FIRMA VODAFONE IRELAND WDRAŻA RENOMOWANE
ROZWIĄZANIE HP BSM
Zintegrowane rozwiązanie HP Business Service Management oferuje środowisko zarządzania
usługami biznesowymi pozwalające na poprawę wydajności infrastruktury i jakości usług
„Rozwiązanie HP Business Service Management pomogło nam w przekształceniu modelu działania
IT z reaktywnego w proaktywny, zharmonizowaniu priorytetów IT z potrzebami firmy i zwiększeniu
wartości biznesowej, a w rezultacie przyniosło 300% zwrotu z inwestycji w ciągu jednego roku”.
— Shane Gaffney, szef działu informatycznego w firmie Vodafone Ireland

Cel
Zastąpienie reaktywnych, introspektywnych
i mocno pofragmentowanych procesów informatycznych
efektywniejszym środowiskiem zarządzania

Podejście
Wdrożenie zintegrowanego, kompleksowego środowiska
do zarządzania zapleczem informatycznym, pozwalającego
na kontrolowane dostarczanie usług biznesowych i śledzenie
ich stanu w sposób przynoszący wymierne korzyści

Ulepszenia w dziale IT
Studium
przypadku klienta
firmy HP: Zastąpienie
pofragmentowanego,
reaktywnego
systemu zarządzania
IT rozwiązaniem
HP Business Service
Management przekłada
się na większe
zadowolenie klientów i
wzrost wartości firmy
Branża:
Telekomunikacja

• Skuteczność wykrywania głównych przyczyn poważnych
incydentów wzrosła z 40% do 90%, co przyczyniło się
do skrócenia średniego czasu, w którym skutki incydentów
informatycznych są odczuwalne dla klientów, o 66%
w skali miesiąca, zmniejszenia liczby poważnych
incydentów o 28% oraz zredukowania czasu
niezbędnego do przywrócenia usług po wystąpieniu
poważnego incydentu o 75%, a łącznego czas przestoju
w świadczeniu usług w ciągu miesiąca o 77%

Korzyści dla firmy
• Oszczędności operacyjne pozwoliły na uzyskanie
w pierwszym roku 300% zwrotu z inwestycji
w wysokości 409 000 €
• Zasoby i priorytety IT zostały ściślej skorelowane
z potrzebami biznesowymi, co zwiększyło zdolność firmy
do zatrzymywania klientów, napędzania rozwoju rynku
i zarządzania ogólnymi kosztami prowadzenia
działalności
• Zmiany przyniosły firmie 612 000 € oszczędności
rocznie z uwzględnieniem wycofania pozostałych
narzędzi innych firm służących do monitorowania usług

Vodafone Ireland to największy w Irlandii dostawca
kompleksowych usług telekomunikacyjnych, z którego oferty
skorzystało już 2,44 mln abonentów.
Rynek telekomunikacyjny charakteryzuje się dużą
konkurencyjnością i dynamiką. Firma Vodafone niezmiennie
stara się dostarczać swoim klientom usługi pierwszorzędnej
jakości, a jednocześnie powiększać grono abonentów
i wyprzedzać konkurencję. Zdecydowanie przoduje
pod względem innowacyjności, zarówno w sferze
technologicznej, jak i w zakresie obsługi klienta.
Aby utrzymać wysoki poziom usług, firma Vodafone
potrzebuje wysoce wydajnej, sprawnej i szybkiej obsługi
informatycznej. Środowisko informatyczne ma kluczowe
znaczenie dla usług świadczonych przez firmę Vodafone
we wszystkich obszarach prowadzonej działalności,
od planowania na szczeblu kierowniczym po zarządzanie
kontaktami z klientem. Do niedawna dział informatyczny
firmy korzystał z wielu różnych narzędzi i procesów
zarządzania. „Jeśli chodzi o usługi i wsparcie informatyczne,
byliśmy przywiązani do zasad tak zwanej starej szkoły” —
przyznaje Shane Gaffney, szef działu informatycznego
w firmie Vodafone Ireland, który został zwerbowany,
aby odnowić metody pracy. „Kładliśmy nacisk
na zarządzanie infrastrukturą informatyczną, zapominając
o usługach biznesowych i klientach”.
„Nasz model działania był bardzo pofragmentowany”
— mówi Gaffney. „Realizacja procesu wymagała
przekazywania informacji między zbyt wieloma
odizolowanymi od siebie osobami”. Konieczna była więc
poprawa sposobu koordynowania pracy.

