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Aplicaţii ARCHIBUS® 

Centrul de asistenţă
Asiguraţi un portal centralizat, autonom pentru cereri comune de servicii în vederea promovării 
e�cienţei organizatorice şi reducerii costurilor administrative

Bene�cii 

•

• Reduce cheltuielile administrative şi costurile de exploatare permiţând funcţionarea unui mediu autonom

•

• Îmbunătăţeşte măsura/analiza performanţei şi sporeşte gradul de satisfacţie a clientului

Activităţile şi rapoartele includ:

Şi multe altele...

Se întâmplă ca organizaţia dvs. să se confrunte cu erori frecvente
şi să piardă din vedere priorităţi din cauza negestionării 
corespunzătoare a cererilor de asistenţă? Eliminaţi necesitatea de a
aloca personal pentru administrarea cererilor de asistenţă şi asiguraţi 
un portal centralizat, autonom pentru cererile comune de asistenţă.
Aplicaţia ARCHIBUS Centru de Asistenţă (Service Desk) este o aplicaţie
web care asigură procese simple şi autonome pentru serviciile solicitate
în mod frecvent, inclusiv transferuri/completări/modi�cări, rezervări de
camere, managementul proiectelor, şi multe altele. Service Desk 
automatizează ciclul de cereri de asistenţă prin intermediul prevederilor
din Contractului la nivel de servicii (Service Level Agreement – SLA) 
care autorizează, prioritizează, direcţionează şi �nalizează cererile. 
Creşteţi e�cienţa, reduceţi costurile şi îmbunătăţiţi gradul de satisfacţie
a clienţilor cu ajutorul aplicaţiei ARCHIBUS Service Desk.

Cereri deschise de asistenţă organizate în funcţie de 
tipul şi statusul cererii
Actualizarea/închiderea cererilor/ordinelor de asistenţă
Costul cererilor de asistenţă
Costul comparativ cu bugetul cererilor de asistenţă
Performanţa furnizorului de servicii de asistenţă
Performanţa tipului de cerere de asistenţă
Controlul complet al ciclului cererilor de asistenţă
Cereri de asistenţă arhivate
Costul cererilor de asistenţă arhivate
Controalele Contractelor la nivel de servicii (SLA)
Fluxuri de lucru �exibile şi direcţionare
Trimiteri la nivelul superior şi noti�cări automate
Rezultatele sondajele privind nivelul de satisfacţie 

Simpli�că cererile pentru toate serviciile prin formulare simple, �uxuri de lucru inteligente şi 
noti�carea automată a modi�cărilor statusului

Sporeşte e�cienţa prin aplicarea Contractelor la nivel de servicii (Service Level Agreements – SLA) pentru 
a controla accesul la resurse şi standarde

Accesaţi rapoartele rezumative
pentru a analiza costurile istorice ale
cererilor de asistenţă şi a plani�ca
bugetul viitor.
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ARCHIBUS® Centrul de asistenţă

Sevice Desk

Controlul gestionării prin SLA

Îmbunătăţirea evaluării şi performanţei

Simpli�carea ciclului cererilor de asistenţă

Reducerea cheltuielilor şi costurilor administrative

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi archibus.com/sd

Ca portal web, ARCHIBUS Service Desk asigură 
utilizatorilor autorizaţi acces la servicii centralizate şi 
performanţă garantată, datorită aplicării regulilor
incluse în SLA. Un ecran dinamic pentru cereri pune la
dispoziţia solicitantului doar formularele sau câmpurile
relevante pentru un anumit tip de cerere. În funcţie de 
persoana care solicită asistenţa, locaţia lucrării şi tipul de
serviciu necesar, Service Desk selectează direcţionarea
corespunzătoare şi/sau prelucrarea cererii. 

