CASE STUDY

IT Solution Factor świadczy usługi Service Desk
dla globalnej firmy z branży hotelarskiej

Branża hotelarska stoi dzisiaj przed wielkim

Czego potrzebował klient? Wyzwania.

wyzwaniem rzucanym przez nowych graczy
cyfrowych, którzy po wejściu na rynek

· rozluźnienia obciążenia IT związanego z

podchodzą

rozwiązywaniem pojedynczych incydentów,

niekonwencjonalnie

do

tradycyjnego hotelarstwa. Przy świadczeniu

· zoptymalizowania usług do kilku stałych i

usług hotelarskich obecnie, sama dostępność

sprawdzonych dostawców,

nie jest już wystarczająca. W odpowiedzi na

· szybkiego wdrożenia IT Service Desk

to - Accor Hotels, wiodąca grupa hotelowa

działającego w trybie 24/7, co za tym idzie

przyspieszyła działania związane z cyfrową

sprawnej reakcji na zgłoszenia serwisowe i ich

transformacją.

kultury

rozwiązywanie, komfort zgłoszenia o każdej

korporacyjnej, przez strukturę organizacyjną,

porze dnia i nocy (dopasowanie do specyfiki

aż po ogólny model biznesowy. Do tego

pracy hoteli),

wyzwania

· jednego punktu kontaktu, który będzie

Począwszy

potrzebuje

od

między

innymi

zoptymalizowania swoich działań do jednego

zarządzał całością przepływu prac i zgłoszeń,

dostawcy, które pozwoli na kompleksową

· aktualnej i dobrze zarządzanej bazy wiedzy

obsługę sieci wielu hoteli w tym samym

z czytelnymi artykułami, tak aby szybciej

czasie, czy reagowanie na krytyczne sytuacje

rozwiązywać zgłoszenia serwisowe,

w możliwie najkrótszym okresie.

· szkoleń, aby zapewnić świadczenie wysokiej
jakości usług IT, a w razie potrzeby ochronę i

Accor

Hotels

jest

największą

międzynarodową grupą sieci hotelowych na
terenie całego świata. Jest liderem na rynku i
prowadzi działalność w 110 krajach. Zarządza
ponad pięcioma tysiącami luksusowych i
ekonomicznych hoteli pod 39 markami.
Accor dba codziennie o miliony swoich gości.
Do świadczenia usług najwyższej jakości
firma potrzebowała ujednolicenia dostawcy
rozwiązań z zakresu IT. Sieć hoteli stanęła
przed wyzwaniem dostosowania swojego
funkcjonowania do szybko rozwijającego się
cyfrowo środowiska biznesowego. Grupa
Accor Hotels potrzebowała kompleksowego
wsparcia

obejmującego

infrastrukturę

biurową hotelu w zakresie IT na poziomie
sprzętu oraz oprogramowania, służącego do
bieżącej obsługi hotelu.
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wsparcie dla kierownika działu IT,
· efektywności kosztowej.
Zespół IT Solution Factor stanął głównie
przez wyzwaniami takimi jak:
skonsolidowanie rozproszonej struktury oraz
uelastycznienie podejścia do obsługi klienta.
W odpowiedzi na potrzeby klienta, firma
ITSF wdrożyła i zapewnia trwały i kompletny
proces serwisowy, angażujący trzy linie
biznesowe:
Service Desk,
Field Support,
oraz Data Center Support.

Wsparcie z poziomu usług
I linii Service Desk
Współpraca rozpoczęła się od wypracowania z klientem planu działania, jak również spójnych
parametrów jakościowych i efektywnościowych. W obszarze usprawnień znalazły się m.in.
monitorowanie polityki jakości, a także wielojęzyczna obsługa klientów dla całej Europy Wschodniej
i większej części Europy Północnej. Usługi serwisowe oraz ich raportowanie wpłynęły pozytywnie na
optymalizację kosztów i rozwój sieci hoteli.
W ramach kontraktu świadczone jest kompleksowe wsparcie z poziomu I linii Service Desk w języku
polskim i angielskim. Wsparcie klienta jest nieodzownym elementem umożliwiającym kontrolę nad
problemami użytkownika końcowego. Na wzrost satysfakcji zarówno klienta jak i użytkownika
końcowego wpływają: szybkie zasygnalizowanie problemu, a następnie natychmiastowa reakcja
konsultanta I linii i podjęcie działań w celu rozwiązania zgłoszenia. Poszczególne etapy i przebieg
rozwiązywanego problemu jest stale komunikowany osobie odpowiedzialnej po stronie klienta.
Proste case’y rozwiązywane są niezwłocznie. Oprócz wsparcia w rozwiązaniu incydentów, SD
zapobiega pojawianiu się problemów poprzez tworzenie i udostępnianie bazy wiedzy dotyczącej
zarządzania problemami, a także prowadzenie specjalistycznych szkoleń. Service Desk pomaga
również w automatyzacji odpowiedzi na powtarzające się zgłoszenia.