Rozwiązanie
dla klienta
w skrócie
Główna
aplikacja

Business Service
Management
Najważniejsze
oprogramowanie
Pakiet HP IT
Performance Suite do
zarządzania operacjami
informatycznymi
• HP Business Service
Management
(BSM) 9.0
• HP Application
Performance
Management (APM)
• HP Operations
Manager i (OMi)
• HP Discovery and
Dependency Mapping
Advanced Edition
(DDMA)
• Oprogramowanie
HP ArcSight
• HP Service Health
Analyzer

Ten pofragmentowany model zarządzania sprawił, że dział
informatyczny nie był w stanie wspierać firmy
w pełnym możliwym zakresie. „Nasz dział informatyczny
postrzegany był jako introspektywny, reaktywny i skupiony
na technologii” — mówi Gaffney. „Nie było jasności
co sposobu świadczenia usług informatycznych ani też
co do wartości struktur informatycznych dla firmy”.
Struktura organizacyjna działu IT firmy Vodafone Ireland
zdecydowanie wymagała zmian w zakresie sposobu
zarządzania bieżącymi usługami biznesowymi. Shane
Gaffney zdecydował się więc na rozwiązanie HP Business
Service Management (BSM 9) wchodzące w skład pakietu
HP IT Performance Suite i na współpracę z firmą Perform
IT, partnerem handlowym HP, która miała pokierować
transformacją w dziale IT firmy Vodafone.

Identyfikacja potrzeb biznesowych i
wskaźników efektywności
Pierwszym krokiem, jaki podjął Gaffney, było
przeprowadzenie dogłębnej analizy struktur informatycznych
po to, aby zorientować się, jak przedstawia się rzeczywista
sytuacja firmy. W ciągu sześciu tygodni przeprowadził więc
rozmowy z najważniejszymi interesariuszami IT oraz
z wewnętrznymi klientami IT, w tym z kierownikami
ds. operacji biznesowych, pracownikami obsługi klienta
i głównymi udziałowcami.
Po przedstawieniu swoich odkryć zespołom informatycznym
i biznesowym Gaffney zreorganizował dział informatyczny
tak, aby jego struktura lepiej odzwierciedlała zasady
metodyki ITIL (Information Technology Infrastructure Library —
biblioteka infrastruktury informatycznej)
w sferze zarządzania incydentami, wydajnością, zmianami
i problemami.
Kolejnym krokiem było stworzenie modelu usług
biznesowych. „We współpracy z właścicielami firmy
staraliśmy się ustalić, jakie usługi przyczyniają się
do osiągania dobrych wyników i jakie czynniki decydują
o skuteczności bądź nieskuteczności tych usług” — wyjaśnia
Gaffney. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych
zespół opracował odpowiednio dobrany zestaw kluczowych
wskaźników efektywności pozwalających na zdefiniowanie
i monitorowanie procesu dostarczania usług i poziomu
jakości tych usług. Wyznaczono także właścicieli procesów
— osoby, na których spoczywa odpowiedzialność i które
czuwają nad sprawnym przepływem informacji związanych
z usługami biznesowymi — oraz określono ich role
i obowiązki.
„Teraz jesteśmy już w stanie wyraźnie wskazać korzyści
biznesowe przemawiające za wprowadzeniem usprawnień
technologicznych. Dzięki temu firma znacznie przychylniej
traktuje proponowane przez nas inwestycje”.
Shane Gaffney, szef działu informatycznego w firmie
Vodafone Ireland

Po dokonaniu oceny istniejących rozwiązań opracowano
kompleksową strategię nadzoru nad usługami,
uwzględniającą ścisłą zależność między celami firmy
Vodafone zorientowanymi na usługi a możliwościami
zestawu narzędzi BSM. Na tym etapie do prac włączył się
Karl Brenner, dyrektor działu usług specjalistycznych
w firmie Perform IT, który zajął się wdrażaniem rozwiązania
HP BSM 9. „Nasza infrastruktura technologiczna była
monitorowana przy użyciu dziesiątek rozmaitych rozwiązań
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punktowych” — mówi Gaffney. „Zadaniem firmy Perform
IT było zastąpienie wszystkich tych narzędzi rozwiązaniem
HP BSM i skonfigurowanie go tak, aby obsługiwało
wymagane usługi, parametry i atrybuty”.
Brenner wdrożył wiele warstw zintegrowanego rozwiązania
HP BSM w połączeniu z innymi aplikacjami z pakietu HP IT
Performance Suite. Wprowadził do użytku szereg narzędzi
pakietu HP IT Performance Suite pozwalających
na zbieranie informacji o kondycji infrastruktury
informatycznej. Oprogramowanie HP SiteScope odpowiada
za gromadzenie nieprzetworzonych danych o kondycji
infrastruktury, dotyczących między innymi dostępności
serwerów i usług oraz wydajności. Oprogramowanie
HP Business Process Monitor (BPM), które służy
do monitorowania syntetycznego i pozwala na symulowanie
transakcji biznesowych, oraz oprogramowanie HP Real User
Monitor (RUM) dają wgląd w funkcjonowanie infrastruktury
z punktu widzenia użytkownika.
Dane pozyskane przez to oprogramowanie są zestawiane
z danymi dotyczącymi infrastruktury, które zostały zebrane
przez program HP Discovery and Dependency Mapping
Advanced Edition (DDMA). Przepływy opracowane
w rozwiązaniu HP Operations Manager i (OMi)
automatyzują korelację zdarzeń, przyspieszając analizę
głównych przyczyn i rozwiązywanie problemów.
Aby usprawnić nadzór i zarządzanie bezpieczeństwem,
zespół wdrożył aplikację HP ArcSight. Umożliwia ona
firmie Vodafone korelowanie danych dotyczących zdarzeń
związanych z bezpieczeństwem z innymi zdarzeniami
występującymi w infrastrukturze.
Stan usług biznesowych jest prezentowany na pulpicie
nawigacyjnym rozwiązania HP OMi, dostępnym
dla informatycznych i biznesowych użytkowników
w firmie Vodafone za pośrednictwem programu Microsoft®
SharePoint. Za pomocą tego pulpitu użytkownicy mogą
monitorować kondycję wszystkich usług w czasie
rzeczywistym. „Rozwiązanie HP OMi stanowi w firmie
Vodafone platformę najwyższego poziomu” — wyjaśnia
Brenner. „Pozwala na wyświetlenie wszystkich informacji
w przeglądarce i generuje komunikaty ostrzegawcze
dotyczące zarówno kondycji systemu, jak i problemów
z bezpieczeństwem”.

