
SERVICE EXCELLENCE
MET UNIVERSEEL SERVICE MANAGEMENT

De USM-methode is een gestandaardiseerd

managementsysteem waarmee u de verschillende 

processen binnen uw service organisatie beter kunt 

managen. De USM-methode start bij de basis door aan te managen. De USM-methode start bij de basis door aan te 

sluiten bij de behoefte van de klant en binnen de afspraken 

stap voor stap te werken naar een gewenst resultaat 

binnen de dienstverlening. 

Wat maakt
USM bijzonder?

Door USM in te voeren worden resultaten sneller 

bereikt en wordt de complexiteit van de werkwijze 

sterk gereduceert. Hierdoor ontstaat er meer 

draagvlak onder medewerkers. Daarnaast kan u 

gemakkelijk de helft van de traditionele implemen-

tatiekosten van servicemanagement besparen. 

Wat levert 
USM u op?

Wilt u de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren? 

Heeft u altijd discussies over wie wat moet doen? Dan kan 

universeel servicemanagement (USM) de oplossing voor 

uw organisatie zijn. De USM-methode kan u helpen om de 

dienstverlening onder controle te krijgen zonder hier 

dagelijks te veel werk aan te hebben. 

Wat is uw 
uitdaging?

Reduitlaan 33, Unit 1.11

4814 DC Breda

info@deitregisseur.nl

www.deitregisseur.nl



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.

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 kunnen u 

helpen met het verbeteren van uw dienstverlening door het 

implementeren van de USM-methode.

Over U

Over ons

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.

w w w . d e i t r e g i s s e u r . n l

Waarom moeilijk doen
als het makkelijk kan?
De USM-methode bestaat uit 5 eenvoudige, 

maar effectieve beheerprocessen die aansluiten 
op uw servicemanagement-software en 

organisatie-inrichting. Door een helder en 
eenvoudig uitgangspunt wordt het voor iedere 

dienstverlener mogelijk om werk onder controle 
te krijgen. te krijgen. 

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.

Geïntegreerd 

Het USM procesmodel beschrijft in slechts vijf processen en acht workflows 

alle werkzaamheden in een dienstverlenende organisatie. Door de compacte en 

eenvoudige vorm is USM eenvoudig toe te passen in uw organisatie. U hoeft 

alleen nog maar de ‘bouwblokken’ en hun onderlinge relaties voor de eigen 

omgeving te kiezen, waarna een stap-voor-stap implementatie kan beginnen. 

Houd het simpel

De USM 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). 

Focus 


