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 مقدمه

یکی از کلیدی ترین واحدهای عملیاتی حوزه مدیریت  1پیشخوانهای خدمت

خدمات فناوری اطالعات محسوب میشوند، چرا که به عنوان درگاه واحد 

خدمات در حال فعالیت هستند. همواره ارتباطی با مشتریان و کاربران نهایی 

راستای نظارت کارآمد را در  هاکه بتواند سازماناثربخش  2تعریف معیارهایی

مفید خواهد بود. این  کند بسیاریاری هرچه بهتر این واحدها و مدیریت 

مستند با جمع آوری مجموعه ای از معیارهای پراهمیت در این حوزه 

کوشیده است تا ابزاری جهت نظارت و مدیریت کارآمد بر پیشخوانهای 

خدمت را در اختیار مدیران و تصمیم گیران حوزه خدمات فناوری اطالعات 

 قرار دهد.
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 تعداد حوادث و درخواستهای خدمت .1

تعداد حوادث و درخواستهای خدمت که از کانالهای تعریف شده )تماس تلفنی، ثبت در سامانه، ایمیل، پیامک، مراجعه 

گیری قرار میشوند به شکلی منظم و با دقت مورد پایش، مدیریت و اندازهداده حضوری و ...( به پیشخوان خدمت گزارش 

 میگیرند.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

ستقیم تعداد حوادث و یا درخواستهای خدمت ورودی به پیشخوان خدمت را اندازه گیری میکند. همچنین بطور ممعیار این 

این نتایج میتواند براساس کانالهای ورودی مانند تماس تلفنی، مراجعه حضوری، ثبت در سامانه و ... شکسته شود. بطور 

 محاسبه میشود.ذخیره و  ITSMمعمول حجم حوادث و درخواستهای خدمت توسط ابزار 

برای تعداد حوادث و درخواستهای خدمت خواهید داشت؛ باید شرایط مطلوب برای این معیار شما احتیاج به هدفگذاری 

ماهه تحلیل کنید و مطمئن  12و  6، 3ثبت میشوند. داده ها را در بازه های  مطمئن باشید که کلیه حوادث و درخواستها

 رکتند.باشید که نتایج به سمت اهداف در ح

اندازه گیری حجم تماسها به شما این امکان را میدهد که یک مدل کارآمد و قدرتمند در بخش نیروی انسانی ایجاد کنید. 

د. درنتیجه نو کمترین حجم درخواستها در چه زمانی رخ میده این امکان برای شما میسر خواهد شد که بدانید بیشترین

ز نیروی انسانی را تخصیص دهید. همچنین برایتان شفاف خواهد شد که درخواستها زمان مقدار مناسبی ا میتوانید برای هر

 به سمت شما میایند.و با چه نسبتی از چه کانالهایی 

 زمان پاسخدهیمیانگین  .2

پیشخوانهای خدمت میبایست بطور معمول و همواره میانگین زمان صرف شده جهت پاسخدهی به حوادث و یا درخواستهای 

و ...( جمع آوری و تحلیل  ، شبکه های اجتماعی)تماس تلفنی، ایمیل، پیامک ی تماساساس کانالها و یا روشهاخدمت را بر 

 نمایند.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

برای این معیار الزم است تا طول زمان صرف شده برای پاسخدهی به یک حادثه و یا درخواست خدمت را ثبت کنید. بطور 

 ( انجام خواهد شد.ITSMالعات توسط ابزار مدیریت خدمات فناوری اطالعات )معمول ثبت و محاسبه این اط

دانستن میزان زمان پاسخدهی معیار پر اهمیتی محسوب میشود چراکه میتوان از آن به عنوان یک نشان دهنده کلیدی از 

که برقرار کرده است  عملکرد پیشخوان خدمت استفاده کرد. اگر یک مشتری زمان زیادی در انتظار پاسخدهی به تماسی

بماند بطور قطع نتیجه ای جز نارضایتی به همراه نخواهد داشت. استفاده از این معیار و تفکیک آن برحسب کارشناس یا 

 کانالهای ارتباطی به شما امکان شناسایی فرصتهای بهبود و نیازهای آموزشی احتمالی را میسر خواهد کرد.
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 انصراف نرخ .3