Lepsza wydajność, większa dostępność
Nowe środowisko zarządzania usługami wprowadzone w
firmie Vodafone spełnia szereg najważniejszych kryteriów
biznesowych. Stanowi kompleksowe, zintegrowane
rozwiązanie pozwalające na automatyczną ocenę
i korelację zdarzeń oraz incydentów zgodnie
z przygotowanymi przez firmę umowami dotyczącymi
zapewnienia poziomu usług serwisowych. Dzięki temu dział
informatyczny może swobodniej delegować zasoby
na potrzeby świadczenia usług i wyznaczać priorytety
swoich działań.
Możliwość wykrywania incydentów w czasie rzeczywistym
oznacza, że zespół IT jest w stanie zidentyfikować problem,
jeszcze zanim dotknie on użytkowników biznesowych. Wiele
zadań naprawczych zostało zautomatyzowanych dzięki
zastosowaniu rozwiązania HP Operations Orchestration,
co wpłynęło na poprawę wydajności i dostępności systemu.
Wszystkie te usprawnienia przyniosły firmie istotne
korzyści. Sprawdzanie kondycji usług odbywa się teraz
automatycznie, a personel IT może skupić się na innych,
bardziej priorytetowych zadaniach nastawionych
na podnoszenie wartości biznesowej.

Skuteczność wykrywania głównych przyczyn problemów
Skuteczność wykrywania głównych przyczyn poważnych incydentów wzrosła z 40% do 90%.
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Łączny utracony czas po stronie klientów w godzinach
Średni czas, w którym skutki incydentów informatycznych są odczuwalne dla klientów, został skrócony o 66% w skali
miesiąca.
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Poważne incydenty
Liczba poważnych incydentów zmniejszyła się o 28%. Skróceniu o 75% uległ oprócz tego czas niezbędny do przywrócenia usług po wystąpieniu
poważnego incydentu, a łączny czas przestoju w świadczeniu usług w ciągu miesiąca został zredukowany o 77%.

