of meer incidenten”.
Problemmanagement is verantwoordelijk voor het beheren van de levenscyclus van alle problems. De
primaire doelstelling van problemmanagement is het voorkomen van problems en incidenten, het
elimineren van zich herhalende incidenten en het minimaliseren van de impact van incidenten die niet
voorkomen kunnen worden.
Basisbegrippen
Een onderliggende oorzaak van en incident is de fout in het serviceonderdeel dat het incident heeft
doen plaatsvinden.
Een known error is een probleem met een gedocumenteerde onderliggende oorzaak en een
workaround.
Een workaround is een manier om de impact van een incident of problem te reduceren of uit te
schakelen, waarvoor een volledige oplossing nog niet beschikbaar is.
Naast het creëren van een Known Error-database (KEDB) om sneller een diagnose te stellen, kan
de creatie van een problemmodel voor het afhandelen van toekomstige problems nuttig zijn. Zo`n
standaardmodel ondersteunt bij problems (maar ook bij incidenten) onder andere de stappen die
gezet moeten worden, de volgorde van deze stappen, de verantwoordelijkheden van betrokkenen en
het tijdspad.

Activiteiten
Problemmanagement (figuur 1.3) bestaat uit twee belangrijke processen:
• Reactief problemmanagement – Het analyseren en oplossen van de oorzaak van incidenten.
Reactief problemmanagement wordt uitgevoerd door serviceproductie.
• Proactief problemmanagement – Activiteiten die toekomstige problemen / incidenten moeten
opsporen en voorkomen. Proactief problemmanagement omvat de identificatie van trends of
potentiële zwakheden. Het wordt geïnitieerd door serviceproductie, maar proactief
problemmanagement wordt doorgaans aangestuurd door continue serviceverbetering (zie ook
hoofdstuk 13).

Input en output
Input:
• Problemrecords
• Incidentdetails
• Configuratiedetails van de configuratiemanagementdatabase (CMDB)
• Leveranciersdetails over de producten die in de infrastructuur worden gebruikt.
• Servicecatalogus en Service Level Agreements
• Details over de infrastructuur en de manier waarop deze zich gedraagt, zoals capaciteitsrecords,
performance-metingen, servicelevelrapportages, enzovoort.
Output:
• Problemrecords
• Known Error Database
• Request for Change
• Afgesloten problemrecords
• Managementinformatie
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Figuur 12.3 Problemmanagement
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12.5

