
Service Desk
voor Dynamics CRM

Een unieke oplossing om de veelvuldige bedrijfsprocessen te centraliseren door organisatie 
ondersteund door geavanceerde technologie en de beste praktijken van de sector.

Praktische en Flexibele Supportbeheeroplossing

Overzicht van het product

Een uitstekende service bieden en de ondersteunende functies 
uniformiseren kan een moeilijke uitdaging lijken, vooral zonder efficiënt 
automatiseringproces dat rekening houdt met evolutie of met de 
complexiteit van de noden.
 Service Desk is uw unieke oplossing om uw interne en externe 
ondersteunende diensten te vereenvoudigen, te automatiseren en 
rendabel te maken.
Deze zeer soepele oplossing vereist geen dure materiële configuratie/
apparatuur of operationele middelen, in tegenstelling tot andere tools.
 Service Desk is gebouwd op het krachtige en flexibele dienstenplatform 
Microsoft Dynamics CRM, waardoor bedrijven op eenvoudige wijze de 
productiestromen en bedrijfsprocessen kunnen automatiseren voor 
verschillende functies van gebruikers en groepen over de hele wereld, 
met een meertalige ondersteuning en gebruik van meerdere tijdzones. 
Bovendien kunt u dankzij Service Desk de kosten verlagen en het beheer 
te vereenvoudigen door meerdere bedrijfsprocessen te automatiseren 
bovenop Support en IT – met inbegrip van de conformiteit, de ontwikkeling 
en de opvolging van bugs, het beheer van de infrastructuur en de opvolging 
van HR/personeelszaken.

Beheer van IT services / IT Helpdesk

Service Desk voor Dynamics CRM levert een krachtig geheel van 
beheerfuncties, conform de kernprocessen gedefinieerd door de 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) versies 2 en 3, en 
werden gecertificeerd.
ITIL compatibel voor:

 >Beheer van incidenten
 >Beheer van problemen
 >Beheer van wijzigingen
 >Beheer van configuratie
 >Beheer van de dienstenniveaus

De beste praktijken van ITIL met Service Desk biedt aan ondersteunende 
diensten of informaticadiensten de mogelijkheid om de knowhow en 
expertise te benutten van mensen die met dezelfde uitdagingen werden 
geconfronteerd, maar ook de capaciteit om de strategische uitvoering 

Voordelen:

KERNFUNCTIES
 > Beheer van incidenten
 > Beheer van problemen
 > Beheer van wijzigingen
 > Beheer van de activa
 > Beheer van de contracten
 > Compleet beheer van de SLA/SLM
 > Synchronisatie Active Directory
 > Workflows van automatische 
toewijzingen
 > Rapportering en statistieken
 > Bedieningspanelen

KLANTENPORTAAL
Uw klanten en werknemers kunnen 
snel en simpel incidenten voorleggen, 
de staat van hun hangende dossiers 
zien, het kennisbestand consulteren, 
incidenten of contactgegevens 
updaten, en de gepaste bijlagen 
toevoegen.

INTEGRATIE ACTIVE DIRECTORY
Alle informatie omtrent klanten- 
en werknemersaccounts worden 
gesynchro-niseerd, wat toelaat 
snel incidenten op te zoeken, deze 
te vergelijken met de bestaande 
registraties en complete informatie 
weer te geven afkomstig van de 
Active Directory, zoals de naam, 
het e-mailadres, de dienst, de 
telefoonnummers, enz. van de 
account.



van de IT-middelen en eigenschappen op rendabele wijze de capaciteit te 
beheren. Het resultaat is een grotere productiviteit, het continue beheer 
van wijzigingen en een grote efficiëntie van de computerdiensten.

Beheer van incidenten

Als zich een incident voordoet is het doel van de ondersteunende dienst om 
de normale werking in de kortst mogelijke tijd te herstellen. Alle incidenten 
die zich voordoen worden geregistreerd en krijgen voorrang op de Service 
Desk. De zaken die nood hebben aan de input van een specialist kunnen 
onmiddellijk aan de juiste persoon worden doorgegeven.
De incidenten die worden gerapporteerd via e-mail of Internet worden 
automatisch aangegeven.
De Service Desk klanten kunnen de vooruitgang van hun incident online 
volgen via een klantenportaal. Via Service Desk kan men een kennisbasis 
installeren die makkelijk te raadplegen en te gebruiken is, zodat zelfs 
techniekers met weinig ervaring op moeilijke vragen kunnen antwoorden, 
die reeds voor hen werden opgelost.

Beheer van problemen

Een structureel probleem leidt tot incidenten en brengt nieuwe oproepen 
met zich mee of een herhaling van oproepen. Service Desk zal de incidenten 
niet oplossen indien de onderliggende oorzaak niet werd verwijderd. 
Door de oplossing kunnen meerdere incidenten gelinkt worden aan een 
probleem, en eens het probleem is opgelost en afgesloten, kunnen alle 
ermee verbonden incidenten automatisch worden afgesloten.

