
Service Support Manager
 Atualmente, os CIOs das empresas estão enfrentando enormes desafios para melhorar a 
entrega de serviços de TI e maximizar o valor comercial das operações de TI.

Além de lidar com o alto custo de propriedade 
e a inflexibilidade das soluções de Central de 
serviços, as organizações têm enfrentado os 
seguintes desafios:
■ Os requisitos de entrega de serviços 

estão evoluindo para além dos incidentes 
de solução rápida para incluir solicitações 
de serviço atendidas por TI ou negócios.

■ A equipe de operações de TI não tem como 
permitir o autosserviço dos funcionários, 
otimizando o tratamento de solicitações 
ou o monitoramento de solicitações de 
serviços de TI do início até a execução.

■  Os gerentes de centrais de serviços e 
outras equipes de gerenciamento de TI 
não têm visibilidade sobre a utilização 
de recursos, custos e níveis de serviço 
alcançados durante a prestação de 
serviços de TI.

Destaques do produto
Service Support Manager: 
mantendo os negócios e a TI 
perfeitamente sincronizados
O OpenText Service Support Manager repre
senta uma nova e revolucionária abordagem 
baseada em processos para o Gerenciamento 
de Serviços de TI (ITSM), o que permite que as 
empresas e as equipes de TI trabalhem juntas 
e resolvam os desafios de flexibilidade, visibi
lidade e usabilidade inerentes às soluções de 
ITSM tradicionais.

Recursos e benefícios
Service Request Center unificado
O Service Support Manager trabalha com 
um portal Web intuitivo chamado OpenText 
Service Request Center, que serve como um 
único ponto de atendimento para que todos 
os usuários corporativos naveguem pelos 
serviços disponíveis, enviem incidentes e 
revisem artigos da base de conhecimento. 
Comece com um conjunto pré-criado de so
licitações de serviço. Em seguida, crie e orga
nize rapidamente o seu próprio conjunto no 
catálogo de serviços.

Destaques
■  Catálogo de serviços empresariais

■  Service Request Center

■  Base de conhecimento contextual

■  Solução baseada em processos

■  Conjunto de aplicativos de processos da ITIL

■  Publicação e execução de serviços

■  Painéis de controle visual, relatórios e SLAs

■  Integração de gerenciamento de lançamentos

Opções de implementação
■  Solução baseada em nuvem

■  Solução baseada no local

■  Nuvem híbrida e no local

Folha de dados



Base de conhecimento contextual
Uma base de conhecimento contextual 
permite o compartilhamento de conhecimento 
e informações de TI com todos os usuários 
do Request Center. Isso inclui um recurso 
de alerta de conhecimento especial que 
apresenta automaticamente soluções 
potenciais antes que os usuários enviem 
relatórios de incidentes ou iniciem chamadas 
para a equipe de suporte de TI.

Aplicações de processos 
compatíveis com a ITIL
Para as empresas que buscam a conformidade 
com a ITIL, o Service Support Manager é forne-
cido com aplicativos totalmente funcionais e 
fáceis de usar, incluindo gerenciamento de 
solicitações, incidentes, problemas, mudanças 
e configurações. Os processos centrais foram 
verificados pela Pink Elephant, provando que 
eles fornecem melhorias verdadeiras nos 
processos de TI e eficiência de acordo com 
as melhores práticas da ITIL.

Painéis de controle visual, 
relatórios e SLAS
O Service Support Manager fornece às 
equipes de operações de TI a capacidade 
de definir e acompanhar facilmente os SLAs 
(Service Level Agreements). Os painéis de 
controle visuais e os relatórios fornecem 
métricas acionáveis relacionadas a custos e 
serviços, bem como a utilização de recursos.

Integração de gerenciamento 
de lançamentos
Os sistemas de ITSM tradicionais não são 
capazes de gerenciar e liberar uma mistura de 
desenvolvimento e mudanças operacionais 
ao mesmo tempo. A integração entre o Service 
Support Manager e o Release Manager garante  
que as alterações identificadas no primeiro pos-
sam ser facilmente adicionadas a um treino de 
lançamento e, em seguida, gerenciadas como 
parte desse treino. Ao ser capaz de programar  
mudanças tanto operacionais como de desen
volvimento em uma versão comum do aplicativo, 
isso resulta em melhor sinergia entre grupos 
desconexos de desenvolvimento e de ope 
rações.
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