دمت که از سیستمهای تلفنی و مراکز تماس به عنوان یکی از کانالهای ارتباطی استفاده میکنند آندسته از پیشخوانهای خ

تماسهایی را که کاربران قبل از برقراری تماس با کارشناس، ارتباط را قطع کرده و  بطور معمول و همواره میبایست درصد

ل انصراف کاربران میتواند شامل عوامل متنوعی باشد اما از ادامه تماس انصراف داده اند را جمع آوری و محاسبه کنند. دالی

 بطور معمول دلیل اصلی آن، طوالنی شدن زمان انتظار در پشت خط تماس است.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

انصراف یکی از معیارهای پراهمیت جهت اندازه گیری است، چراکه وضعیت در دسترس بودن پیشخوان خدمت  نرخمعیار 

انصراف، امکان مدیریت بهتر منابع و تامین نیروی  نرخشما را جهت پاسخدهی به مشتریان را نمایش خواهد داد. اطالع از 

انصراف در مواقعی که حادثه  نرخترافیک را میسر میسازد. اگر  انسانی را جهت برنامه ریزی بهتر در زمانهای پرترافیک و کم

کالنی رخ داده )که احتماال طیف گسترده ای از مشتریان را تحت تاثیر قرار داده است( افزایش پیدا میکند شاید بهتر باشد 

مطلع میباشید ف کردن آن بر طردر حال  هستید وپیش آمده در جریان حادثه  با تعریف یک پیام خودکار، آنها را از اینکه

 کنید.

 میانگین زمان رفع حوادث و یا انجام درخواستهای خدمت .4

بطور معمول و همواره میبایست میانگین زمان صرف شده برای رفع حوادث و یا رسیدگی به خدمت  یک پیشخوان

ه در تواقنامه سطح خدمت درخواستهای خدمت را جمع آوری و محاسبه کرده و آنها را با جزئیات هدفگذاریهای انجام شد

(SLA.مقایسه کنند ) 

 دلیل اهمیت آن چیست؟

این معیار به دنبال این است که بدانیم با چه سرعتی حوادث را رفع و به درخواستهای خدمت رسیدگی میکنم تا بتوانیم 

اولویت بندیهای خود را بر نتایج را با تعهدات مندرج در توافقنامه سطح خدمت مقایسه کنیم. پیشخوانهای خدمت عموما 

 1؛ به شکلی که اولویت (4و  3، 2، 1اساس شدت و یا بحرانی بودن موضوع دسته بندی میکنند )به عنوان مثال اولویت 

ساعت( و بقیه به ترتیب زمانهای بیشتری را برای حل خواهند داشت. این محدوده جایی  4کوتاهترین زمان مجاز )مثال 

 عی میتواند برای درک اینکه توافقنامه سطح خدمت بطور کلی محقق شده است یا نه مفید باشد.است که امتیازدهی تجمی

این معیار یک میتواند برای شما یک نشانه شفاف از وضعیت عملکرد پیشخوان خدمت شما در مقابل تعهدات و توافقات 

 صورت گرفته با مشتریان باشد.

 در اولین تماسشده ی رسیدگدرخواستهای خدمت و  وادث رفع شدهنرخ ح .5

یک پیشخوان خدمت بطور معمول و همواره میبایست داده های مربوط به درصد حوادث رفع شده و درخواستهای خدمت 

ای را که حین تماس اولیه کاربر نهایی و همراه با رضایت وی انجام گرفته اند را جمع آوری و تحلیل نماید  رسیدگی شده

 ه بصورت الکترونیکی بین کاربر نهایی و پیشخوان خدمت هم تبادل شده است میباشد(.)این مورد شامل درخواستهایی ک
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 دلیل اهمیت آن چیست؟

رفع حادثه در اولین تماس به راه حلی گفته میشود که در حین تماس اولیه مشتری و بدون انتقال تماس به فرد دیگری 

که شامل آندسته از حوادثی هستند  حوادث رفع شده در سطح یک نرخارائه میشود. این معیار بطور پایه ای با معیاری مانند 

که در سطح یک )پیشخوان خدمت( و بدون ارجاع به سطوح بعدی )سطح دو و یا سه پشتیبانی( رفع شده اند، متفاوت 

 است.

