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CEL DOKUMENTU 
Niniejszy dokument „Wytyczne wdrażania modelu utrzymania Systemu P1” został opracowany jako 

uszczegółowienie podstawowego dokumentu „Opracowanie eksperckie przedstawiające całościowo sposób 

funkcjonowania centrum jako jednostki utrzymującej System P1”. Dokument zawiera szczegółowe 

informacje na temat usług, baz danych systemu utrzymania oraz procesów utrzymania.  

Informacje zawarte w dokumencie będą wykorzystane do konfigurowania Systemu Wsparcia Utrzymania SI 

w CSIOZ. 
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW Z 

WYKONAWCAMI 
Budowa Systemu P1 została podzielona na pięć części. Dla każdej części zostało przeprowadzone 

postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców z którymi zawarto poniżej wymienione umowy: 

1. Umowa nr CSIOZ/31/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. (część 2. 

Systemu P1) 

2. Umowa nr CSIOZ/32/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. z konsorcjum w składzie Kamsoft S.A. oraz 

Asseco Poland SA (część 3. Systemu P1) 

3. Umowa nr CSIOZ/33/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. z Sygnity SA (część 4. Systemu P1) 

4. Umowa nr CSIOZ/39/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. z konsorcjum w składzie Decsoft SA oraz Arcus SA 

(część 5. Systemu P1). Umowa została zakończona we wrześniu 2014r. Od 23.12.2014r. toczy się 

postępowanie przetargowe WZP.6151.77.2014. 

5. Umowa nr CSIOZ/61/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. z Unizeto Technologies SA (część 1. Systemu P1). 

Umowa została zakończona. Od grudnia 2014r. toczy się postepowanie przetargowe na nowego 

wykonawcę. 

W trakcie budowy Systemu P1 zostały zakończone umowy z Wykonawcą Części I oraz Części V. Aktualnie 

(styczeń 2015r.) toczą się postepowania przetargowe dla wyłonienia nowych wykonawców. 

Poniżej w  tabeli 1 zestawiono umowy które były zawarte w ramach realizacji Systemu P1 a dotyczące 

utrzymania systemu. 

 

Tabela 1 Zestawienie umów Systemu P1 związanych z utrzymaniem systemu 

Lp. Kod umowy Przedmiot umowy Stan 

umowy 

Elementy objęte 

utrzymaniem 

1. UM-P1-S1_1 Umowa nr CSIOZ/61/2013 z dnia 31 lipca 
2013 r. z Unizeto Technologies SA (część 
1 Systemu P1) 

Zakończona Dostarczony w ramach 
umowy sprzęt oraz 
oprogramowanie 
systemowe 

2. UM-P1-S2_1 Umowa nr CSIOZ/31/2012 z dnia 15 
czerwca 2012 r. z Hewlett-Packard Polska 
Sp. z o.o. (Część 2 Systemu P1) 

Realizacja Produkty (Podsystemy) 
przekazane do Wydania 

3. UM-P1-S3_1 Umowa nr CSIOZ/32/2012 z dnia 15 
czerwca 2012 r. z konsorcjum w składzie 
Kamsoft S.A. oraz Asseco Poland SA 

Realizacja Produkty (Podsystemy) 
przekazane do Wydania 
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Część 3 Systemu P1) 

4. UM-P1-S4_1 Umowa nr CSIOZ/33/2012 z dnia 15 
czerwca 2012 r. z Sygnity SA (Część 4 
Systemu P1) 

Realizacja Produkty (Podsystemy) 
przekazane do Wydania 

5. UM-P1-S5_1 Umowa nr CSIOZ/61/2013 z dnia 31 lipca 
2013 r. z Unizeto Technologies SA (Część 
5 Systemu P1) 

Zakończona Dostarczony w ramach 
umowy sprzęt oraz 
oprogramowanie 
systemowe 

6. UM-P1-S1_2 Kontynuacja umowy UM-P1-S1_1 – 
ogłoszony przetarg 

Przetarg Produkty (Podsystemy) 
przekazane do Wydania 

7. UM-P1-S5_2 Kontynuacja umowy UM-P1-S5_1 – 
ogłoszony przetarg – postępowanie 
WZP.6151.682014 

Przetarg Utrzymanie ITS P1 oraz 
obsługa utrzymania 

8. UM-P1-XC_1 Postępowanie WZP.6151.69.2014  

„Usługa łączy dostępowych oraz 
usługa kolokacji infrastruktury 
techniczno-systemowej (ITS)” 

Przetarg Usługa łączy. 

