
KURUMSAL 

HİZMET YÖNETİMİ 

İÇİN HIZLI 

BAŞLANGIÇ
60 saniyeden daha kısa sürede servis masası instance’larını oluşturun



Seyahat Hukuk
İnsan 

Kaynakları
Finans İdari İşler

Her kuruluşun BT'ye benzeyen çeşitli

hizmet ekipleri vardır



ITIL, COBIT, ISO/ICE 2000 gibi referans 

çerçeve ve standartları

Self-service farklılığı

Otomatik süreçler ve iş akışları

Metrik bazlı görünüm ve müşteri deneyimi 

kaynaklı bilgiler

Hizmet Yönetimi fonksiyonları için Teknoloji 

Yönetimi

Ancak hizmet sunumunda farklılıkları 

vardır

BT dışı Hizmet 

Yönetimi
BT için Hizmet 

Yönetimi



Çünkü böyle 

görünürler



Ve bunlara yol açarlar…

Farklı iş 

fonksiyonlarında 

hizmetlerin 

standardize 

edilememesi

Birden fazla ekip 

ve aplikasyondan 

oluşan 

birleştirilememiş 

son-kullanıcı 

deneyimi

Farklı araçlarda 

tutulan ve benzer 

verileri içeren ayrı  

veri silolarının 

oluşması

BT ekipleri ile diğer

ekiplerin 

birleştiremedikleri 

süreç, araç ve

uygulama 

yatırımları yapması



Peki bu hizmetler neden farklı?
BT'deki birçok operasyonel verimlilik sorunu teknoloji ve süreç otomasyonu ile çözülmektedir.

BT'den farklı olarak, 

teknoloji diğer iş 

birimlerinin odağında 

değildir. Sonuç 

odaklılardır

Karmaşık, maliyetli ve

hantal uygulamalar

başka bir büyük sorun 

yaratabilir

BT, stratejik teknoloji 

projelerinin yer aldığı 

bir yangın yeri gibidir



Peki ya farklı 

olmasaydı?



Bunun 

anlamı…

İş ekipleriniz üzerinden 

tutarlı bir son kullanıcı 

deneyimi

Son kullanıcıların

taleplerini, sorunlarını

iletmeleri ve izlemeleri

için merkezi bir portal

IT standartları ve 

best practiselerini

diğer iş ekiplerine 

genişletme

Kurum genelinde tek bir

araçla uçtan uca hizmet

yönetimi



Diğer İş Birimlerinizin de yararlanacağı bir 

kaldıraç BT yatırımıdır

Ve bunu hızlı ve kolayca yapabilirsiniz

Ve oraya 

ulaşmanın en iyi 

yolu?



KURUMSAL 

HİZMET MASASINA 

HIZLI-BAŞLANGIÇ
Sektör lideri, amiral gemisi ITSM 

uygulaması ServiceDesk Plus; 

Dünya çapında 100.000'den fazla, 

Türkiye’de ise 450’den fazla firma 

tarafından kullanılmaktadır

ManageEngine sunar



KURUMSAL 

HİZMET MASASINA 

HIZLI-BAŞLANGIÇ
Tek

Organizasyon

Tek

Portal

Birden fazla 

hizmet masası 

instance ‘ı



60 saniyeden daha kısa sürede servis masası

instance’ları oluşturma ve dağıtma

KURUMSAL 

HİZMET MASASINA 

HIZLI-BAŞLANGIÇ



Tek Kurumsal 

Rehber

Bağımsız Yardım 

Masası Instance’ları

Hizmet Otomasyonu

Hazır katalog ve şablonlar Merkezileştirilmiş talep portalı

Anahtar Özellikler



Tek Kurumsal Rehber
Kullanıcıları, Hizmet Masası instance’larını, kimlik doğrulamalarını, ilişkilendirmeleri tek bir yerde tutun



Bağımsız Yardım Masası Örnekleri
Her bir iş ekibi için ayrı hizmet masası örnekleri oluşturun ve kod içermeyen özelleştirmeleri

kullanarak düzenli hizmet sunumunu kolaylaştırın.



Hizmet Otomasyonu

İş hizmet yaşam döngüsünün tüm yönlerini verimli bir şekilde yönetmek için ITSM iş akışlarını uygulayın



Hazır katalog ve şablonlar
Her iş birimine özgü önceden oluşturulmuş şablonlar ve hizmet kataloglarını kullanarak departmanlar

arasında hizmet yönetimi sürecini oluşturabilirsiniz



Merkezileştirilmiş talep portalı

Son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri, kişilerin erişim izinlerine göre tek bir portal 

kullanarak gösterin



60 saniyede bir yardım 

masası instance’ları

oluşturun ve dağıtın

Her örnek için üç

ServiceDesk Plus 

sürümünden birini seçin

ve gerektiğinde

sürümler arasında geçiş

yapın.

Kullanıcılara Yardım 

Masası örnekleri için 

merkezi bir portal 

sağlayın

Hızlı Esnek Merkezi

Bağımsız özellikler



Çağrıları Instance’lar

arasında taşıyın

Yol Haritası

Her bir Instance için (İK, tesisler

vb.) özelleştirilmiş entegrasyonlar

Ekipleriniz için doğal terminoloji 

ve modülleriyle hazır Instance’lar



Teşekkürler

linkedin.com/in/manageengine-turkiye/

facebook.com/servicedeskplus

me.vitel.com.tr
supportme@vitel.com.tr

https://www.linkedin.com/in/manageengine-turkiye/
mailto:Supportme@vitel.com.tr