Accessmanagement

Inleiding
Accessmanagement verleent geautoriseerde gebruikers het recht om een service te gebruiken, maar
ontzegt niet-geautoriseerde gebruikers de toegang. Sommige organisaties noemen het ook wel
‘rechtenmanagement’ of ‘identiteitsmanagement.
Accessmanagement kan via een aantal mechanismen worden geïnitieerd, bijvoorbeeld door een
service request via de servicedesk.
Basisbegrippen
Accessmanagement kent de volgende basisconcepten:
• Toegang verwijst naar het niveau en de omvang van de functionaliteit van een service of data die
een gebruiker mag gebruiken.
• Identiteit verwijst naar de informatie over diegenen die een organisatie als individuen
onderscheidt. Het stelt hun status binnen de organisatie vast.
• Rechten (ook wel privileges genoemd) verwijst naar de feitelijke instellingen voor een gebruiker;
van welke service(groep) mag hij gebruikmaken? Typische rechten zijn bijvoorbeeld lezen
schrijven, uitvoeren, wijzigen en verwijderen.
• Services of servicegroepen – De meeste gebruikers maken gebruik van meerder services. Het
is daarom effectiever om iedere gebruiker of groep gebruikers toegnag te geven tot een hele
reeks services die ze op hetzelfde moment mogen gebruiken.
• Directory services verwijst naar een specifieke tool dat wordt gebruikt om toegang en rechten te
beheren.
Accessmanagement bestaat uit de volgende activiteiten:
• Toegang vragen – Toegang (of beperking van toegang) kan aangevraagd worden via een aantal
mechanismen, zoals een standaard verzoek door de afdeling human resources; een Request for
Change (RFC), een RFC ingediend via het request fulfilment-proces, of de uitvoering van een
geautomatiseerd script.
• Verificatie – Accessmanagement moet ieder verzoek voor toegang tot een IT-service vanuit twee
perspectieven verifiëren:
o Is de gebruiker die om toegang vraagt inderdaad de persoon die hij zegt dat hij is.
o Heeft de gebruiker een legitieme reden om de service te gebruiken.
• Rechten geven – Accessmanagement beslist niet wie toegang heeft tot welke IT-service, maar
voert slechts het beleid en de regels uit die servicestrategie en serviceontwerp hebben
gedefinieerd.
• De identiteitsstatus monitoren – Rollen van gebruikers kunnen door de tijd heen veranderen en
daarmee hun behoefte aan services. Voorbeelden waardoor een rol kan wijzigen zijn verandering
van baan, promotie, ontslag, pensioen en overlijden.
• Toegang registreren en volgen – Accessmanagement moet niet alleen reageren op verzoeken.
Het moet er ook voor zorgen dat de rechten die het heeft verleend ook goed worden gebruikt.
Daarom moet toegangsbewaking en –beheersing worden opgenomen in de monitoringsactiviteiten van alle technische en applicatiemanagementfuncties en alle serviceproductieprocessen.
• Toegang loggen en volgen – Om deze reden moet toegangsmonitoring en controle opgenomen
worden in zowel de monitoringsactiviteiten van alle technische beheer- en
applicatiemanagementfuncties als in alle serviceproductieprocessen.
• Rechten verwijderen of beperken – Behalve dat accessmanagement rechten verleent om een
service te gebruiken, heeft het ook de bevoegdheid die rechten weer in te trekken. Dit is echter
niet een beslissing die het zelf mag nemen.
Input en output
Input:
• Een Request for Change
• Een service request
• Een verzoek van de afdeling Human Resources (HR)
• Een verzoek van een manager of een afdeling die de rol van HR vervult of iemand die het besluit
heeft genomen om de service voor de eerste keer te gebruiken.
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Output
• Toegang verleend door de service, gebruiker, afdeling etc.
• Rapportage over misbruik van gebruikersautorisaties