دقیقا ارائه  سراه حل در اولین تمامشتریانی که با پیشخوان خدمت تماس میگیرند توقع دریافت سریع راه حل را دارند و 

کننده همین است. اطالع از نرخ راه حلهای ارائه شده در اولین تماس با اهمیت است چرا که نشانگر سطح توانمندی 

حوادثی است که آنها توانایی مواجهه با آنها را  دشواریکارشناسان پشتیبانی مستقر شده در پیشخوان خدمت و میزان 

( نامیده میشود به شما اجازه میدهد تا درک First Contact Resolution) FCRاختصار این معیار که به دارند، خواهد بود. 

 درستی از میزان پیچیدگی حوادثی که پیشخوان خدمت شما توانایی رسیدگی به آنها را دارند را شناسایی کنید.

 نرخ حوادث رفع شده و درخواستهای خدمت رسیدگی شده در سطح اول .6

معمول و همواره میبایست داده های مربوط به درصد حوادث رفع شده و درخواستهای خدمت یک پیشخوان خدمت بطور 

رسیدگی شده ای را که بدون ارجاع به سطوح بعدی و یا دیگر تیمهای پیشتیبانی، مستقیما توسط کارشناسان پیشخوان 

 خدمت رفع شده است را جمع آوری و تحلیل نماید.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

 ( مهارت عمومی، تخصص و تاثیرگذاری پیشخوان خدمت شما را نشان خواهد داد.7)شماره  FCRدر کنار معیار 

 نرخ حوادث مجددا باز شده .7

یک پیشخوان خدمت بطور معمول و همواره میبایست داده های مربوط به درصد حوادث رفع شده و درخواستهای خدمت 

 مجددا فعال )باز( میشوند را جمع آوری و تحلیل نماید.رسیدگی شده ای را که برای پیگیری بیشتر 

 دلیل اهمیت آن چیست؟

این معیار آن دسته از حوادثی را نشان خواهد داد که به نحوی بسته شده اند که مطلوبیت مورد نظر مشتری را لحاظ نکرده 

 یا بطور کلی اشتباها بسته شده بوده اند.

پرسنل را در رابطه با نحوه د مهم است چرا که میتواند برخی نیازهای آموزشی درک اینکه حوادث چرا مجددا باز شده ان

بستن حوادث همراه با رضایتمندی مشتری را شناسایی کند. بعضی از پیشخوانها ممکن است محدوده زمانی ثابتی را برای 

یا عدم رفع مشکل را به پیشخوان روز( را برای اینکه مشتری مراتب نارضایتی خود و  3امکان باز شدن مجدد حادثه )مثال 

حادثه  ،اگر پیشخوان خدمت بازخوردی در بازه زمانی سه روز از سمت مشتری دریافت نکند اطالع بدهد در نظر میگیرند.

را بصورت خودکار خواهد بست. نگاهی به فرآیند باز نمودن مجددا یک حادثه به پیشخوان خدمت اجازه میدهد تا از 

 اطمینان کسب کند. حوادثن اثربخشی فرآیند بست
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 مدیریت کارهای ناتمام .8

حوادث و کل پیشخوانهای خدمت میبایست همواره و بطور معمول در حال جمع آوری داده ها در رابطه با تعداد 

بین تمامی تیمهای پشتیبانی، همراه با طول عمر هریک از آنها جهت ارائه راه  و در دست اقدام بازخدمت  درخواستهای

 مان مناسب به آنها باشند.حل در ز

 دلیل اهمیت آن چیست؟

و یا بصورت دستی انجام شود. در  ITSMاین معیار بر تعداد حوادث باز تمرکز دارد. محاسبه این تعداد میتواند توسط ابزار 

بسیاری موارد حتی تخصیص یکنفر جهت پایش داده های مربوط به حوادث باز و بررسی اینکه چرا هنوز تماسها رسیدگی 