Od początku współpracy z Accor Hotels, Firma IT Solution Factor objęła wsparciem
serwisowym ponad 130 placówek hotelowych w kilkunastu krajach Europy (w tym Polsce).
Dokładna liczba wspieranych jednostek jest zmienna w zależności od nowych otwarć, przejęć lub
zamknięć hoteli. Obecnie 50% działalności obejmuje hotele w Polsce, a pozostałe 50% w innych
krajach europejskich.

Zasięg wsparcia w Europie obejmuje:
Czechy

Bośnię

Słowację

Serbię

Węgry

Litwę

Rumunię

Łotwę

Bułgarię

Estonię

Słowenię

Macedonię

Chorwację

Polskę.

Liczba obsługiwanych obiektów cały czas rośnie.
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Europa Północna
W ostatnim czasie rozszerzone zostały usługi wsparcia I linii Service Desk o północną Europę.
Do tej pory świadczone były profesjonalne usługi dla lokalizacji klienta w Polsce i Europie Wschodniej.
Na tym obszarze zespół ITSF obsługiwał 130 site-ów. Łączne wsparcie objęło swoim zakresem ponad
500 hoteli w regionie Wschodnim i Północnym z gwarantowanym czasem rozwiązywania zgłoszeń
serwisowych 24/7/365. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość przeprowadzania zarówno zdalnej
diagnostyki, jak i proaktywnych działań naprawczych. Zgłoszenia rozwiązywane są szybko i skutecznie,
zapewniając ciągłość działania klienta.

ponad 500
placówek
hotelowych

support
24/7/365

Europa Północna,
Wschodnia
w tym Polska

Dla IT Solution Factor to pierwsze tak kompleksowe wdrożenie na szeroką skalę. Dzięki
profesjonalnej obsłudze naszego zespołu klient szybko podjął decyzję o powierzeniu
nam kolejnego zakresu Service Desk, a implementacja nastąpiła zaledwie w ciągu
dwóch tygodni. W czasie kilku dni, jesteśmy również w stanie objąć opieką dodatkowy
site – w tym przypadku blisko 80 lokalizacji w Szwajcarii – komentuje Szymon Paluch,
Presales & Implementation Director w IT Solution Factor.
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SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Poza granicami kraju, specjaliści ITSF współpracują również z firmami lokalnymi, które
gwarantują utrzymanie parametrów SLA (Service Level Agreement) dla awarii
krytycznych i problemów infrastruktury informatycznej. Na bieżąco monitorowana jest
zgodność SLA i otrzymywane są natychmiastowe powiadomienia w czasie rzeczywistym.
Czas rozwiązania zależny jest od kategorii incydentu i ustalany na podstawie krytyczności
zdarzenia. Dotyczy to wszelkich naruszeń SLA, czy zaległości.

INTUICYJNY I BEZPROBLEMOWY
SPOSÓB ZGŁOSZEŃ

Satysfakcja klienta jest dla ITSF kluczowa, dlatego też ważne jest, aby korzystanie ze
świadczonych usług Service Desk było dla Accor Hotels proste i intuicyjne. Jedną z najlepszych
form kontaktu z działem wsparcia technicznego jest dedykowany portal, służący do zgłaszania
problemów serwisowych.

(zdj) Optymalizacja procesu obsługi klienta poprzez stworzenie dedykowanego portalu do
zgłaszania case’ów serwisowych dla Accor Hotels.
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INTUICYJNY I BEZPROBLEMOWY
SPOSÓB ZGŁOSZEŃ - SYSTEM ITSM

Accor Services (region Wschodni) pracował przez dłuższy czas na systemie ITSM dostarczanym
przez ITSF, gdzie ITSF zapewnił między innymi portal Self Service do samodzielnego zgłaszania i
monitorowania statusu zgłoszeń przez użytkowników. Uruchomiony został także bot celem
ułatwienia i upłynnienia procesu zgłaszania problemów przez finalnego odbiorcę. Zgłoszony i
opisany problem trafia za pośrednictwem bota do inżynierów ITSF pozwalając im na szybką
reakcję i niezwłoczne rozwiązanie problemu. Odpowiedzi na prostsze problemy są wyświetlane
przez bota automatycznie w trybie 24/7 co pozwala zaoszczędzić czas obu stron. Portal został
customizowany pod klienta z zachowaniem identyfikacji wizualnej i brandingu firmy, tak aby
pracownicy Accor mieli wrażenie, korzystania z własnego systemu dostarczanego przez Accor.
Na późniejszym etapie Accor podjął decyzję o centralizacji usług i pracy na docelowej platformie
ITSM dostarczanej przez Accor. ITSF wspomógł Accor przy zdefiniowaniu części procesów
funkcjonujących w regionie wschodniej Europy i przeniesieniu ich do platformy klienta. Specjaliści
ITSF zadbali o wymianę komunikacji danych pomiędzy systemami, edukację użytkowników
końcowych w zakresie funkcjonowania platformy i zmian które zaszły w ramach obsługi.
Specjaliści ITSF w szybkim tempie przystosowali się do zmieniających się warunków i zaadoptowali
w nowym środowisku klienta pracując na jego systemie.
WARTOŚĆ DODANA: ITSF w sposób płynny dokonał etapu tranzycji/przejścia w 100% na platformę
ITSM klienta, nauka systemu ITSM klienta od podstaw, pomoc w zdefiniowaniu procesów
wewnątrz systemu klienta, praca w środowisku klienta.