12.6

Monitoring en beheersen

Inleiding
Het meten en beheersen (control) van services is gebaseerd op een continue cyclus van monitoren,
rapporteren en actie ondernemen. Deze cyclus is essentieel voor het leveren, ondersteunen en
verbeteren van services en biedt ook een basis voor het vaststellen van de strategie, het ontwerp, en
het testen van services, zodat er ook verbetering kan worden bereikt.
Basisbegrippen
Drie begrippen spelen een hoofdrol bij monitoren en beheersen:
• Monitoren – Verwijst naar het observeren van een situatie om wijzigingen te ontdekken die na
verloop van tijd ontstaan.
• Rapporteren – Verwijst naar de analyse, productie en distributie van de output van de activiteit
die gemonitored wordt.
• Beheersen – Verwijst naar het managen van het nut of gedrag van een apparaat, systeem of
service. Er zijn drie voorwaarden voor beheersing:
o De actie moet er voor zorgen dat het gedrag zich conformeert aan een gedefinieerd standaard
of norm
o De voorwaarden die tot actie leiden, moeten gedefinieerd, begrepen en bevestigd worden.
o De actie moet gedefinieerd, goedgekeurd en geschikt zijn voor deze voorwaarden.
Er zijn twee niveaus van monitoring:
• Interne monitoring en beheersing – Dit niveau richt zich op activiteiten en items die binnen een
team of afdeling plaatsvinden. Bijvoorbeeld een servicedeskmanager die de hoeveelheid calls
monitort om te bepalen hoeveel medewerkers er nodig zijn om de telefoon te beantwoorden.
• Externe monitoring en beheersing – Hoewel ieder team of iedere afdeling verantwoordelijk is
voor het managen van hun eigen gebied, acteren ze niet onafhankelijk. Ieder team of iedere
afdeling monitort (namens andere groepen) groepen, processen of functies. Het
servicemanagementteam monitort bijvoorbeeld de CPU-performance op belangrijke servers
buiten het eigen team en brengt de werklast onder controle. Zo blijven essentiële applicaties
binnen de door applicatiemanagement vastgestelde streefwaarden.
Activiteiten
Het bekendste model voor het omschrijven van beheersing is de monitoring-beheerscyclus. Hoewel
het een eenvoudig model is, kent het veel complexe toepassingen in IT-servicemanagement.
Figuur 12.4 geeft de basisprincipes van beheersing weer!
Het monitoring-beheerscyclusconcept kan gebruikt worden voor het managen van:
• De performance van activiteiten in een proces of procedure
• De doeltreffendheid van een proces of procedure in zijn geheel
• De performance van een apparaat of reeks apparaten
Er zijn verschillende typen tools om te monitoren, waarbij de situatie bepaalt welk type monitoring
wordt gebruikt om:
• Actieve versus passieve monitoring
• Reactieve versus proactieve monitoring
• Continue meting versus exception-based meting
• Performance versus output
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Input en output
ITIL definieert voor monitoring niet tot in detail de input en output. In het algemeen kun je alles
monitoren. Het belangrijkste is het vaststellen van de monitoring- en beheersdoelen. De definitie van
monitoring –en beheersingdoelen moeten idealiter beginnen met de definitie van de Service Level
Requirements-documenten. Het service-ontwerpproces zal helpen bij het identificeren van de input
voor het vaststellen van de operationele monitoring- en beheersingsnorm en mechanismen.
Monitoring zonder beheersing is irrelevant en ineffectief. Monitoring moet er altijd op gericht zijn dat de
service- en operationele doelen worden gehaald. Als er dus geen duidelijk doel is voor de monitoring
van een systeem of een service, is monitoring overbodig.

Figuur 12.4 De monitoring beheercyclus

Het monitoring-beheerscyclusconcept kan gebruikt worden voor het managen van:
• De performance van activiteiten in een proces of procedure
• De doeltreffendheid van een proces of procedure n zijn geheel
• De performance van een apparaat of reeks apparaten
Er zijn verschillende typen tools om te monitoren, waarbij de situatie bepaalt welke type montoring
wordt gebruikt:
• Actieve versus passieve monitoring
• Reactieve versus proactieve monitoring
• Continue meting versus exception-based meting
• Performance versus output
Input en Output
ITIL definieert voor monitoring niet tot in detail de input en output. In het algemeen kun je alles
monitoren. Het belangrijkste is het vaststellen van de monitoring- en beheersingsdoelen. De definitie
van monitorings- en beheersingdoelen moet idealiter beginnen met de definitie van de service Level
Requirements-documenten. Het serviceontwerpproces zal helpen bij het identificeren van de input
voor het vaststellen van de operationele monitoring- en beheersingnormen en mechanismen.
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12.7