Beheer van wijzigingen

Service Desk helpt het bedrijf op gecontroleerde manier wijzigingen aan 
te brengen in de IT-infrastructuur. Of de wijziging noodzakelijk is om een 
probleem op te lossen of voor de integratie van een nieuw systeem in 
uw bestaande IT-infrastructuur, Service Desk levert een methode om de 
gepaste aanpassing door te voeren. Hierbij wordt erop toegezien dat 
de noodzakelijke goedkeuringen worden ontvangen en dat de nodige 
tijd wordt besteed aan de in werking stelling. Het levert tevens aan uw 
werknemers doelgerichte opties om een wijziging op gecontroleerde 
wijze uit te voeren.

CONTROLE SLA/SLM MET 
BEHULP VAN EEN CREATIE-
ASSISTENT VOOR DE 
BEDIENINGSPANELEN
 Service Desk integreert een creatie-
assitent voor het bedieningspaneel dat 
beheerders toelaat bedieningspanelen 
op maat te creëren en weer te geven.

GEBASEERD OP HET DYNAMICS 
CRM PLATFORM
Eén van de belangrijke voordelen van 
de uitvoering van de Service Desk 
gebaseerd op Dynamics CRM is de 
automatisering en de integratie van 
alle informatie omtrent verkopen 
en marketing, van de aantrekking 
van nieuwe klanten tot de facturatie. 
Dit levert u de indicatoren van uw 
resultaten in real-time.

VERBETER DE 
DIENSTENPRESTATIES
Gecentraliseerd beheer van 
alle incidenten, problemen en 
dienstaanvragen.

 > Verlaging van de beheerkosten met 
automatische consolidering van de 
support
 > Snelle en pijnloze uitvoering van de 
dienst van de levenscyclus ITIL® V3, 
die u nodig hebt
 > Controleert de naleving van de 
besturingsvereisten van de IT met 
complete tracering van de audits
 > Rationalisering en automatisering 
van talloze processen, van Service 
support tot IT



Beheer van de configuratie

Met Service Desk kunt u een gedetailleerd overzicht oproepen van uw 
IT-infrastructuur. U kunt eenvoudigweg uw materiaal, de software en 
andere componenten van de IT-infrastructuur in het hart van de ITSM 
volgen. Dankzij het globale zicht van de informatie zal uw Support Service 
efficiënt verlopen en het bedrijf tijd en geld uitsparen. Service Desk biedt u 
tevens de mogelijkheid financiële gegevens te registreren, verbonden aan 
configuraties en producten.
De aankoopwaarde, afschrijvingsduur, waarde na afschrijving, 
garantiedatum en installatiedatum worden genoteerd en opgevolgd. 
Bovendien is het mogelijk de kosten toe te wijzen aan het budget van de 
verschillende diensten.

Beheer van het service-niveau/level

Het prestatieniveau van de diensten kan gemeten worden door de 
registratie van de servicecontracten en door het kostenbeheer van de IT-
diensten. Hierdoor kunt u heel precies het juiste service-niveau leveren. 
Het is mogelijk de Service Level Agreements (SLA) te registreren via 
configuratie of via contact (eindgebruiker of -dienst).
Wanneer een incident of een probleem aanvaard is, kan de toepasselijke 
SLA geraadpleegd worden.

Rapportering, bedieningspaneel en statistieken

Service Desk omvat een wizard dat iedereen kan gebruiken, wat de 
creatie in real-time en de personalisering van de grafische rapportering 
eenvoudiger maakt, met de mogelijkheid sneller te surfen tot in de details.

VERBETERT EN VERSNELT DE 
WORKFLOW MET COMPLETE 
AUTOMATISERING
De automatisering van de Workflow 
is de sleutel om zeker te zijn dat de 
incidenten, problemen en wijzigingen 
werden doorgegeven, opgelost en 
opgevolgd, zodat de kwaliteit van de 
diensten continue verbeteren.

Service Desk biedt 
automatiseringsopties zonder terug 
te koppelen naar de programmatie of 
naar de administratie van de database:

 > Bouwt herbruikbare modellen om 
snel de incidenten en aanvragen 
te genereren, met inbegrip van de 
secundaire taken
 > Automatische toewijzing van de 
incidenten en de aanvragen aan 
de personen of aan de teams, 
gebaseerd op de selectiecriteria
 > Creatie van transmissie- en 
workflowregels die de flexibele 
criteria en geautomatiseerde acties 
ondersteunen
 > Uitvoering en automatische e-mail 
van de grafische prestatierapporten
 > Planning van de preventieve 
onderhoudsmodellen voor IT, 
beheer van de faciliteiten of andere 
bedrijfsprocessen
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WIE ZIJN WIJ?
De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een van de grootste spelers op het gebied van ICT-diensten. Daarbij combineert Prodware hoogontwikkelde 
technische expertise met diepgaande branchekennis. Dit komt ook tot uiting in de samenstelling van onze teams. Hier zijn zowel ervaren professionals 
uit de IT te vinden, als experts die hun ervaring hebben opgedaan als manager in het bedrijfsleven of bij de (semi)overheid. Als team staan zij altijd klaar 
om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun organisatie door middel van informatietechnologie. Om het tempo van de technologische 
veranderingen op te vangen, staan de Prodware teams altijd klaar met een uitgebreid portfolio van producten en diensten om aan uw eisen te voldoen, 
ongeacht uw bedrijfsgrootte of behoeften. Omdat de markt nog nooit zoveel flexibiliteit heeft geëist als nu, beperken wij ons niet tot standaardoplossingen, 
maar kunnen we deze ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.


