
ניהול פורטפוליו השירותים ורמת ביצועם

איל הרמן

Oblicore דירקטור ניהול מוצר,



ויכוחים עם לקוחות�

(Penalties)קנסות �

סיכונים משפטיים�

חלוקת משאבים  �

תלויות לא צפויות� תלויות לא צפויות�

התחייבויות לא ריאליות�
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עברית קשה שפה
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הגדרות

!הכל שירותים �

לא טכנית, גישה עסקית�

לקוח�
חיצוני/ פנימי «

ניהול שירותים�

Hosting

Storage 
Box

Network

Web 
Server

ניהול שירותים�
אוסף יכולות ארגוניות למתן ערך ללקוחות בצורת שירותים«

שירות�
י קידום תוצאות שהלקוח רוצה להשיג בלי  "אמצעי למתן ערך ללקוחות ע«

בעלות על עלות וסיכון ספציפיים

תועלת  �
מה הלקוח מקבל«

אחריות  �
איך זה מסופק«
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?מהו פורטפוליו 

י נותן השירות"סט השירותים המנוהלים ע



פורטפוליו לעומת קטלוג

SERVICE PORTFOLIO

SERVICE PIPELINE

Service Design
Service
Transition

Service Operation
Retired
Services

SERVICE CATALOG



?מה כוללים הפורטפוליו והקטלוג 

SERVICE PORTFOLIO

Description

Value Proposition

Business Cases

Priorities

SERVICE CATALOG

Services 

Supported Products

Policies

Performance Metrics

Risks

Offerings and packages

Cost and pricing

Support Terms and 

Conditions

Entry points and 

escalations

Pricing and Chargeback
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מבנה פורטפוליו שירותים–דוגמה 
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?האם הפורטפוליו משמש לבקשת שירות 
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ניהול רמת השירות
מסגרת כוללת להתחייבויות•

הבנת הביצוע בפועל של מתן  •

השירות

דגש על ההתחייבויות ומילואן  •

בפועל

:יתרונות מרכזיים•

מצויינות•

איכות•

שביעות רצון לקוחות•

הקטנת סיכונים•

התהליך הכולל

ספק השירות 
)'ארגון א(

מקבל השירות  

ניהול בקשות שירות
דגש על צרכני השירות  •

)משתמשי הקצה( 

דגש על צריכת שירותים פנימית•

כיצד צרכני השירות מזמינים את  •

השירות

:יתרונות מרכזיים•

פרודוקטיביות•

הקטנת עלויות•

הקטנת סיכונים• מקבל השירות  
)'ארגון ב(

צרכן השירות  

)משתמש הקצה(

בקשה



קטלוג השירותים מול קטלוג הבקשות

(Service Catalog)קטלוג השירותים �

מגדיר את השירותים הזמינים«
האפשרויות ורמות השירות, התנאים, מגדיר את ההיקף«
...),KPIs ,KQIs(מגדיר מדדים «
(Utility & Warranty)הערך נמדד במונחי תועלת ואחריות «

(Service Request Catalog)קטלוג הבקשות � (Service Request Catalog)קטלוג הבקשות �

רשימת הבקשות האפשריות«
הערך נמדד במונחי זמן תגובה ועלות«



...בלי פורטפוליו

ITהשירותים נתפסים כאוסף של רכיבי �

שירותים זהים או דומים ניתנים בדרכים שונות ללקוחות  �
שונים

קשה להבין מהם הביצועים הנדרשים�
קשה לחזות את המשאבים הנדרשיםקשה לחזות את המשאבים הנדרשים�
:קשה להתחייב על�

קיבולת והמשכיות  , איכות, מדדים לזמינות«
חוזי רמת שירות מבוססים «
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?ומה קורה אחרי הפורטפוליו 

Service Level 

Management

כמרכיב מרכזי

Service Level 

Management

כמרכיב מרכזי

Service Level 
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Service Level 

Management

כמרכיב מרכזי

Service Level 

Management

כמרכיב מרכזי

Service Level 

Management

כמרכיב מרכזי



SLM שלבי הטמעת

כספק שירות ITהכרה בארגון ה �

הגדרת רמות השירות הדרושות�

הגדרת פורטפוליו שירותים מוכוון לקוחות�

OLAsוהגדרת  ITזיהוי קשרים ותלויות של ארגון ה �

UCsזיהוי קשרים ותלויות עם ספקים והגדרת � UCsזיהוי קשרים ותלויות עם ספקים והגדרת �

SLAsשימוש בפורטפוליו להסדרת �

ניתור מתמיד לשיפור רמת השירות�
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!אל תסתמך על פתרונות ידניים 
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?איך רוב החברות מנהלות את הפורטפוליו 

בראש�

:עם פתרונות ידניים�

טבלאות וגליונות אלקטרוניים«

'בבית'בסיסי נתונים המפותחים «
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?היכן אוטומציה יכולה לעזור 

Service Portfolio Management Service Level Management
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סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח פעולות מתקנות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Establish FunctionEstablish Function

Implement SLAsImplement SLAs

Manage The Ongoing ProcessManage The Ongoing Process

Periodic ReviewsPeriodic Reviews



סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח פעולות מתקנות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Service Portfolio Management

• Define Service Catalog

• Activate Active Services

• Define Standard Measures



סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח פעולות מתקנות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Service Level Management

• Establish Contract & 

Measurements

• Define Reports

• Alter Contract &Performance 

Parameters

• Collaborate, Collaborate, 

Collaborate



סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח פעולות מתקנות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Monitor Service Performance in 

Real Time

•Use SLA Management to Measure 

both Obligation & Service

•Automated Calculation of Service 

Levels for Metrics in SLAs



סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח פעולות מתקנות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Automate Performance Reporting

• Predefined Standard Reports

• Ad-hoc Report Generation

• Live Feedback with Dashboards

• Automated Report Scheduling & 

Generation



סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח פעולות מתקנות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Take Proactive Action

• Diagnose Issues with Services

• Understand Business Impact

• Project Financial Outcomes



סגירת המעגל

הגדרת פורטפוליו 

שירותים

ומדדים 

ניטור רמת

ביצוע השירותים

בזמן אמת 

דווח מתקנות פעולות
תעוד התחייבויות

ומטרות 

שתף ושפר
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Revise and Collaborate

• Revise Services

• Archive Services

• Maintain Version Control & Audit 

Trail of Service Changes



סיכום

היתרונות בניהול פורטפוליו�

קידום שימוש חוזר ברכיבי שירות סטנדרטיים«

יצירת רמת ציפיות מציאותית«

'הפתעות'צמצום סיכונים «

היתרונות בניהול רמת השירות  �

שביעות רצון לקוחות« שביעות רצון לקוחות«

מצויינות במתן שירות«

פרואקטיביות«

הקצאת משאבים אופטימלית«

הורדת עלויות  «

המנעות מקנסות וסיכונים משפטיים«
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?שאלות 
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http://www.youtube.com/watch?v=fIv5xX0r0WI



תודה

eyal.herman@oblicore.com
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