Usługa kolokacji 

9. UM-P1-XX_1 Przetarg na zakupy uzupełniające dla ITS 
P1  

Przetarg Dostarczony w ramach 
umowy sprzęt oraz 
oprogramowanie 
systemowe 

10. UM-P1-XZ_1 Przetarg na usługę call center Przetarg Usługa call center 

11. UM-P1-XV_1 Postępowanie WZP.6151.65.2014 
(niezakończone) na  „Dostawa 
systemu do zabezpieczania i 
zarządzania hasłami kont 
uprzywilejowanych oraz do 
monitorowania czynności związanych 
z ww. kontami wraz z wdrożeniem i 
przeprowadzeniem warsztatów dla 
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia” 

Przetarg Dostarczone 
oprogramowanie. Usługa. 

W wyżej wymienionych umowach używane jest niejednolite słownictwo. W związku z tym w tabeli 2 

zestawiono propozycję uwspólniania podstawowych pojęć używanych w modelu utrzymania.  

Tabela 2 Przyjęta terminologia 

Lp. Pojęcie Definicja 

1 Awaria (OPZ S5) 
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Lp. Pojęcie Definicja 

Stan niesprawności całości lub części systemu występujący nagle i 
powodujący jego/jej niewłaściwe działanie lub całkowite 
unieruchomienie. 

2 Backup (wg Załącznika nr 5 do OPZ S1) 

Kopia bezpieczeństwa (Backup copy) - dane, które mają służyć do 

odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub 

uszkodzenia. 

3 Baza Danych Zarządzania 

Konfiguracją 

(definicja wg ITIL) 

Baza Danych Zarządzania Konfiguracją (CMDB – Configuration 

Management DataBase) jest to repozytorium informacji o elementach 

konfiguracji (oprócz szczegółów dotyczących elementów konfiguracji 

zawiera wzajemne powiązania pomiędzy nimi). 

4 Baza Wiedzy  

I-szej linii wsparcia 

(definicja wg OPZ S5) 

(ITS.SPZ.USLH.X.006) - Narzędzie self-support I linii wsparcia  

Narzędzie gromadzące dane zwierające: 

• informacje o sposobie rozwiązywania najczęściej 

występujących zgłoszeń, 

• zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi 

trafiających do I linii wsparcia. 

Baza jest aktualizowana przynajmniej raz w miesiącu. 

Narzędzie i zawartość Bazy Wiedzy będzie udostępniana 

użytkownikom systemu. 

5 Biblioteka 

zatwierdzonych 

nośników (DML –

Definitive Media Library) 

(definicja wg ITIL) 

Biblioteka zatwierdzonych nośników (DML - Definitive Media Library) 

jest to miejsce przechowywania kopii wszystkich kontrolowanych w 

organizacji elementów konfiguracji oprogramowania. 

6 Błąd (wg Umowy S1-S4)  

Usterka Podsystemu, która przejawia się poprzez brak funkcjonowania 

Podsystemu lub funkcjonowanie Podsystemu niezgodnie z OPZ lub 

Dokumentacją 

albo 

brak funkcjonowania lub niezgodnie z OPZ lub Dokumentacją, 

funkcjonowanie Systemu P1, spowodowane przez Podsystem. 

Błąd może być Błędem krytycznym lub Błędem niekrytycznym. Przez 

Błąd Strony rozumieją również usterkę w rozumieniu Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz usterkę Dokumentacji. 