IT-productie

Inleiding
Om de services te kunnen leveren zoals overeengekomen met de klant zal de serviceprovider in
eerste instantie de technische infrastructuur moeten regelen, waarmee die services worden geleverd.
Als er geen nieuwe klanten komen en geen nieuwe services hoeven worden ingevoerd, als er geen
incidenten zijn bij bestaande services, en als er geen changes hoeven te worden doorgevoerd in
bestaande services, dan nog zal de IT-organisatie druk zijn met tal van serviceactiviteiten. Deze
activiteiten zijn er op gericht om de afgesproken service daadwerkelijk te leveren zoals
overeengekomen.
Basisbegrippen
De Operations Bridge is een centraal coördinatiepunt dat verschillende events en routinematige
operationele activiteiten beheert, incidenten ontdekt en rapporteert over de status of de performance
van technologische componenten.
Een Operations Bridge verzamelt alle essentiële observatiepunten in de IT-structuur, zodat ze vanuit
een centrale locatie met minimale inspanning gemonitored en beheerd kunnen worden.
De Operations Bridge combineert vele activiteiten zoals eventafhandeling, eerstelijns
netwerkmanagement, en ondersteuning buiten kantoortijden. In sommige organisaties is de
Servicedesk onderdeel van de Operations Bridge.
Activiteiten
• Taakplanning – IT-productie voert standaardroutines, queries of rapportages uit die technische
beheer- en applicatiemanagementteams hebben overgedragen van routinematige dagelijkse
onderhoudstaken.
• Back-up en restore – Back-up en restore is in essentie een component van een goede
continuïteitsplanning. Service-ontwerp moet er dan ook voor zorgen dat er voor iedere service een
goede back-up strategie is. servicetransitie moet ervoor zorgen dat ze op de juiste manier worden
getest. Een organisatie moet haar gegevens beschermen en dit omvat onder meer back-up en de
opslag van gegevens op gereserveerde (en indien nodig, toegankelijke locaties).
Met de business moet een back-up strategie worden afgesproken, waarbij de volgende onderwerpen
op tafel moet komen:
• Van welke gegevens moet een back-up worden gemaakt en om de hoeveel tijd moet dat
gebeuren?
• Hoeveel generaties gegevens moeten bewaard blijven?
• Het type back-up en controlepunten die worden gebruikt.
• De locaties die voor de opslag worden gebruikt en rotatieroosters.
• Transportmethoden die worden gebruikt.
• Testen die moeten worden uitgevoerd.
• Beoogd herstelpunt. Het punt waarnaar gegevens worden hersteld na hervatting van een ITservice.
• Beoogde hersteltijd. De maximale toegestane tijd voor het hervatten van een IT-service na een
onderbreking.
• Hoe wordt gecontroleerd dat de back-ups werken als ze hersteld moeten worden?
In alle gevallen moeten de medewerkers van IT-productie getraind zijn in back-up en
restoreprocedures. Deze procedures moeten goed gedocumenteerd zijn in de procedurehandleiding
van IT-productie. Neem specifieke eisen of targets waar nodig op in OLA`s of UC`s en specificeer
gebruikers-of klantverplichtingen en activiteiten in de juiste SLA.
Een restore kan gedefinieerd worden vanuit een aantal bronnen, variërend van een event data
datacorruptie aangeeft tot een service request van een gebruiker of klant. Een hervatting kan nodig
zijn bij:
• Corrupte gegevens
• Verdwenen data
• Een calamiteitenplan /een IT-servicecontinuïteitssituatie
• Historische gegevens die nodig zijn voor forensisch onderzoek.
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Veel services leveren hun informatie in gedrukte (print) of elektronische (output) vorm. De
serviceprovider moet zorgen dat deze informatie op de juiste wijze, in de juiste vorm en op de juiste
plaatsen eindigt. Hierbij speelt de informatiesecurity vaak een belangrijke rol.
Wet- en regelgeving kan een belangrijke rol spelen bij deze twee vormen. Hierbij speelt met name de
archivering van belangrijke of gevoelige gegevens een rol.
Serviceproviders zijn meestal verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur waarmee de
Print en Output aan de klant beschikbaar worden gesteld (printers, opslag). In dat geval dient de taak
in de SLA te zijn vastgelegd.
Input en Output
Input:
Definities hoe de IT-services geleverd moeten worden zoals is gedefinieerd in service-ontwerp en
gecommuniceerd is in servicetransitie.
Output:
IT-services die aan klanten zijn geleverd.