Asiguraţi un serviciu de asistenţă disponibil 24 de ore din
24, 7 zile pe săptămână care să poată transmite automat
cererile urgente către furnizorul de servicii corespunzător,
fără a � necesară intervenţia manuală
Identi�caţi atunci când este disponibil un serviciu, timpul 
de răspuns proiectat şi timpul pentru �nalizarea sarcinii
Furnizaţi organizaţiilor servicii de valoare excepţională, 
prin cataloage de servicii extinse şi o bază largă de
angajaţi, standardizând serviciile disponibile şi aplicând 
politicile predeterminate
Demonstraţi profesionalismul operaţional punând la
dispoziţie o soluţie uşor de folosit şi totuşi robustă
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Utilizarea la nivelul întreprinderilor a formularelor web
autonome reduce semni�cativ volumul de lucru şi 
resursele necesare asigurării de personal pentru funcţia
centrului de asistenţă, în vederea programării, livrării
serviciilor şi urmăririi. În plus, folosirea aplicaţiei 
ARCHIBUS Service Desk eliberează directorii operaţionali
de sarcinile administrative zilnice, asigurându-le mai 
mult timp pentru a îmbunătăţi furnizarea generală a
serviciilor la costuri reduse. Procesele automate ale 
�uxului de lucru asigurate de aplicaţie îmbunătăţesc
furnizarea serviciilor, menţinând costurile la un nivel
redus.

Trimiteţi oferte de servicii standardizate pentru a reduce
costurile de exploatare, a descuraja achiziţionarea de 
servicii ad-hoc şi a îmbunătăţi transparenţa globală a 
livrării de servicii
Simpli�caţi comunicarea cererilor utilizatorilor prin
feedback automat de pe o pagină de status sau prin 
noti�carea pe email privind modi�cările statusului 
prede�nit al cererii
Automatizaţi transmiterile la nivel superior pentru a
elimina întârzierile costisitoare cauzate de nefurnizarea 
unui răspuns la cereri
Stabiliţi parametrii �uxului de lucru pentru a prioritiza 
din nou cererile şi a le transfera în partea de sus a listei pe
măsură ce sunt completate şi alte cereri

Asiguraţi o selecţie inteligentă a SLA prin care cererile 
sunt repartizate în funcţie de tipul nevoii, nivelul de 
autorizare, expertiza şi resursele necesare pentru a 
răspunde cererii
Creaţi o direcţionare automatizată prin care sunt 
transmise cererile de aprobări necesare şi, pe baza SLA, 
sunt accelerate cererile urgente ale furnizorilor de servicii 
în doar câteva secunde de la depunerea cererii
Transformaţi o cerere de asistenţă într-o cerere de lucrări
pentru aspecte legate de întreţinere, printr-o integrare 
perfectă cu aplicaţia ARCHIBUS On Demand Work,
folosind acelaşi SLA pentru a asigura atingerea 
obiectivelor şi a raporta statusul ordinului de lucrări 

Aplicaţia Service Desk măsoară timpii de răspuns şi 
�nalizare şi îi compară cu cerinţele incluse în SLA. Acest
lucru contribuie la depistarea problemelor legate de
performanţă şi justi�că atribuirea corectă a resurselor 
necesare. În acelaşi timp, această aplicaţie oferă 
instrumente analitice şi alte capacităţi pentru ca
managerii să poată:

Analiza cererile de servicii pe divizie, departament sau 
clădire pentru a determina tendinţele în cheltuirea 
resurselor şi zonele cu probleme potenţiale
Folosi rapoartele rezumative care oferă o înţelegere a
tiparelor de cheltuire în vederea unui control îmbunătăţit
al resurselor şi pentru a contribui la procesul de bugetare
Raporta cu uşurinţă în privinţa parametrilor pentru 
evaluarea respectării standardelor sau a punctelor de 
referinţă interne
Spori gradul de satisfacţie a clienţilor printr-o funcţie de
asistenţă administrată în mod e�cient care să permită
solicitanţilor să îşi rezolve singuri problemele, respectând
în acelaşi timp constrângerile legate de timp