7 Błąd krytyczny (wg Umowy S1-S4)  

Błąd w wyniku którego: 
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Lp. Pojęcie Definicja 

• następuje zatrzymanie pracy Podsystemu; 

• istotne funkcje Podsystemu (przynajmniej jedna) są 

niedostępne i nie ma możliwości wdrożenia Obejścia Błędu; 

• inne funkcje Podsystemu są niedostępne, co znacząco 

utrudnia lub uniemożliwia realizację procesów biznesowych 

wspieranych przez Podsystem, i nie ma możliwości Obejścia 

Błędu; 

• wydajność Podsystemu(Gwarantowany Poziom Dostępności) 

została obniżona o więcej niż 50% w stosunku do Wymagań; 

• Podsystem utracił dane lub wystąpiły zaburzenia integralności 

danych. 

8 Błąd niekrytyczny (wg Umowy S1-S4)  

Błąd, niebędący Błędem Krytycznym, Błąd krytyczny po zastosowaniu 

Obejścia Błędu, brak lub błąd w Dokumentacji. 

9 Czas Obsługi (wg Umowy S5) 

Czas liczony od momentu identyfikacji zgłoszenia lub problemu do 

momentu pełnego rozwiązania tego zgłoszenia lub problemu. 

10 Czas Reakcji  
I-szej linii wsparcia 

 

(wg Umowy S5) 

Czas liczony od momentu przekazania do I linii wsparcia przez 

użytkownika Systemu zgłoszenia do momentu potwierdzenia 

Użytkownikowi przez I linię wsparcia rozpoczęcia obsługi tego 

zgłoszenia. 

11 Czas Reakcji II—linii 
wsparcia 

Czas Reakcji II-giej linii wsparcia zależny jest od Umowy konkretnego 

Wykonawcy i określony jest w rozdziale 5.3 Pomiar Czasu Reakcji i 

Naprawy Incydentów 

12 Dokumentacja (wg Umowy S5) 

Ogół dokumentów wytworzonych lub pozyskanych w ramach realizacji 

obowiązków przez role występujące projekcie spełniających cechy 

Utworu. 

(wg Umowy S1-S4)  

Dokumentacja w języku polskim dotycząca Podsystemu, jego budowy, 

wdrażania, parametryzacji i konfiguracji, pozwalająca na prawidłowe 

administrowanie oraz użytkowanie Podsystemu a także na przejęcie 

rozwoju i utrzymania Podsystemu w tym w szczególności: 

dokumentacja administracyjna, dokumentacja techniczna 

(powykonawcza), dokumentacja użytkowa. 

13 Dostawca Zespół Właściciela Systemu P1 lub dostawca zewnętrzny świadczący 

usługę. Dostawcą może być w szczególności jeden z Wykonawców. 
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Lp. Pojęcie Definicja 

14 Dostępność (wg Umowy S1-S4) 

Zestaw parametrów, opisanych w rozdziale „Dostępność” Załącznika 3 

do OPZ S1. W szczególności: 

WYM.OPZ.DOS.NFN.02 Minimalna dostępność 

• Dostępność systemu liczona w cyklu rocznym nie może być 

niższa niż 99,8%, co oznacza maksymalny czas niedostępności 

(awarii) systemu 17 godzin 31 minut 48 sekund w ww. 

okresie. 

 

Do czasu niedostępności Systemu P1 nie wliczają się okresy Okien 

serwisowych. 

15 Element konfiguracji (CI) Każdy z produktów wymieniony w tabeli „Typy artefaktów  

w zarządzaniu konfiguracją”. 

16 Funkcja Zespół lub grupa osób, wraz z zasobami i narzędziami, których 

używają, realizujący jeden lub więcej procesów, bądź aktywności. Np. 

I-sza linia wsparcia. 

17 Gwarantowany Poziom 

Dostępności 

(wg Umowy S1-S4)  

Zestaw parametrów charakteryzujących wymagania odnośnie czasu 

dostępności a także maksymalnego czasu odpowiedzi na żądania 

użytkowników, określony w Załączniku 1 (do Umowy, to jest w OPZ). 

Patrz także „Dostępność”. 

18 Gwarantowany poziom 

usług 

(wg Umowy S1-S4)  

Gwarantowany przez Wykonawcę czas reakcji oraz czas naprawy 

Błędu. 