12.8

Servicedesk

Inleiding
Een servicedesk is een functionele eenheid met medewerkers die te maken hebben met
uiteenlopende service-events. Deze service-events komen binnen via telefoontjes, het internet of via
automatisch gerapporteerde infrastructuurevents.
De servicedesk is een erg belangrijk onderdeel van de IT-afdeling van een organisatie. Hij moet het
enige aanspreekpunt zijn, de zogeheten Single Point of Contact (SpoC), voor de IT-gebruikers en
handelt alle incidenten, service requests en overige verzoeken af. De medewerkers gebruiken vaak
softwaretools om alle events te registreren en te beheren.
Basisbegrippen
Het primaire doel van de servicedesk is de ‘normale service’ aan de gebruiker zo snel mogelijk
herstellen. Het begrip normale service verwijst naar de wat in de SLA`s is vastgelegd. Dit kan het
oplossen van een technische fout zijn, maar ook het vervullen van een service request of het
beantwoorden van een vraag.
Er zijn allerlei manieren om een service desk te structureren. De oplossing zal per organisatie
verschillen. De belangrijkste opties zijn:
• Lokale servicedesk – De lokale servicedesk bevindt zich binnen of fysiek dicht bij de gebruikers die
de servicedesk ondersteunt.
• Gecentraliseerde servicedesk – Het aantal servicedesks kan verminderd worden door ze op één
locatie onder te brengen of door het aantal lokale servicedesk te verminderen.
• Virtuele servicedesk – Door het gebruik van technologie, met name het internet, en het gebruik
van supporttools is het mogelijk de indruk te wekken van een gecentraliseerde servicedesk, terwijl
de medewerkers in feite over een aantal geografische of structurele locaties zijn verspreid.
• Follow-the-sun-service – Twee of meer geografisch verspreide servicedesks worden
gecombineerd om een 24-uursservice te bieden.
• Gespecialiseerde servicedeskgroepen – Incidenten die te maken hebben met een bepaalde ITservice kunnen rechtsreeks naar de gespecialiseerde groep gerouteerd worden.
Activiteiten
Naast ervoor zorgen dat de normale service voor de gebruiker zo snel mogelijk wordt hervat, heeft de
servicedesk een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals:
• Het vastleggen van alle incident –en service request details
• Het leveren van een eerstelijns onderzoek en diagnose
• Het oplossen van incidenten en servicerequests
• Het escaleren van incidenten / service requests die een servicedesk niet binnen een afgesproken
termijn kan oplossen
• Gebruikers informeren over de voortgang
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•
•

Alle opgeloste incidenten, requests en andere calls afsluiten
Het CMS updaten onder leiding van en met goedkeuring van configuratiemanagement

Om de performance van de servicedesk op regelmatige tijdstippen te evalueren moeten metrics
worden vastgesteld. Op deze manier kunnen de volwassenheid, efficiency, doeltreffendheid en
mogelijkheden worden vastgesteld en servicedeskhandelingen worden verbeterd.
Naast het uitvoeren van ‘harde’ metingen van de performance van de servicedesk, is het ook
belangrijk om ‘zachte’ metingen te verrichten: klant –en gebruikerstevredenheidsonderzoeken. Vinden
klanten en gebruikers bijvoorbeeld dat hun telefonische calls goed worden beantwoord, was de
servicedeskmedewerker vriendelijk en professioneel? Dit type meting kan de gebruiker het beste zelf
invullen, maar er kunnen ook specifieke zaken over de servicedesk worden gevraagd.
Input en output
Input:
• Incidenten
• Service requests
Output:
• Onderzoek en diagnose
• Opgeloste incidenten / service requests
• Het escaleren van incidenten / service requests die niet opgelost kunnen worden
• Gebruikers informeren over de voortgang
• Opgeloste incidenten, requests en calls afsluiten
• Communicatie met gebruikers
• Het CMS iupdaten
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13

Functies en processen in Continue serviceverbetering

13.1

CSI-verbeterproces

Inleiding
Het CSI-verbeterproces of zevenstappenproces beschrijft hoe serviceverbetering gemeten en
gerapporteerd kan worden. Dit proces hangt samen met de PDCA-cyclus en het CSI-model en moet
uitmonden in een serviceverbeterplan (Service improvementplan, SIP). Figuur 13.1 laat zien hoe het
CSI model en het CSI-verbeterproces met elkaar samenhangen.

