
OpenText Service Request Center:  
mantendo pessoas e processos 
em perfeita sincronia
Atualmente, as organizações de TI estão tentando se transformar em verdadeiros provedores 
de serviços empresariais. De fato, em uma recente pesquisa conduzida pela Forrester Research*, 
75% das organizações de TI entrevistadas informaram que as três principais prioridades foram 
a melhora no gerenciamento de clientes, nos processos empresariais e na eficiência de TI. 
Um centro de solicitações, que pode servir como a "vitrine" ou o "escritório central" para sua 
organização de TI, ajuda a promover o autoatendimento de usuários, simplificar processos de 
execução de solicitações e eliminar custos de TI. Isso melhora muito a satisfação nesse setor.

Destaques do produto
Introdução ao Service Request Center:  
a face moderna da TI
O OpenText Service Request Center (SRC) 
fornece às organizações a oportunidade de 
criar uma face de TI nova e contemporânea. 
Foi desenvolvido para atuar como um único 
ponto de contato entre os clientes e a orga-
nização de TI e o único ponto de entrada na 
Central de serviços ou em outro aplicativo ba-
seado em processos. Um catálogo completo 
de serviços internos com um Starter Pack 
de solicitações de serviços pré-criados pos-
sibilita um centro profissional e funcional de 
solicitações de serviços logo que a solução é 

implantada. Também permite exibir facilmente 
a amplitude de serviços que a organização de 
TI tem para oferecer, reforçando o fato de que 
sua organização de TI é um bem estratégico 
que proporciona o verdadeiro valor comer-
cial. O portal centralizado ajuda a canalizar e 
acompanhar as solicitações até a execução. 
O gerenciamento de conhecimento facilita a 
disponibilização de informações para usuários 
à medida que eles incluem suas solicitações. 
Isso promove ainda mais o autoatendimento 
e reduz a carga sobre a TI.

Recursos e benefícios
Service Request Center unificado
O Service Request Center fornece um portal 
Web rico, interativo e intuitivo que funciona 
como um local para que os usuários corporati-
vos naveguem pelos serviços de TI disponíveis, 
enviem e acompanhem solicitações e analisem 
os artigos da base de dados de conhecimento.  

Recursos do Service Request Center
■  Portal unificado de solicitações

■  Catálogo de serviços empresariais

■  Starter Pack de solicitações de serviços

■  Gerenciamento de conhecimento

■  Publicação de serviços

■  Service Level Management

■  Solução baseada em processos

Interfaces abertas
■  Solução baseada em nuvem

■  Solução no local

■  Nuvem híbrida e no local

__________

* F onte: Forrsights Global IT Budgets, Priorities, and  
Emerging Technology Tracking Survey, segundo  
trimestre de 2010

Folha de dados



Os usuários podem consultar rapidamente os 
custos e os benefícios de um serviço, antes 
de solicitar o acesso ao serviço propriamente 
dito. Serviços "novos" ou "disponíveis" podem 
ser realçados para seus usuários, o que pro-
move a TI como um verdadeiro parceiro de 
negócios.

Catálogo de serviços empresariais
O SRC permite publicar e organizar facilmente 
os serviços disponíveis nas categorias ade-
quadas. Escolha entre uma variedade de íco-
nes ou crie seu próprio ícone para representar 
esses serviços no portal. Aproveite o Starter 
Pack de solicitações de serviços pré-criados. 
Mostre todos os aplicativos com SBM como 
serviços dentro do portal e direcione os usu-
ários para uma página Web específica para 
solicitar esse serviço. Os banners que "anun-
ciam" novos serviços e links rápidos no portal 
aumentam o uso desses serviços.

Base de conhecimento contextual
Os recursos eficientes de gerenciamento de 
conhecimento do Service Request Center 
alertam os usuários para possíveis soluções 
à medida que incluem informações de ticket. 
Artigos marcados como "Anúncios" podem 
aparecer em um registro na parte superior do 
SRC para realçar rapidamente questões pen-
dentes e reduzir a probabilidade de tickets 
duplicados. Um processo de gerenciamento 
de conhecimento pré-criado garante que ape-
nas os artigos que foram avaliados por sua 
equipe sejam adicionados à base de dados 
de conhecimento.

Service Level Management eficiente
Com o SRC, os usuários estão cientes dos 
SLAs (Service Level Agreements) associados 
a cada serviço que você tem para oferecer.  
É possível definir facilmente os destinos de 
nível de serviço e as regras que acionam as 
ações corretivas quando os destinos estão 
sob risco de serem violados ou de não serem 
atingidos. Por exemplo, um gerente pode ser 
notificado por e-mail para investigar um item 
de alto risco e providenciar uma solução ime-
diata. As medidas do SLA podem ser basea-
das nos calendários comerciais.

Elas podem ser suspensas em determinados 
pontos do processo, se necessário. Os painéis 
de controle do SLA mostram o desempenho 
anterior de uma equipe nos destinos em rela-
ção ao desempenho atual. Você pode detalhar 
um item específico para chegar à causa princi-
pal de um problema e, em seguida, dar priori-
dade novamente ao trabalho ou solicitar ajuda 
adicional de um especialista usando os recur-
sos de TI sociais integrados ao SBM. Todas as 
informações são exibidas em tempo real.

O SRC pode proporcionar aos seus clientes um 
único ponto de contato fácil de usar para sua 
organização de TI. Ele incentiva a resolução do 
problema "sem toque" e o autoatendimento do 
funcionário. Permite que você mostre um host 
dos seus serviços e promova a TI como um 
provedor de serviços empresariais.

Saiba mais em
www.microfocus.com/opentext
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