19 Incydent  (wg Umowy S1)  

Zdarzenie wskazujące na nieprawidłowe lub niepożądane działanie 

Systemu P1, w szczególności spowodowane Błędem. 

 

(wg Umowy S5) 

Stan Systemu, spowodowany wadami Systemu, w którym część 

Systemu objęta Usługami Serwisowymi nie funkcjonuje zgodnie z 

Dokumentacją, mogący skutkować lub skutkujący ograniczeniem bądź 

brakiem realizacji dowolnej funkcji Systemu. Incydent może zostać 

rozwiązany na dwa sposoby: poprzez usunięcie jego skutków lub przez 

zastosowanie obejścia. 

Wyróżnia się następujące Kategorie Incydentów:  

• Kategorii A 
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Lp. Pojęcie Definicja 

• Kategorii B 

• Kategorii C 

20 Incydent bezpieczeństwa  (wg dokumentu Polityka Bezpieczeństwa Informacji)  

Pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych, lub niespodziewanych 

zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają 

znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i 

zagrażają bezpieczeństwu informacji. 

21 Incydent kategorii A (wg Umowy S5) 

Oznacza nieprawidłowość działania Systemu, która prowadzi do: 

• zatrzymania Systemu, 

• niedostępności Usługi Systemu,  

• nieprawidłowego działania Systemu w zakresie 

podstawowych funkcjonalności systemu, utraty danych lub 

naruszenia ich spójności, w wyniku, których niemożliwe jest 

prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu. 

22 Incydent kategorii B (wg Umowy S5) 

Oznacza nieprawidłowość działania Systemu, która wpływa w sposób 

istotny na wyniki pracy, ograniczająca funkcjonalność Systemu, w 

wyniku czego prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu 

jest utrudnione, ale możliwe. 

23 Incydent kategorii C 

(Usterka) 

(wg Umowy S5) 

Każdy inny Incydent niewymieniony w kategorii A i B. 

24 ITS Infrastruktura techniczno-systemowa. 

25 Katalog usług TMU Baza danych lub ustrukturyzowany dokument z informacjami 

o  usługach informatycznych wyszczególnionych w TMU.  

26 Naprawa (wg Umowy S1-S4)  

Całkowite i skuteczne usunięcie Błędu i jego przyczyny w Podsystemie, 

opisanie przyczyny tego Błędu, opisanie sposobu usunięcia Błędu i jego 

skutków, naprawienie lub opisanie sposobu naprawienia wszelkich 

nieprawidłowości w danych, raportach, dokumentach itp. powstałych 

na skutek wystąpienia Błędu, opisanie sposobów przeciwdziałania 

powstawaniu tego Błędu w przyszłości. Naprawa musi zapewnić 

powrót do pełnej funkcjonalności i wydajności Podsystemu. 

W przypadkach i zakresie określonych w Umowie Naprawa może 

polegać na czasowym zastosowaniu Obejścia Błędu. 

27 Obejście Błędu  (wg Umowy S1-S5)  
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Lp. Pojęcie Definicja 

Zaakceptowane przez Zamawiającego tymczasowe rozwiązanie mające 

na celu zmniejszenie uciążliwości Błędu i zapewnienie realizacji funkcji 

Podsystemu do czasu naprawienia Błędu. 

 

(wg Umowy S5 Obejście)  

Działanie organizacyjne lub techniczne, które tymczasowo usuwa 

skutki zgłoszonego incydentu lub je kompensuje. Stosowanie obejścia 

nie może wiązać się istotnym wzrostem wykorzystania infrastruktury 

lub dodatkowym, istotnym wzrostem obciążenia użytkowników 

Systemu. 

28 Okno serwisowe Zaplanowany okres braku dostępu do Systemu P1, Podsystemów lub 

ITS,  o którym Zamawiający został uprzednio poinformowany i na który 

wyraził zgodę. 