اند و چگونه رسیدگی خواهند شد، ارزشمند است. به این فرآیند دسته بندی کردن کارهای باز و اولویت بندی کردن نشده

 ( گفته میشود.Triageتریاژ ) آنها جهت رسیدگی

کدام تماسها باز هستند و چرا یک فرآیند بسیار مفید است. این امر به شما امکان میدهد تا مطمئن شوید اطالع از اینکه 

که تماسها به درستی بسته میشوند؛ به شکل مناسبی ارجاع میشوند؛ چه اقداماتی برای بسته شدن حادثه های باز الزم 

آیا این مورد از آندسته مواردی است که نیاز به  بطور کلی چرا تا به االن این تماسها به سرانجام نرسیده اند.است؛ و اینکه 

اطالعات و یا تخصصی بیشتری نیاز دارد؟ داده های مرتبط با کارهای نیمه تمام همچنین میتواند نشان دهد که آیا با 

 یا نه؛کمبود نیروی انسانی در پیشخوان خدمت مواجه هستیم 

 درصد ارجاعات سلسله مراتبی )هشدارهای مدیریتی( .9

پیشخوانهای خدمت میبایست داده های مربوط به درصد حوادث و یا درخواستهای خدمتی را که به منظور جلوگیری از 

 ( به سطوح باالتر مدیریتی ارجاع شده اند را جمع آوری و پایش کنند.SLA Breachنقض توافقنامه سطح خدمت )

 اهمیت آن چیست؟دلیل 

تعداد حوادثی را که به سطوح باالتر مدیریتی ارجاع شده اند تا آنها با استفاده از مهارت و یا اختیاراتشان آنرا رفع  این معیار

کنند را محاسبه میکند. همچنین یک حادثه ممکن است به دلیل شکایت یک مشتری و یا اینکه درخواست صحبت با 

 سرپرست تیم و یا مدیر را داشته، ارجاع شده باشد.

ین مهم است که تعداد حوادث ارجاع شده را اندازه گیری کنیم تا ضعفهای احتمالی آموزشی و یا توانمندسازی را شناسایی ا

؟ آیا آنها کنیم. آیا حوادث به این دلیل ارجاع شده اند که خود کارشناسان دانش الزم جهت رسیدگی به آنها را نداشته اند

م مناسب را متناسب با خواسته مشتری را نداشته اند؟ اگر چنین است، پس دانش اختیارات الزم جهت تصمیم گیری و اقدا

میتواند بصورت آبشاری از سمت مدیریت به سمت کارشناسان انتقال پیدا کند تا آنها بتوانند بدون نیاز به ارجاع، به حوادث 

شوید که چه میزان از منابع مدیریتی همچنین محاسبه این معیار به شما کمک میکند تا متوجه  پیش آمده رسیدگی کنند.

 را جهت رفع حوادث، رسیدگی به انتقادات و شکایات مشتریان صرف کرده اید.
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با بررسی حوادثی که بصورت سلسله مراتبی ارجاع شده اند درمیابید که آیا فرآیند ارجاع به درستی کار میکند و  در پایان،

 است یا نه؛آیا حوادث مناسبی را جهت ارجاع انتخاب کرده 

 درصد ارجاعات بین فردی/واحدی )واگذاری مجدد( .10

پیشخوانهای خدمت میبایست داده های مربوط به درصد حوادث و درخواستهای خدمتی را که به منظور جلوگیری از نقض 

میشوند را جمع ( و به دلیل نیاز به مهارت و تجربه بیشتر به تیمهای فنی ارجاع داده SLA Breachتوافقنامه سطح خدمت )

 آوری و تحلیل کنند.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

ارجاع بین واحدی از پایه با ارجاع سلسله مراتبی متفاوت است چراکه ارجاع به یک تیم و یا فرد دیگر صورت میگیرد و نه 

ات برای ارجاع باال اصطالح ارجاع بهاستفاده از این ارجاعات برای تعریف از یک مدیر در سطح باالتر سازمانی؛ نوع دیگری 

ارجاعات بین واحدی حوادثی هستند که عمال به  برای ارجاعات بین واحدی خواهد بود. کنارارجاع به  سلسله مراتبی و