Centrala telefoniczna
ITSF zapewnia także dodatkowy, dedykowany dla klienta, kanał
kontaktu poprzez centralę telefoniczną, gdzie ruch jest kierowany
do

Single

Point

of

Contact

(SPOC)

w

celu

uniknięcia

nieporozumień i przekazania danego zgłoszenia do jednego
specjalisty. Każda rozmowa jest nagrywana i odsłuchiwana, co
umożliwia kontrolę jakości usług oraz optymalizację rozwiązywania
podobnych case’ów.

Stosowane narzędzie ITSM (IT Service Management), rozbudowywane wspólnie z
klientem, pozwala zespołowi ITSF obsługiwać już ponad 2 000 użytkowników i przeszło
3 000 urządzeń. Szeroki zasięg projektu potwierdza umiejętności organizacyjne i
logistyczne oraz doskonale skoordynowaną gospodarkę magazynową firmy. ITSF na
bieżąco monitoruje jakość świadczonych usług.
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VEEAM BACKUP & REPLICATION

Inżynierowie IT Solution Factor wdrożyli ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication
Standard Edition dla części kluczowych placówek hotelowych. Jest to kolejny naturalny krok
wynikający z codziennych potrzeb operacyjnych i spotkań statusowych zgłaszanych przez ITSF.
Rozwiązanie Veeam jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rozwijających
się narzędzi do tworzenia kopii zapasowej bezpieczeństwa danych, zarówno w chmurze jak i w
fizycznej lokalizacji klienta.
Dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania architektury systemu, wspólnie z Accor Hotels,
inżynierowie ITSF zbudowali rozwiązania do tworzenia kopii bezpieczeństwa, archiwizacji, wysokiej
dostępności i disaster recovery w oparciu o technologie firmy Veeam. W przypadku awarii
pojedynczego systemu, do tej pory trzeba było odtwarzać kopie zapasowe ręcznie, co trwało kilka
do kilkunastu godzin. W tym momencie, dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu tworzenie backupu
danych jest szybsze. Klient otrzymuje automatycznie generowane i spójne kopie zapasowe z
centralnego punktu obsługi, co wpływa na ciągłość obsługi klientów. Z punktu widzenia działu IT
Accor Hotels ważna jest również ciągła ochrona danych – aktualizacja i rejestracja zmian maszyn
wirtualnych, na potrzeby replikacji miejscowej i zewnętrznej.
Dzięki takiemu podejściu klient może w większym stopniu skupić się na rozwijaniu kwestii
biznesowych, a zaproponowane rozwiązanie Veeam dla infrastruktury kluczowej na wypadek
awarii, gwarantuje szybkie przywrócenie usługi. Inwestycja w bezpieczeństwo danych przy użyciu
tego rozwiązania pozwala klientowi zapewnić maksymalną możliwą ochronę jego procesów
biznesowych.

HOT DESK
Od sierpnia 2021 ITSF świadczy w siedzibie

Dzięki

głównej Accor usługę HOT DESK, gdzie

końcowymi, serwisant jest w stanie szybko i

dedykowany

precyzyjnie

wybranych

serwisant
dniach

pojawia

miesiąca

w

z

zidentyfikować

użytkownikami
najważniejsze

siedzibie

problemy i usunąć je u źródła. Usługa ta

głównej klienta, reagując na bezpośrednie

pozwala zmniejszyć czas wykrywania i reakcji

potrzeby

użytkowników.

na

specjaliści

ITSF

Dzięki

temu

proaktywnie,

sytuacje

utrudniające

pracę

a

użytkowników końcowych, co ostatecznie

użytkownicy końcowi czują się zaopiekowani.

przekłada się na zwiększenie wydajności i

Jakość

poprawę warunków pracy oraz poziomu

i

działają

w

się

rozmowom

zadowolenie

użytkowników

końcowych jest priorytetowe.
Największą

wartością

dodaną

zadowolenia klienta.
płynącą

z

wprowadzenia usługi Hot Desk jest możliwość
bezpośredniego

adresowania

potrzeb

na

miejscu przy współpracy z klientem w jego
siedzibie głównej.
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W rezultacie cały projekt objął trzy linie
biznesowe, a korzyści z zaproponowanego
rozwiązania ITSF były szybko widoczne,
pozwalając zespołom hoteli na bardziej
efektywną pracę. Dobrze przygotowany proces
wdrożenia i obsługi umożliwił pracownikom
korzystającym z dostępu do wszystkich
kluczowych informacji na podejmowanie
działań naprawczych, a także wsparcie klienta
na najwyższym poziomie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób
IT Solution Factor może pomóc sprostać
wyzwaniom związanym z Service Desk w Twojej
firmie, poprawić wydajność wsparcia IT
i wykazać wartość biznesową,
odwiedź stronę itsf.com.pl
i skontaktuj się z nami pod adresem:
office@itsf.com.pl

WWW.ITSF.COM.PL