29 Oprogramowanie Oprogramowanie dedykowane oraz Oprogramowanie standardowe. 

30 Oprogramowanie 

dedykowane 

(wg Umowy S1) 

Programy komputerowe stanowiące podstawę działania Podsystemu 

stworzone, dostosowane lub zmodyfikowane przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, współpracujące 

z rekomendowaną przez Wykonawcę Infrastrukturą Techniczno-

Systemową w sposób zapewniający uzyskanie określonych w OPZ 

wymagań funkcjonalnych, wydajnościowych oraz w zakresie 

bezpieczeństwa przetwarzania danych a także zapewniający 

interoperacyjność produktów Systemu P1, objęte Serwisem 

gwarancyjnym Wykonawcy. 

31 Oprogramowanie 

standardowe 

(wg Umowy S1) 

Oprogramowanie standardowe – publiczne (oprogramowanie typu 

open-source) lub oprogramowanie standardowe – komercyjne 

(oprogramowanie typu COTS - Commercial off-the-shelf – „z półki”) 

spełniające wymagania zawarte w Załączniku Nr 4 do Opisu 

przedmiotu Zamówienia Rozdział 9.7. 

32 OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia.  

W przypadku niezgodności zapisów OPZ poszczególnych Wykonawców 

konieczne jest wskazanie o OPZ którego Wykonawcy chodzi. 

33 Podsystem (wg Umów S1 do S4)  

Zgodnie z Umowami poszczególnych Wykonawców Podsystemami są: 

a) Dla Wykonawcy części I 

a. Szyna Usług  

b. System Administracji 
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Lp. Pojęcie Definicja 

b) Dla Wykonawcy części II – Portal 

a. Platforma Dostępowa (PPD) 

b. Platforma publikacyjna (PPP) 

c. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 

d. Aplikacje usługodawców i aptek (AUA) 

e. Aplikacje płatników (APL) 

f. Aplikacje innych podmiotów (AIP) 

c) Dla Wykonawcy części III 

a. System Gromadzenia Danych Medycznych – 

Zdarzenia Medyczne (SGDM-ZM)  

b. System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 

(SGDM-R)  

c. System Gromadzenia Danych Medycznych – 

Skierowania i Zwolnienia (SGDM-SiZ)  

d. System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista 

Dokumentacja Medyczna (SGDM-ODM)  

e. System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie Danymi 

Podstawowymi (SOR-ZDP)  

f. System Obsługi Rejestrów – Rejestry (SOR-R)  

g. System Obsługi Rejestrów – Słowniki (SOR-S)  

h. System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 

Rozliczania Usług (SWR-WRU)  

i. System Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie 

Refundacji Leków (SWR-WRL)  

j. System Weryfikacji (SW)  

k. Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych 

Medycznych (PBRDM) 

d) Dla Wykonawcy części IV 

• Hurtownia Danych 

• System Wykrywania Nadużyć 

34 RFC Patrz „Wniosek o zmianę”. 

35 SLA Patrz Gwarantowany poziom usług. 

36 Start produkcyjny (wg Umowy S1-S4)  

Uruchomienie Oprogramowania w środowisku produkcyjnym  

w celu przetwarzania danych rzeczywistych. 

37 System P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 
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Lp. Pojęcie Definicja 

38 Użytkownik  Usługobiorca, przedstawiciel usługodawcy bądź płatnika, 

przedstawiciel CSIOZ bądź podmiotu współpracującego z Systemem 

P1. 

39 Właściciel Systemu P1 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). 

40 Wniosek o usługę Patrz Zlecenie standardowe. 

41 Wniosek o zmianę Dokument, opisujący przedmiot, zakres i uzasadnienie proponowanej 

modyfikacji, koniecznej do wprowadzenia w celu dokonania Naprawy. 

42 Wolumetria zgłoszeń Określa potencjalną liczbę użytkowników Systemu. 

(definicja przekazana przez Zamawiającego) 

I-sza linia wsparcia będzie gotowa do przyjęcia zgłoszeń pochodzących 

od 40 tys. Użytkowników Systemu. 

W kontekście świadczenia usługi I i II linii wsparcia przez pojęcie 
„użytkowników Systemu” rozumie się personel i przedstawicieli CSIOZ 
oraz podmiotów współpracujących z Systemem P1. Do użytkowników 
systemu nie są zaliczani usługobiorcy.  

