Reduitlaan 33, Unit 1.11
4814 DC Breda
info@deitregisseur.nl
www.deitregisseur.nl

KWALITEITSVERBETERING
VAN UW IT-BEHEER
MET IT SERVICE MANAGEMENT

Wat is uw
uitdaging?
Wat is
ISM/FSM?

Zijn uw gebruikers niet tevreden? Wilt u de kwaliteit van
uw dienstverlening verbeteren? Heeft u altijd discussies
over wie wat moet doen? Bent u vooral bezig met brandjes
blussen? Als u dit herkend, dan is Integrated Service
Management of Functional Service Management
(ISM®/FSM®) voor u de oplossing.

Wat levert
ISM/FSM u op?

ISM/FSM is een out-of-the-box, technisch en functioneel

Met ISM beschikt u over een bewezen beheeroplossing die

beheerraamwerk. Het bestaat uit 6 eenvoudige, maar

direct toepasbaar is, na 3 maanden live met beperkte

effectieve beheerprocessen die aansluiten op uw

inspanning. U bespaart meer dan 50% op de

servicemanagement-software en organisatie-inrichting.

implementatiekosten van een vergelijkbaar ITIL-project.

Door een standaard aanpak en de juiste coaching worden

ISM en FSM dragen door de compacte en doelgerichte

uw medewerkers optimaal begeleid bij procesmatig leren

opzet direct bij aan de verbetering van uw dienstverlening.

werken met ISM.
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AANTOONBAAR
RESULTAAT:
- Snelle invoering, na ca. 3 maanden live
- Rust op de werkvloer door rolverdeling
- Uniforme procedures en werkinstructies
- Snellere afhandeling incident / wijziging
- Heldere rapportages
- Meetbare stijging klant tevredenheid

Het ISM en FSM procesmodel beschrijft in slechts 6 processen alle
werkzaamheden op tactisch en operationeel niveau. ISM en FSM zijn een
sterke vereenvoudiging van de complexiteit van ITIL, ASL, MOF en BiSL.
Door de compacte, herkenbare vorm is ISM en FSM eenvoudig toe te passen.
U hoeft alleen de organisatie-specifieke aspecten in te vullen: prioriteiten,
verantwoordelijkheden, procedures, rapportages en dergelijke.

                                      

Geïntegreerd
ISM en FSM beschikken over standaard integratie met o.a.: TOPdesk,
Clientele, iET ITSM, ExpertDesk en MSM. Hierdoor sluit uw toolinrichting
naadloos aan op de ISM-processen en bespaart u fors op inrichtingskosten.
Door toepassing van een proces publicatietool worden procedures, definities
en instructies makkelijk toegankelijk.

                                      

Focus
De ISM invoeringsmethode is gestandaardiseerd (plan van aanpak, planning,
deliverables, organisatie e.d.) om de strakke 9 maanden planning te halen.
Door middel van proces-coaching worden uw medewerkers begeleid bij
procesmatig werken. De focus ligt daarbij op het creëren van draagvlak en het
aanpakken van concrete knelpunten in een drietal kwaliteitsverbeteringssessies
(PDCA-cycle).

                                                              

Keep IT simple

Over U
U bent verantwoordelijk voor IT technisch of functioneel
beheer binnen een middelgroot bedrijf of instelling.
U wilt grip op uw functioneel en technisch ICT-beheer krijgen
door toepassing van een standaard beheerproces en
implementatie aanpak.

Over ons
De IT Regisseur is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
ICT verandervraagstukken: Outsourcing, Cloud Computing,
Service management en ICT regievoering.
Wij zijn gecertificeerd implementatiepartner en hebben
implementaties uitgevoerd die aantoonbaar de kwaliteit van
de ICT hebben verbeterd.

Neem contact op
Heeft u problemen of uitdagingen met uw ICT en
interesse in onze aanpak? Neem contact op met:
info@deitregisseur.nl of 06-49417039.