Figuur 13.1 De samenhang tussen het CSI-model en het CSI-verbeterproces

Basisbegrippen
Meten is essentieel voor CSI. Het is stap 3 van het CSI verbeterproces (zie ‘activiteiten’). Het noet
echter nooit een doel op zichzelf worden. Houd altijd voor ogen waarom u meet.
Voordat een organisatie betekenisvolle metingen kan uitvoeren, moet zij een uitgangspunt (baseline)
vaststellen, door de vraag ‘waar zijn we nu?’ te beantwoorden. Als er weinig gegevens beschikbaar
zijn, stelt u een eerste uitgangspunt vast met relevante gegevens.
Meet op elk managementniveau: strategische doelen en doelstellingen, tactische
procesvolwassenheid en operationele metrics en KPI`s. zo ontstaat een kennisspiraal: de informatie
uit stap 6 (informatie presenteren en gebruiken) van een operationele cyclus vormt de input voor stap
3 (data verzamelen) van een tactische cyclus, en informatie uit stap 6 van het tactische niveau levert
data aan stap 3 van de cyclus op het strategische niveau.
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Activiteiten
CSI meet en verwerkt metingen in een voortdurend verbeterproces dat bestaat uit zeven stappen:
• Wat zou u meten? – Dit moet voortkomen uit de visie (fase I van het CSI model) en voorafgaan
aan de beoordeling van de huidige situatie (fase II van het CSI model).
• Wat kunt u meten? – Deze stap volgt uit fase III van het CSI model: waar willen we zijn? Door te
onderzoeken wat een organisatie kan meten, zal zij nieuwe business-eisen en IT mogelijkheden
ontdekken. Door een gapanalyse kan CSI verbetergebieden vinden hiervoor plannen maken (fase
IV van het CSI model).
• Data verzamelen (meten) – om te controleren of een organisatie haar doel heeft bereikt (fase V
van het CSI model), moet zij metingen uitvoeren die voortkomen uit haar visie, missie, doelen en
doelstellingen.
• Data verwerken – Het verwerken van de data helpt om de juiste presentatiewijze voor ieder
publiek te bepalen.
• Data analyseren – Hier worden discrepanties, trends en mogelijke verklaringen klaargemaakt
voor presentatie aan de klant (fase V van het CSI model).
• De informatie presenteren en gebruiken – Hier informeert u de stakeholders of de doelen zijn
bereikt (nog steeds fase V).
• Corrigerende acties uitvoeren – Verbeteringen doorvoeren, een nieuw uitgangspunt vaststellen
en de cyclus opnieuw doorlopen.
De cyclus wordt voorafgegaan door en afgesloten met het identificeren van visie en doelen. Deze stap
komt terug in fase 1 van het CSI model: bepaal de visie.
Input en Output
De input voor stap 1 van het CSI verbeterproces bestaat uit:
• Serviceleveleisen
• Servicecatalogus
• Visie, missie, doelen en doelstellingen van de organisatie(onderdelen)
• Governance-eisen
• Budget
• Balanced scorecard
• Budget
• Balanced scorecard
• SIP-resultaten uit stap 7
De output uit stap 1 is een lijst van wat u zou moeten meten. Deze dient als input voor stap 2. De
output van deze stap is een lijst met wat u kunt meten. Deze twee lijsten leveren input voor stap 3, die
de volgende output oplevert:
• Monitorplan en –procedures
• Gegevens over het vermogen van IT om aan de verwachtingen van de klant te voldoen
• Overeenstemming over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de data
Stap 4 verwerkt dit tot rapporteren en logisch gegroepeerde data: input voor stap 5. stap 5 maakt hier
kennis van (zie het DIKW-model). Stap 6 vertaalt deze kennis in de wijsheid die nodig is om
strategische, tactische en operationele beslissingen te nemen.
De input voor stap 7 bestaat uit de verbetermogelijkheden die voortkomen uit stap 6. Stap 7 bekijkt
welke mogelijkheden het beste resultaat opleveren en implementeert deze mogelijkheden. Dit leidt tot
een SIP, de output van stap 7. Meet of de gewenste verbeteringen hebben opgeleverd wat u
verwachtte en gebruik dit als nieuwe input voor stap 1.