43 Wykonawca Wykonawcy wyłonieni w postępowaniu na zaprojektowanie, realizację 

i nadzór gwarancyjny Podsystemów w ramach projektu „Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych” - część I, II, III, IV i V Zamówienia. 

Wykonawcy poszczególnych części Zamówienia określani są jako: 

- Wykonawca części I – Strumień 1 / S1 / Wykonawca S1 

- Wykonawca części II – Strumień 2 / S2 / Wykonawca S2 

- Wykonawca części III – Strumień 3 / S3 / Wykonawca S3 

- Wykonawca części IV – Strumień 4 / S4 / Wykonawca S4 

- Wykonawca części V – Strumień 5 / S5 / Wykonawca S5 

44 Zamawiający Patrz Właściciel Systemu P1. 

45 Zdarzenie Zmiana stanu usługi, istotna dla Zarządzania usługą informatyczną lub 

innym Elementem konfiguracji. Zdarzeniem może być m. in. 

ostrzeżenie lub powiadomienie wygenerowane przez usługę 

informatyczną, Element konfiguracji lub system monitorujący.  

46 Zgłoszenie Przekazanie do I-szej linii wsparcia przez Zgłaszającego informacji na 

temat pewnych okoliczności działania Systemu P1. 

 

47 Zgłaszający Personel i przedstawiciele CSIOZ oraz podmioty współpracujące z 

Systemem P1. Do Zgłaszających nie są zaliczani usługobiorcy. 

48 Zlecenie standardowe  Formalna prośba Zgłaszającego o dostarczenie informacji lub porady.  
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MAPOWANIE TERMINÓW 

Podrozdział zawiera mapowanie terminów dotyczących utrzymania z umów S1-S5, na terminy w 

wytycznych do wdrożenia Modelu Utrzymania. 

Tabela 3 Mapowanie terminów 

Proces Wytyczne Modelu 

Utrzymania 

Umowa S1 Umowy S2-S4 Umowa 

S5 

Zarządzanie 

problemami 

Problem: Zarejestrowana usterka 

konfiguracyjna albo, usterka 

techniczna 

Błąd: (wg Umowy S1-S4)  

Usterka Podsystemu, która 

przejawia się poprzez brak 

funkcjonowania Podsystemu lub 

funkcjonowanie Podsystemu 

niezgodnie z OPZ lub 

Dokumentacją 

albo 

brak funkcjonowania lub 

niezgodnie z OPZ lub 

Dokumentacją, funkcjonowanie 

Systemu P1, spowodowane przez 

Podsystem. 

Błąd może być Błędem 

krytycznym lub Błędem 

niekrytycznym. Przez Błąd Strony 

rozumieją również usterkę w 

rozumieniu Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych 

oraz usterkę Dokumentacji. 

Błąd (wg Umowy S1-S4)  

Usterka Podsystemu, która 

przejawia się poprzez brak 

funkcjonowania Podsystemu 

lub funkcjonowanie 

Podsystemu niezgodnie z 

OPZ lub Dokumentacją 

albo 

brak funkcjonowania lub 

niezgodnie z OPZ lub 

Dokumentacją, 

funkcjonowanie Systemu P1, 

spowodowane przez 

Podsystem. 

Błąd może być Błędem 

krytycznym lub Błędem 

niekrytycznym. Przez Błąd 

Strony rozumieją również 

usterkę w rozumieniu 

Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz 

usterkę Dokumentacji. 

 

Zarządzanie 

problemami 

Usterka konfiguracji (odnosi się do II 

linii wsparcia – obsługiwanej przez 

administratorów systemu) 

   

Zarządzanie 

problemami 

Usterka funkcjonalna – odnosi się do 

III linii wsparcia – twórcy aplikacji. 
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4.1. POMIAR CZASU REAKCJI I NAPRAWY INCYDENTÓW 

Zawarte umowy Zamawiającego z Wykonawcami określają czas reakcji i czas naprawy. Określenia w 
umowach nie są jednoznaczne. Poniżej przedstawiono zbiorczy wykaz określeń stosowanych w umowach. 

Czasy reakcji i naprawy biegną od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 20.00.  