Łączny czas trwania poważnych incydentów — porównanie kwartalne
Łączny czas trwania incydentu
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Rozwiązania HP IT Performance Suite
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Automatyzacja tych zadań pozwoliła działowi
informatycznemu w firmie Vodafone na wydłużenie
godzin świadczenia pomocy technicznej bez ponoszenia
dodatkowych kosztów pracy. Obecnie zespół pomocy
technicznej zapewnia firmie wsparcie we czwartki
do późniejszych niż wcześniej godzin wieczornych i w soboty
w godzinach pracy — są to pory, gdy dotychczasowi
i potencjalni abonenci firmy Vodafone najczęściej odwiedzają
jej placówki handlowe.
Wdrożenie rozwiązania HP BSM 9 pozwoliło też firmie
Vodafone na zredukowanie kosztów operacyjnych.
Inwestycja w wysokości 409 tys. € przyniosła oszczędności
w wysokości 1,2 mln €, co oznacza 300-procentowy roczny
zwrot z inwestycji.
Firma Vodafone ma teraz lepszy wgląd w informatyczne usługi
biznesowe. Użytkownicy biznesowi wiedzą, że zarządzanie
pracą działu informatycznego ma charakter proaktywny
i uwzględnia potrzeby oraz priorytety firmy.
Znacząco skrócił się także czas naprawy. „Potrafimy
skuteczniej ocenić wagę problemów” — mówi Gaffney.
„Dzięki temu łatwiej jest nam nie tylko wprowadzać ulepszenia
technologiczne, ale również identyfikować słabe punkty
w zasadach postępowania lub procesach w obrębie jednostek
biznesowych”. Dział IT doradził na przykład firmie, jaka pora
jest najbardziej optymalna na ładowanie nowych cenników
i informacji o promocjach, aby zmniejszyć ryzyko
nieumyślnego zblokowania systemów informatycznych przez
administratorów, a w rezultacie spowodowania problemów
z wydajnością.
Wiele usprawnień przyniosło mierzalne korzyści wyrażone
przy użyciu kluczowych wskaźników efektywności. Skuteczność
wykrywania głównych przyczyn poważnych incydentów
wzrosła z 40% do 90%.
Sprawniejsza analiza głównych przyczyn i bardziej
proaktywne podejście do zarządzania usługami przyczyniły
się z kolei do skrócenia średniego czasu, w którym skutki
incydentów informatycznych są odczuwalne dla klientów,
o 66% w skali miesiąca.
Liczba poważnych incydentów zmniejszyła się o 28%, czas
niezbędny do przywrócenia usług po wystąpieniu poważnego
incydentu skrócił się o 75%, a łączny czas przestoju w
świadczeniu usług w ciągu miesiąca został zredukowany
o 77%.
Jednocześnie zmienił się też na lepsze sposób postrzegania
działu informatycznego firmy Vodafone przez samą firmę. Jeśli
chodzi o poziom usług informatycznych, 75-procentowemu
spadkowi liczby wystawianych przez klientów ocen „słabe” lub

„nie do przyjęcia” towarzyszył 65-procentowy wzrost liczby
ocen „dobre” lub „znakomite”.
W ramach kolejnego stadium zmian wprowadzanych w firmie
Vodafone Ireland zespół informatyczny rozpoczął wdrażanie
nowego produktu firmy HP do analizy prognostycznej
o nazwie Service Health Analyzer (SHA),
który ma pomóc w przewidywaniu problemów, zanim wywrą
wpływ na firmę. Oprogramowanie SHA ułatwi zespołowi
przejście do ostatniego etapu w doskonaleniu modelu
zarządzania usługami, jakim — po reaktywnym
i proaktywnym — jest etap prognostyczny.

Namacalne korzyści biznesowe
Umiejętność dokonywania racjonalnej, opartej na dowodach
oceny problemów występujących w infrastrukturze
technologicznej sprawiła też, że dział informatyczny potrafi
lepiej uargumentować swoje potrzeby i skuteczniej pozyskiwać
od firmy fundusze na ich realizację. „Teraz jesteśmy już w
stanie wyraźnie wskazać korzyści biznesowe przemawiające
za wprowadzeniem usprawnień technologicznych. Dzięki temu
firma znacznie przychylniej traktuje proponowane przez nas
inwestycje” — wyjaśnia Gaffney.
W miarę jak wdrożenie rozwiązania HP BSM w firmie
Vodafone będzie nabierało dojrzalszego charakteru,
firma będzie w stanie jeszcze skuteczniej ukierunkować
funkcjonowanie działu informatycznego na usługi biznesowe
i wartość biznesową. „Zamierzamy kształtować procesy
zarządzania technologią i usługami pod kątem pomiaru NPS
(Net Promoter Score)” — mówi Gaffney. NPS to współczynnik
zadowolenia klientów, zarówno użytkowników wewnętrznych,
jak i zewnętrznych, odpowiadający przyjętym przez firmę
Vodafone wskaźnikom pomiaru jakości usług. „Dzięki temu
będziemy się mogli przekonać, czy nasze starania zmierzające
do poprawy jakości usług biznesowych przynoszą firmie
namacalne korzyści, między innymi czy przyczyniają się
do lepszych wyników w zakresie zatrzymywania klientów
i napędzania rozwoju rynku”.
Dział informatyczny firmy Vodafone Ireland rozważa także
skomercjalizowanie własnego systemu zarządzania usługami
biznesowymi, zarówno w obrębie grupy Vodafone, jak
i poza nią. „Na naszym przykładzie wyraźnie widać korzyści
płynące z przyjęcia kompleksowego, zintegrowanego modelu
dostarczania usług biznesowych opartego
na rozwiązaniu HP BSM 9” — podkreśla Gaffney. „Inwestycja
w oprogramowanie w pełni nam się zwróciła i to z nawiązką
— już w pierwszym roku uzyskaliśmy 300% zwrotu
z inwestycji. Chcemy kontynuować ten trend, zarówno
w ramach Vodafone Ireland, jak i na zewnątrz”.
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