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ανήκει. Ολα αυτά είναι παραµετροποι-
ήσιµα και συνθέτονται από το εύκολο 
στη χρήση και γραφικό Serena Service 
Composition Environment. Στο ίδιο 
περιβάλλον, οι IT Service Developers 
µπορούν να ορίσουν και να σχεδιάσουν 
τα IT Services, να αλλάξουν γρήγορα 
(drag & drop) τα workflows, αλλά και 
τον τελικό τρόπο παρουσίασης µέσω 
του Web Form Editor.

Συνοψίζοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η λύση που προσφέρει η Syntax στην 
ελληνική και διεθνή αγορά προσφέρε-
ται είτε On Premise είτε On Demand και 
συνεισφέρει σε: 
•  Μείωση του συνολικού κόστους από-

κτησης (TCO)
•  Επιτάχυνση του χρόνου επίλυσης 

των αιτηµάτων
•  Βελτίωση της εξυπηρέτησης και της 

εµπειρίας των τελικών χρηστών
•  Ευελιξία, πλήρη εποπτεία των παρε-

χόµενων υπηρεσιών και χρηστικότητα.

νίζουν την κατάσταση των IT services, 
τα νέα Incidents και Service Requests, 
καθώς και άλλες σηµαντικές µετρή-
σεις, όπως Incident Resolution time. 
Μπορούν επίσης, παράλληλα, να παρα-
κολουθούν τις διαδικασίες Problem και 
Change Management, οι οποίες συνο-
δεύουν το Serena Service Manager και 
είναι εγκεκριµένες κατά ITIL και Pink 
Elephant.
Οι business users 
έχουν στη διάθε-
σή τους το Serena 
Request Center, 
το οποίο αποτε-
λεί κεντρικό ση-
µείο στο οποίο 
µπορούν να ανα-
καλύψουν και να 
ζητήσουν servic-
es, να στείλουν 
νέα incidents ή 
να έχουν πρόσβα-
ση σε άρθρα από τη knowledgebase. 
Σε σχέση µε την πορεία των νέων 
Incidents, οι ΙΤ analysts τα επεξερ-
γάζονται και αποφασίζουν τον τρό-
πο επίλυσής τους. Το Serena Service 
Manager προσφέρει end to end επο-
πτεία της διαδικασίας επίλυσης, πα-
ρακολουθώντας σε real time την κα-
τάσταση του αιτήµατος και σε ποιον 

Ο
ι CIO των σύγχρονων επιχειρήσε-
ων αντιµετωπίζουν την πρόκλη-
ση της βελτίωσης του Service 

Management και την αύξηση του business 
value των IT Operations. Το όραµά τους εί-
ναι η εύκολη σχεδίαση και διάθεση των IT 
services στους business users.
Ο στόχος αυτός, όµως, είναι δύσκο-
λο να επιτευχθεί, όταν στηρίζονται 
σε µονολιθικά συστήµατα, τα οποία 
δεν προβλέπουν τις συνεχείς αλλα-
γές στις διαδικασίες των επιχειρή-
σεων και ακολουθούν διαφορετική 
λογική ή ακόµα και διαφορετικά συστή-
µατα για Incident, Problem & Change 
Management. 

Serena Service Manager
Το Serena Service Manager προσφέρει 
µια πολύ ισχυρή προσέγγιση, βασισµέ-
νη στις διαδικασίες και στα workflows 
για την αποτελεσµατική ενορχήστρω-
ση του IT Service Management. Προ-
σφέρει εποπτεία end to end για όλα 
τα services της επιχείρησης και οδη-
γεί σε κεντρικό τρόπο διαχείρισης των 
services, ο οποίος είναι ευέλικτος και 
παραµετροποιείται ανάλογα µε τις ανά-
γκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 Με τη λύση της Serena, οι IT Operations 
Managers έχουν στη διάθεσή τους 
πλούσια dashboards, τα οποία απεικο-

Serena
Orchestrated Service Management
Πώς η σχεδίαση των κατάλληλων διαδικασιών οδηγεί 
σε αποτελεσµατικότερο Service Desk
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