Poza ww. godzinami czasy reakcji i naprawy nie biegną. 

Dla Incydentów liczone są czasy reakcji oraz czasy naprawy, zarówno dla całości Incydentu, jak i dla prac 
cząstkowych zespołów zaangażowanych w ich obsługę. 

Momenty rozpoczynające lub kończące naliczanie SLA są wyrażane z dokładnością do minuty, długości 
okresów naliczania SLA obliczane są w minutach jako różnice między końcem i początkiem naliczania SLA, 
odliczane są okresy wyłączone z SLA i zaokrąglane do pełnych godzin (60 minut) lub dni (wtedy dzień 
odpowiada długości okna w minutach) zgodnie z regułami matematycznymi. 

4.1.1. CZAS REAKCJI I NAPRAWY DLA I-SZEJ LINII WSPARCIA S5 

Czas reakcji – patrz miernik „czas reakcji” w rozdziale 0. 

Czas naprawy – patrz miernik „czas obsługi zlecenia” w rozdziale 0. 

 

4.1.2. CZAS REAKCJI I NAPRAWY DLA II-GIEJ LINII WSPARCIA S1,S5 

Czas reakcji – patrz miernik „czas reakcji II linii wsparcia” w rozdziale 0. 

Czas naprawy – patrz miernik „czas obsługi” w rozdziale 0. 

4.1.3. CZAS REAKCJI I NAPRAWY DLA III-GIEJ LINII WSPARCIA S1-S4 

Czas reakcji – patrz miernik „czas reakcji” w rozdziale 0 

Czas naprawy – patrz miernik „czas obsługi” w rozdziale  0 
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KATALOG USŁUG SYSTEMU P1 
Katalog usług Systemu P1 został opisany w rozdziale 10 opracowania „Model Utrzymania dla Centrum jako 
jednostki utrzymującej Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych – System P1”. 

 

KATEGORIE USŁUG SYSTEMU P1 

Usługi realizowane w Systemie P1 zostały podzielone na: 

1. Usługi Biznesowe 

2. Usługi Aplikacyjne 

a. Usługi Aplikacyjne Front End 

b. Usługi Aplikacyjne Back End 

3. Usługi Techniczne 

a. Usługi Platformy Wirtualnej 

b. Usługi Platformy Fizycznej 

4. Usługi Wspierające 

 

5.1.1. USŁUGI BIZNESOWE SYSTEMU P1 

Usługi Biznesowe Systemu P1 obejmują wszystkie usługi dostępne dla użytkowników zewnętrznych, zostały 

określone w specyfikacji Systemu P1 i zapisane w Architekturze Korporacyjnej w Modelu Architektury 

Biznesowej. 

Wykaz Usług Biznesowych Systemu P1 znajduje się w załączniku 1. 
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System P1

Użytkownicy Systemu P1

Usługi Biznesowe

 

Rysunek 1 Schemat Usług Biznesowych 

5.1.2. USŁUGI APLIKACYJNE 

System P1 realizuje Usługi Biznesowe poprzez dostarczane usługi przez Podsystemy (Produkty) wchodzące 

w skład Systemu P1. 

System P1 został zaprojektowany i wykonany w oparciu o Szynę Usług. Podsystemy (Produkt) Systemu P1 

można podzielić na dwie grupy: 

1. Podsystemy (Produkty) Front End – które dostarczają usług dla użytkowników Systemu P1. 

2. Podsystemy (Produkty) Back End – które świadczą usługi wewnętrzne dla Podsystemów 

(Produktów) Front end. 

Podsystemy Front End i Back End połączone są Szyną Usług. 

Wywołana Usługa Biznesowa Systemu P1 przyjmowana jest przez jeden z Podsystemów Front End i 

następnie uruchamiany jest proces na Szynie Usług wywołujący usługi jednego lub kilku Podsystemów Back 

End. 
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Użytkownicy Systemu P1

Usługi Biznesowe

PdsF 1 PdsF 2 PdsF 3 PdsF N

PdsB 1 PdsB 2 PdsB 3 PdsB X

Szyna Usług

Wywołana Usługa 
Biznesowa

System P1

Podsystemy 
Front End

Podsystemy 
Back End

 

Rysunek 2 Usługi Aplikacyjne w Systemie P1 

W Systemie P1 wszystkie usługi Aplikacyjne Front End i Back End znajdują się w repozytorium WSRR. W tym 

repozytorium zdefiniowane są również wszystkie procesy wewnętrzne Systemu P1 realizowane na 

wewnętrznej szynie usług. 