 پشتیبانی( ارجاع میشوند. 3و  2تیمهای حل کننده )سطح 

ع شده به تیمهای حل کننده را شبیه به ارجاعات سلسله مراتبی به شما این امکان را میدهد تا تعداد و روند حوادث ارجا

درک کنید. همچنین به شما این امکان را خواهد داد دوره های آموزشی مفید و کاربردی را برای حال حاضر و یا آینده 

شناسایی کنید. با بررسی موردی از حوادث ارجاع شده میتوانید متوجه شوید که چه نوع مواردی بطور معمول نیازمند 

دیگر است و در نتیجه ارجاع میشوند؛ اکنون میتوانید با استفاده از آموزشهای اثربخش، تعداد حوادث کمک از سوی تیمهای 

 ارجاع شده را کاهش و درنتیجه نرخ موارد حل شده در سطح یک را افزایش دهید.

مک کند تا به شما کو میتواند  شناسایی خالءهای دانشی در تیم شماستجهت نقطه کلیدی یک  ،ارجاعاتاین اطالع از 

رد نیاز جهت ارائه خدمت مورد نظرتان اطمینان پیدا کنید. همچنین به شما کمک میکند تا حجم مومهارتی از وجود منابع 

 موارد ارجاع شده به سطوح بعدی پشتیبانی را تحت کنترل داشته باشید.

 کردن حادثه بر اساس اولویتحل میانگین زمان  .11

جمع را ( Resolution Timeکردن حادثه ) حلاده های مربوط به میانگین زمان پیشخوانهای خدمت میبایست همواره د

 اولویتهای تعریف شده تحلیل کنند.آوری و بر اساس 

 دلیل اهمیت آن چیست؟

شبیه به معیار درصد حوادث حل شده در بازه های زمانی تعریف شده در توافقنامه سطح خدمت، این معیار هم عملکرد 

 اولویتهای مختلف نمایش خواهد داد.شما را بر اساس 

به شما این امکان را میدهد تا از صحت دسته بندی ها بر اساس اولویت و رعایت اهداف تعریف شده اطمینان حاصل کنید. 

این نکته بسیار مهم است که استثنائات را با دقت مورد بررسی قرار دهید )مثال یک موردی که تعهدات مندرج در توافقنامه 
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دمت را نقض کرده است( تا متوجه شوید که چرا این مورد نقض روی داده است برای پیشگیری از بروز مجدد آن سطح خ

 چه میتوان کرد.

 میانگین زمان حل بر اساس دسته بندیهای حوادث و انواع درخواستهای خدمت .12

حل کردن حوادث و یا پردازش پیشخوانهای خدمت میبایست همواره داده های مربوط به میانگین زمانی مورد نیاز جهت 

 درخواستهای خدمت ثبت شده را بر اساس دسته بندی حوادث و یا انواع درخواست خدمت، جمع آوری و تحلیل نمایند.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

این معیار بطور مشخص به حوادث حل شده بر اساس دسته بندی هایی که پیشخوان خدمت در رابطه با آنها تصمیم گرفته 

مرکز دارد. اینها ممکن است بطور معمول شامل: بازنشانی رمز عبور، موارد امنیتی، مشکالت سخت افزاری و ... باشد. است ت

 متفاوت است.( 13)معیار شماره این معیار بطور مشخصی با معیار حل بر اساس اولویتها 

زمان سرعت پاسخگویی و حل آنها را نیز اندازه گیری این معیار به شما کمک میکند تا حوادث رایج را شناسایی کنید و 

ارزیابی نمایید. همانند زمان حل بر اساس اولویت، مهم است که موارد استثنا را با دقت مورد بررسی قرار دهید تا متوجه 

شوید که کدام حوادث اهداف تعیین شده برای حل حوادث را نقض کرده اند. آنهایی که استثناء هستند فرصت آموزشهای 

ثبت حوادث بصورت دسته بندی شده همچنین به شما این  برای کارشناسان را در قالب فرآیند بهبود میسر میکند. مازاد

شما  امکان را میدهد تا رایجترین انواع حوادث را شناسایی و دوباره ضمن بررسی زمانها، تغییرات شرایط بررسی کنید.