13.2

Servicerapportage

Inleiding
Het servicerapportageproces rapporteert over de bereikte resultaten en de ontwikkeling van service
levels. Het doel is om de toegevoegde waarde van IT voor de business overtuigend te ondersteunen
met feiten. Overleg met de business over de opmaak, inhoud en frequentie van de rapporten. Figuur
13.2 laat zien hoe het servicerapportageproces kennis in de wijsheid verandert die nodig is om
strategische, tactische en operationele beslissingen te nemen.
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Figuur 13.2 Servicerapportage

Basisbegrippen
Het rapportageframework formuleert volgens welke regels u rapporteert. Stel het vast in overleg met
de business en met service-ontwerp, per bedrijfsonderdeel. Zo kunt u onderscheid maken tussen,
bijvoorbeeld, productie –en verkoopafdelingen. Als dit eenmaal is vastgesteld, kunnen gegevens
(indien mogelijk geautomatiseerd) worden omgezet in betekenisvolle rapporten. Het
rapportageframework moet in ieder geval de volgende zaken omvatten:
• Doelgroepen en hun visie op de geleverde services
• Overeenstemming over wat te meten en wat te rapporteren
• Definities van alle termen en boven- en ondergrenzen
• Basis van alle calculaties
• Rapportageplanningen
• Toegang tot rapporteren en gebruikt medium
• Vergaderingen om rapporten te bespreken
Betekenisvolle rapportages aan een klant moeten worden opgesteld vanuit business- en end-to-endperspectief. Een klant is niet geïnteresseerd in details over het functioneren van de technische
infrastructuur die de services levert, maar alleen in de service zelf.
Activiteiten
Het servicerapportageproces bestaat uit de volgende activiteiten:
• Verzamel de gegevens – Bepaal eerst het doel en de doelgroep van het rapport en bedenk hoe
het rapport gebruikt zal worden.
• Vertaal de gegevens in informatie en pas deze toe op de organisatie – Maak een historisch
overzicht van de performance van de afgelopen periode. Focus op gebeurtenissen die de
business kunnen beïnvloeden. Beschrijf hoe de IT-afdeling deze bedreigingen onschadelijk gaat
maken. Beschrijf ook wat goed ging en hoe IT waarde toevoegt aan de business.
• Publiceer de informatie – Publiceer informatie voor de verschillende stakeholders, op alle
niveaus van de organisatie. Gebruik marketing- en communicatietechnieken om alle doelgroepen,
zoals de business en het IT management, te bereiken.
• Stem de rapportage af op de business – Bekijk per gegevensgroep of ze waardevol is voor de
doelgroep. Bekijk dit vanuit end-to-end-perspectief.
Evalueer voortdurend of de bestaande rapportages duidelijk en ondubbelzinnige informatie leveren
over de performance van de IT afdeling. Pas uw rapportages aan als dit niet langer het geval is.
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Input en Output
De input voor het rapportageproces komt uit stap 3 van het CSI-verbeterproces. Bepaal ruim voordat
de input beschikbaar is hoe de output eruit moet zien. IT-afdelingen verzamelen vaak grote
hoeveelheden data, die niet allemaal even interessant zijn voor de business. Begin daarom met het
bepalen van het doel en de doelgroep van het rapport en bedenk hoe het rapport gebruik gaat
worden. Gaat het management het lezen, kunnen managers en afdelingshoofden het online
raadplegen of worden de resultaten gepresenteerd op een bijeenkomst? Wat gebeurt er daarna mee?
