SLAM: Υπόσχεση vs Απόδοση̋
Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό αποδέκτη
εξαρτάται από τη λειτουργία πολλών σύνθετων συστηµάτων
και διαδικασιών
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Η

εξασφάλιση του τελικού αποτελέσµατο̋, σε συνθήκε̋ ενό̋
διαρκώ̋ εξελισσόµενου περιβάλλοντο̋, είναι πολύπλοκη και προϋποθέτει τη µεταξύ των εµπλεκοµένων
από άκρη-σε-άκρη, (προµηθευτέ̋ – παραγωγή – διάθεση – πελάτε̋), σύναψη
σαφών Συµφωνιών Υπηρεσιών Επιπέδου – Service Level Agreements (SLA).
Η διαχείριση και ο έλεγχο̋ των SLAs,
αποτελεί κορυφαίο αντικείµενο τη̋
SYNTAX, η οποία από το 2005 προσφέρει το πλέον προηγµένο σύστηµα δηµιουργία̋ και διαχείριση̋ των SLAs το
Oblicore Guarantee™ .

CA Oblicore Guarantee™
Το CA Oblicore Guarantee™ είναι το µοναδικό ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργία̋ και διαχείριση̋ SLAs που εστιάζει στι̋ επιχειρησιακέ̋ υποχρεώσει̋,
(Contracts & Service Level Obligations)
µε top-down approach.
Το σύστηµα υποστηρίζει τα πρότυπα ITIL
v3 για το Service Delivery Management,
προσφέροντα̋ µια ολοκληρωµένη endto-end και σύµφωνη µε την πρακτική του
Business Process Management διαχείριση των SLAs. To CA Oblicore Guarantee™
καλύπτει τι̋ συµφωνίε̋ µε προµηθευτέ̋ (Underpinning Contracts), µεταξύ
εσωτερικών τµηµάτων µια̋ επιχείρηση̋ (Operations Level Agreements) και
µε πελάτε̋ (Service Level Agreements),
καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ ζωή̋ των (Life
Cycle Management).
Με τη χρήση εύκολων wizards καταγράφουµε και τυποποιούµε επαναχρησιµοποιήσιµου̋ καταλόγου̋ υπηρεσιών, ποιοτικών κριτηρίων µέτρηση̋, βασικών και
ποιοτικών δεικτών απόδοση̋ και SLAs.
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Χρησιµοποιώντα̋ αυτού̋ του̋ καταλόγου̋ ή έχοντα̋ σαν βάση αυτού̋ δηµιουργούµε εύκολα νέε̋ υπηρεσίε̋ εµπλουτίζοντα̋ διαρκώ̋ το πορτοφόλιο µα̋.
Το CA Oblicore Guarantee µά̋ δίνει τη
δυνατότητα τυποποίηση̋ και οµαδοποίηση̋ των στοιχείων αυτών σε service
bundles και χρήση̋ SLA templates, έτσι
ώστε να διαθέτουµε πλέον ετοιµοπαράδοτε̋ υπηρεσίε̋ και SLA products.
Ανάλογα µε τι̋ ανάγκε̋ κάθε πελάτη
µπορούµε να παραµετροποιήσουµε τα
SLAs σύµφωνα µε τι̋ ιδιαίτερε̋ απαιτήσει̋ του, προσθέτοντα̋ µε εύκολο τρόπο (VB Script), την επιχειρησιακή λογική
(business logic). To σύστηµα υποστηρίζει time-slots και exceptions.
Με ετοιµοπαράδοτου̋ Adapters το CA
Oblicore Guarantee αντλεί αυτόµατα τα
ετερογενή δεδοµένα λειτουργία̋ που
παράγονται από όλα τα υποκείµενα πληροφορικά συστήµατα τα οποία συνθέτουν
τι̋ προσφερόµενε̋ υπηρεσίε̋.
Στη συνέχεια η ACE ( Aggregation &
Correlation Engine ) του Oblicore οµογενοποιεί και οµαδοποιεί τα δεδοµένα που
αντλούν οι Oblicore Adapters και συγκρίνει την απόδοσή του̋ σε πραγµατικό
χρόνο µε τι̋ επιχειρησιακέ̋, συµβατικέ̋
υποχρεώσει̋ (Business/Service Level
Obligations) των SLAs, ενώ υπολογίζει
αυτόµατα τα penalties ή τα rewards, και
την οικονοµική απόδοση του SLA.
Το αποτέλεσµα τη̋ σύγκριση̋ µεταξύ των Υπεσχηµένων και τη̋ Απόδοση̋
(Promise vs Performance), παρουσιάζεται µε τρει̋ τρόπου̋ και ανάλογα µε το
ρόλο των αρµοδίων (Role based):
I. Σε οθόνε̋ ελέγχου (Dashboards) µέσω των οποίων παρακολουθούµε, σε

πραγµατικό χρόνο, µε γραφικέ̋ παραστάσει̋, κάθετα ανά SLA ή πελάτη,
ή οριζόντια ανά υπηρεσία για όλου̋ ή
οµάδε̋ πελατών τη συµβατότητα τη̋
απόδοση̋ των υπηρεσιών έναντι των
συµφωνηθέντων. Tο dashboard προσφέρει πλήρη εργαλεία για εύκολη
και άµεση διερεύνηση και ανάλυση
των αιτιών των προβληµάτων (Drilldown Root-cause analysis) αλλά και
πρόβλεψη̋ τη̋ απόδοση̋, παρέχοντα̋ τη δυνατότητα προληπτική̋ αντιµετώπιση̋.
II. Με αυτόµατη προειδοποίηση (Alerts),
µε κάθε µέσο και τρόπο επικοινωνία̋,
ανάλογα µε τη κρισιµότητα και τη πιθανότητα δηµιουργία̋ προβλήµατο̋.
III. Με τακτικέ̋, αυτόµατα συντασσόµενε̋ και διανεµόµενε̋ αναφορέ̋ και
µε εύκολα και άµεσα εκδιδόµενε̋
έκτακτε̋ αναφορέ̋.
Το Oblicore Guarantee™ δεν είναι απλά
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείριση̋ και ελέγχου των SLA, αλλά αποτελεί
ένα δυναµικό µέσο ασφαλού̋ δηµιουργία̋ νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών
και κατανόηση̋ µεταξύ παρόχων και
αποδεκτών, µε σκοπό την άριστη συνεργασία και την επιχειρησιακή ανάπτυξη.

SLAM@Syntax
Η Syntax προσφέρει εξειδικευµένε̋
συµβουλευτικέ̋ υπηρεσίε̋ SLAM έχοντα̋ αποκτήσει µεγάλη εµπειρία από τη
υλοποίηση του CA Oblicore Guarantee
σε 17 µεγάλε̋ επιχειρήσει̋ Τηλεπικοινωνιών, Ενέργεια̋, Τραπεζών, Μεταφορών και Παρόχων Υπηρεσιών στην
Ευρώπη, τον Αραβικό Κόλπο, τη Νότιο
Αφρική και την Αυστραλία.
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