سته از حوادث بیشترین زمان و کدام دسته کمترین زمان را به همچنین قادر خواهید بود که تعیین کنید که حل کدام د

 خود اختصاص داده اند.

 استفاده از دانش .13

پیشخوانهای خدمت میبایست اطالعات مربوط به تعداد استفاده از اقالم دانش ثبت شده در پایگاه دانش را جمع آوری، 

 تحلیل کرده و با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه کنند. 

 اهمیت آن چیست؟دلیل 

دانش یک کاالی با ارزش و پر اهمیت برای پیشخوانهای خدمت محسوب میشود؛ پس مهم است که بدانیم توسط چه 

 کسانی و به چه تعدادی مورد استفاده قرار میگیرند.

 کیفیت دانش و اثربخشی آن .14

آوری، تحلیل و با اهداف مطلوب پیشخوانهای خدمت میبایست داده های نشان دهنده کیفیت و اثربخشی دانش را جمع 

 مقایسه کنند.
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 دلیل اهمیت آن چیست؟

دانش نیازمند نگهداری، بروزرسانی و در شرایط خاص از رده خارج کردن است تا بتوانیم مطمئن باشیم که با زیرساختها و 

دانشی موجود از نظر اثربخشی، سامانه هایی که در حال استفاده از آنها هستیم سازگاری دارد. کارشناسان میبایست به اقالم 

 کمک به رسیدگی به درخواستهای خدمت و رفع حوادث امتیاز بدهند تا بتوانیم میزان اثربخشی این اقالم را ارزیابی کنیم.

 هزینه نهایی ارائه خدمت .15

اتی ارائه خدمت مرتبط با فعالیتهای عملینهایی های هزینه تعیین کننده یک پیشخوان خدمت همواره باید بتواند داده های 

 به یک گروه از مشتریان را جمع آوری و ارائه کند.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

از آنجایی که صرفه جویی و کاهی هزینه ها برای تمامی سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است، پس در ابتدا باید بتوانیم 

 آنها را کاهش دهیم. هزینه نهایی ارائه خدمت را تعیین کنیم تا بتوانیم در صورت نیاز

 میانگین هزینه به ازاء هر حادثه و یا درخواست خدمت .16

پیشخوانهای خدمت میبایست داده های مرتبط با میانگین هزینه های عملیاتی مرتبط با حوادث و درخواستهای خدمت را 

 سربار و ...(.جمع آوری و محاسبه کند )شامل هزینه های نیروی انسانی، زیرساختهای پشتیبانی، هزینه های 

 دلیل اهمیت آن چیست؟

پیشخوانهای خدمت میبایست بصورت دوره ای میانگین هزینه های رسیدگی به هر درخواست و یا رفع یک حادثه را 

 محاسبه کند تا از نوسانات احتمالی از هزینه ها آگاه شود.

 برای هر کانال ارتباطی میانگین هزینه به ازاء هر حادثه و یا درخواست خدمت .17

پیشخوانهای خدمت میبایست داده های مرتبط با میانگین هزینه های عملیاتی مرتبط با حوادث و درخواستهای خدمت را 

 به تفکیک کانالهای ارتباطی جمع آوری و محاسبه کند )مانند تماس تلفنی، ایمیل، ثبت در سامانه، مراجعه حضوری و ...(.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

از آنجاییکه پیشخوانهای خدمت میبایست کانالهای ارتباطی متنوعی را برای مشتریان خدمت مهیا کنند با این محاسبات 

 میتوانند پرهزینه ترین کانالهای ارتباطی را شناسایی کنند و مشتریان آنرا به درستی هدفگذاری کنند.

