Проектът ITSM4SME – Материал за медиите
1

Да направим управлението на ИТ услугите простичко

2

и разбираемо

3

Интервю с Димитър Трифонов

4

Димитър Трифонов е мениджър на Microsoft Solutions във фирма „Дейта Системс

5

Инженеринг” ЕООД, българска фирма, която работи в области като консултиране

6

по ИТ, одит на информационни системи и сигурност на информацията. Като

7

мениджър на ИТ системи, Димитър има широк опит при продажба на персонални

8

компютри, строителство и поправка на кораби и консултиране. Той е участвал в

9

изпълнението на различни проекти, свързани с приложението на ITSM главно в

10

малки и средни предприятия (МСП).

11
12

Светозар Иванов, ITSM4SME: Основният фокус на нашия проект е да представи

13

моделът „Управление на ИТ услугите” (ITSM) на МСП. Добре известно е, че

14

големите корпорации, могат да бъдат характеризирани като концентрирани върху

15

печалбите, разширяване на пазарния дял и управлението на риска. А върху какво са

16

концентрирани малките предприятия?

17

Димитър Трифонов: Лесно е да се отговори на този въпрос – малките предприятия са

18

съсредоточени върху РАЗХОДИТЕ. Обикновено малките бизнеси страдат от недостиг

19

на време и пари. Те най-често оперират в стеснени рамки и при ниски-до-липсващи

20

парични резерви в кеш. И за съжаление, по различни причини, те са не ефективни:

21

фокусирани върху минимизиране на разходите, те на практика прахосват реалните

22

пари на собственика. Основният риск тук идва от недостига на процеси или на

23

оптимизиране на процеси.

24

Светозар Иванов: ITSM4SME предоставя добър пакет от изпитани практики за

25

процеси и тяхното оптимизиране, но какво означава „изпитани практики” за

26

малките предприятия?

27

Димитър Трифонов: Наскоро в Интернет прочетох една статия по този въпрос и там се

28

дава следното определение: „постижимо”, „приложимо” и „приемливо”. Беше даден

29

простичък пример за придвижването на една организация през три нива на промяна:

30

знание за промените, да знаеш за тях преди да се случат, и да прецениш дали те се
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31

случват. Така, че това е всичко: Направи IT(SM) опростени и разбираеми. След това,

32

ще бъде приемливо, приложимо и постижимо.

33

Светозар Иванов: Това ли е което сте преживяли в своята работа във фирмата?

34

Димитър Трифонов: Да, абсолютно. Това е начинът, по който осъществяваме

35

ежедневно нашия бизнес. Ние представяме нашето решение в светлината на модела

36

ITSM. Ползата от притежаването на лесно по обхват, управляемо и ефективно ИТ

37

решение е тази, която кара клиентът да купи продукта. Често ние предоставяме на

38

клиента анализ на текущите разходи за определена ИТ услуга въз основа на

39

дългосрочна и краткосрочна прогноза за разходите след приложението на нашето

40

решение. На практика ние обвързваме тази практика с конкретен продукт. В края на

41

крайщата нашият клиент получава по малко от процесът ITSM и едно решение.

42

Светозар Иванов: Едно от най-големите предизвикателства по време на проекта

43

ITSM4SME може би беше да покажем на МСП, че управлението на ИТ услугите е

44

начинание, което си струва. Как вие обяснявате на вашите клиенти използването

45

на управлението на ИТ услугите?

46

Димитър Трифонов: С числа (усмихва се). Темите, които нашите клиенти разбират по-

47

лесно са Разходите, Продължителността и Капацитета. Като цяло, ние се опитваме да

48

създадем увереност. Разбира се, ние също предлагаме да поемем собствеността

49

върху управлението на ИТ услугите за нашите клиенти и да разширим обхвата на

50

услугите, които им предлагаме.

51

Светозар Иванов: Какви нови идеи генерирахте след преминаването на тренинга по

52

ITSM4SME?

53

Димитър Трифонов: Преди всичко, аз оценявам високо материала, който ни беше

54

представен по време на тренинга. Едно просто търсене в Google би ни дало милион

55

страници, посветени на модела ITSM, но тогава ще се почувстваш изгубен в океана от

56

информация. Това, което курсът предложи е квинтесенция, която очертава най-

57

приложимите части за малките предприятия. Мисля, че сте свършили добра работа,

58

при това придружена с доста подходящи примери. Представянето на реални сценарии

59

(поне изглеждат реални) предлага доста по-широко разбиране на ползите, които бихме

60

имали от приложението на ITSM и това е искрата, от която имаме нужда. И не на

61

последно място трябва да спомена секцията с моделирането: въпреки че в началото я

62

усетих малко усложнена, тя дава достатъчно прозрачност върху процеса и осъзнаване

63

на важността да имаме този модел в нашето предприятие. Свършили сте огромна
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64

работа, като сте донесли всичко това при българските малки предприятия. Благодаря

65

ви за тренинга!

66

Благодаря ви за това интервю!
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За проекта ITSM4SME (www.itsm4sme.eu)
Проектът ITSM4SME надгражда резултатите от предишния проект INNOTRAIN IT от
програма INTERREG IVB Central Europe. Иновативните постижения като методът ITSM,
концепцията за обучение и тренинг, материалите за учене и обучение и инструмента за
ITSM моделиране, са адаптирани и пренесени в България, Румъния и Словения. В
рамките на проекта шест партньори от Австрия, България, Германия, Румъния и
Словения си сътрудничат успешно. Ръководител на консорциума е университетът в
Хейлброн, Германия. Общият бюджет на проекта възлиза на 400000 евро, от които
грантът от Европейската комисия е на стойност 300,000 евро. Трима от партньорите са
участвали в консорциума на предишния проект INNOTRAIN IT и сега отговарят за
концептуалната и методологическата част от изпълнението на проекта. Другите трима
партньори, отговорни за осъществяване на обучението, имат богат опит в обучението в
сферата на IT компетенции и иновационни умения.
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