Houd rekening met uw publiek. Het organisatieniveau van de doelgroep beïnvloedt haar interesse
voor verschillende soorten output:
I. Strategische denkers willen korte rapporten, met veel aandacht voor risico`s, imago van de
organisatie, winstgevendheid en kostenbesparingen.
II. Directeuren willen meer gedetailleerde rapporten, die de ontwikkeling iin de tijd samenvatten,
aangegeven hoe processen de bedrijfsdoelen ondersteunen, en waarschuwen voor risico`s.
III. Managers en supervisors zijn bezig met naleving van doelstellingen, performance van teams en
processen, verdeling van resources, en verbeterinitiatieven. Metingen en rapporten moeten
aangeven hoe de procesresultaten hier aan bijdragen
IV. Teamleiders en personeel zullen de individuele bijdrage aan het bedrijfsresultaat benadrukken.
Stel hiervoor individuele metrics vast, erken hun vaardigheden en bekijk welke
trainingsmogelijkheden er zijn om hen bij de processen te betrekken.
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Acroniemen
AMIS
APMG
BCM
BCP
BCS
BIA
BPO
BU
CAP
CCM
CFIA
CI
CMDB
CMIS
CMS
CS
CSF
CSI
CSP
DIKW
DML
ECAB
ELS
FTA
HR
ISMS
ITIL
ITSCM
itSMF
KEDB
KPI
KPO
LCS
LOS
M_o_R
MTBF
MTBSI
MTTR
MTRS
OGC
OLA
PBA
PDCA
PFS
PIR
PRINCE2
PSA
PSO
RAD
RFC
SAC
SACM
SCD
SCM
SDP
SFA
SIP
SKMS
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beschikbaarheidsmanagementinformatiesysteem
APM Group
Businesscontinuïteitsmanagement
Businesscontinuïteitsplan
British Computer Society
Businessimpactanalyse
Business Proces Outsourcing
Businessunit
Change Advisory Board
Componentcapaciteitsmanagement
Component Failure Impact Analysis
Configuration Item
Configurationmanagementdatabase
Capacaiteitsmanagementinformatiesysteem
Configuratiemanagementsysteeem
Changeplan (Change Schedule)
Kritieke succesfactor
Continue serviceverbetering
Core Service Package
Data-Informatie-Kennis-Wijsheid
Definitive Media Library
Emergency CAB
Eraly Life Support
Fault Tree Analysis
Human Resources
Informatiesecuritymanagementsysteem
Information Technology Infrastructure Library
IT Service Continuity Management
IT Service Management Forum
Known Error-database
Key Performance Indicator
Knowledge Proces Outsourcing
Loyalist Certification Services
Line of Service
Management of Risk
Mean Time Between Failure
Mean Time Between Service Incidents
Mean Time To Repair
Mean Time To Restore Service
Office of Government Commerce
Operational Level Agreement
Pattern of Business Activity
Plan-Do-Check-Act
Prerequisite for Succes
Post Implementation Review
Project IN Controlled Environments
Projected Service Availibility
Projected Service Outage
Rapid Application Development
Request for Change
Serviceacceptatiecriteria
Serviceasset en configuratiemanagement
Toeleveranciers- encontractendatabase (Supplier ande Contract Database)
Servicecatalogusmanagement
Service Design Package
Service Failure Analysis
Serviceverbeterplan
Servicekennismanagementsysteem
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SLA
SLM
SLP
SLR
SoC
SPM
SPOC
SPOF
TCU
UC
VBF
VCD
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Service Level Agreement
Servicelevelmanagement
Service Level Package
Service Level Requirement
Separation of Concerns
Serviceportfoliomanagement
Single Point of Contact
Single Point of Failure
Total Cost of Utilization
Underpinning Contract
Vital Business Function
Variable Cost Dynamics
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