 بازخورد رضایتمندی کارکنان .18

بهبود محیط کار از زمی را جهت ارزیابی رضایتمندی کارکنان و دریافت پیشنهادات پیشخوانهای خدمت میبایست مکانی

 سوی کارکنان مهیا کنند. این داده ها جهت اقدامات اجرایی بهبود مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
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 دلیل اهمیت آن چیست؟

است، پس بسیار حیاتی خواهد بود  خوب بودن پیشخوانهای خدمت به کارکنانی که در آن مشغول فعالیت هستند وابسته

 که این کارکنان از شرایط کاری خود راضی باشند. این معیار جهت بهبود محیط کار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 جابجایی کارکنان .19

پیشخوانهای خدمت میبایست همواره میزان مشخص و کافی از کارکنان را در اختیار داشته باشند تا بتوانند خدمات را 

 مطابق سطوح توافق شده ارائه نمایند. این معیار جمع آوری کننده نرخ جابجایی کارکنان در سطح پیشخوان خدمت است.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

جابجایی کارکنان شناسایی شود. این معیار به فرآیند برنامه خدمت نیاز است تا نرخ ارائه جهت حفظ سطح قابل اطمینان 

میکند تا همواره میزان مشخصی از نیروی انسانی را در اختیار داشته باشد. همچنین با توجه ریزی پیشخوان خدمت کمک 

 به پرهزینه بودن جابجایی کارکنان همواره سازمانها میکوشند تا این معیار را در سطح پایینی نگاه دارند.

 غیبتهای برنامه ریزی نشده .20

را بصورت مستقل از غیبتهای برنامه ریزی شده، ناتوانیهای کوتاه غیبتهای برنامه ریزی نشده زمانهای از دست رفته معیار 

 مدت و یا ناتوانیهای بلند مدت محاسبه میکند.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

پیشگیرانه ای میزان مورد  پایش معیار غیبتهای برنامه ریزی نشده این امکان را برای مدیریت مهیا میسازد تا بتواند بصورت

 نیاز نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمت در سطح توافق شده را برنامه ریزی کند.

 ارزیابی دوره ای رضایتمندی مشتریان .21

ارزیابی دوره ای رضایتمندی مشتریان روشی است که بطور منظم جهت ارزیابی رضایت کلی مشتریان از معیارهای کلیدی 

مانند کیفیت عمومی پشتیبانی، در دسترس بودن، زمان رسیدگی به درخواستها و ... مورد استفاده قرار پیشخوان خدمت 

 میگیرد.

 دلیل اهمیت آن چیست؟

با اندازه گیری این معیار میتوان به رضایتمندی کلی مشتریان از خدمات ارائه شده پی برد. در این روش عدم رضایت کاربر 

 هبود مستمر خدمات مورد نظر قرار بگیرد.نهایی میتواند در فرآیند ب

 شکایات، پیشنهادات و تعریفها .22

کلیه شکایات، پیشنهادات و یا تعریفها میبایست از کلیه کانالهای ممکن جمع آوری شوند و با کمک یک مکانیزم مشخص 

 و شفاف پردازش شوند.
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 دلیل اهمیت آن چیست؟

مثبت و منفی شامل شکایات و تعریفها از سوی کاربران نهایی خواهد بود.  این معیار به نظر یک اندازه گیری از بازخوردهای

 این اطالعات به مدیریت این امکان را خواهد داد تا توقعات مشتریان را شناسایی کرده و گرایشهای آنها را شناسایی کند.
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 درباره ما

شرکت مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر ارائه کننده خدمات آموزش، 

 مشاوره و راهکارهای نرم افزاری در حوزه مدیریت فناوری اطالعات میباشد.

سال گذشته مجموعه متنوعی از کارگاههای آموزشی  10این شرکت طی 

 در حوزه چارچوبها و استانداردهای مدیریت فناوری اطالعات نظیر

ITIL, COBIT, PRINCE2, SCRUM, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001  ... و

 رت عمومی و اختصاصی برگزار نموده است.را بصو

همچنین مرکز مشاوره این شرکت به طیف وسیعی از شرکتها، موسسات و 

سازمانها خدمات مشاوره ای گوناگونی را جهت بهره برداری از چارچوبها و 

ارائه  20000و ایزو  ITIL, COBITاستانداردهای شناخته شده این حوزه نظیر 

 کرده است.

آماده است تا به عنوان نماینده رسمی شرکت ماروال انگلستان این مجموعه 

( را ITSMمحصول این شرکت در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطالعات )

 به شرکتها و سازمانهای عالقمند ارائه نمایند.
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