Podsystemy Front End Systemu P1 zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 4 Podsystemy Front End Systemu P1 

Lp. Nazwa 
skrócona 

Nazwa Podsystemu Uwagi 

1. PD Platforma Dostępowa Portal 

2. PP Platforma Publikacyjna Portal 

3. IKP Internetowe Konto Pacjenta Portal 

4. AUiA Aplikacja Usługodawców i Aptek Portal 

5. AP Aplikacja Płatników Portal 

6. AiP Aplikacja Innych Podmiotów Portal 

7. SUZ Szyna Usług Zewnętrzna Dostęp poprzez WebService 

8.  Administrowanie Podsystemami Front End i Back Portal 
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End 

 

 

Podsystemy Back End Systemu P1 zostały przedstawione w tabeli 2. 

 

Tabela 2 

Podsystemy Back End Systemu P1 

Lp. Nazwa 
skrócona 

Nazwa Podsystemu Uwagi 

1. SGDM-ZM System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Zdarzenia Medyczne 

 

2. SGDM-R System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Recepty 

 

3. SGDM-SiZ System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Skierowania i Zwolnienia 

 

4. SGDM-ODM System Gromadzenia Danych Medycznych – 
Osobista Dokumentacja Medyczna 

 

5. SOR-ZDP System Obsługi Rejestrów –  

Zarządzanie Danymi Podstawowymi 

 

6. SOR-R System Obsługi Rejestrów – 

Rejestry 

 

7. SOR-S System Obsługi Rejestrów – 

Słowniki 

 

8. SWR-WRU System Wspomagania Rozliczeń –  

Wsparcie Rozliczenia Usług 

 

9. SWR-WRL System Wsparcia Rozliczeń –  

Wsparcie Refundacji Leków 

 

10. SW System Weryfikacji 

 

 

11. PBRDM Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych 
Medycznych 
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12. HD-ASR Hurtownia Danych –  

Analizy, Statystyki, Raporty 

 

13. HD-M Hurtownia Danych – Monitorowanie 

 

 

14. SWN System Wykrywania Nadużyć 

 

 

15. SUW Szyna Usług –  

Wewnętrzna 

 

16. SA-Ad System Administracji –  

Administracja 

 

17. SA-Au System Administracji –  

Audyt 

 

18. SA-ZiP System Administracji –  

Zabezpieczenia i Prywatność 

 

 

 

5.1.3. USŁUGI TECHNICZNE 

Usługi Techniczne realizowane są przez Infrastrukturę Techniczno-Systemową Systemu P1 (ITS P1). Na ITS 

P1 składa się sprzęt komputerowy (serwery, urządzenia sieciowe itp.) oraz oprogramowanie systemowe 

(systemy wirtualizacji, systemy operacyjne bazy danych itp.). 

Całość ITS została podzielona na dwie warstwy: 

1. Platformę Fizyczną. 

2. Platformę Wirtualną. 

Całość sprzętu tworzącego ITS P1 zostało podzielone fizycznie na oddzielne obszary (Moduły) głównie ze 
względu na podziały funkcjonalne oraz wymagania bezpieczeństwa. 

W ramach każdego obszaru (modułu) utworzone są środowiska wirtualne. 

Maszyna wirtualna dla Podsystemu Produktu określa: 

1. Identyfikator maszyny. 

2. Wielkość RAM oraz procesory. 

3. Zainstalowany system operacyjny. 

4. Zainstalowane oprogramowanie systemowe. 
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5. Połączenie do sieci VLAN dla komunikacji z Szyną Usług (opcjonalnie z innymi Podsystemami) (VM-

APP). 

6. Połączenie do sieci SAN i serwerami baz danych. 

7. Połączenie z siecią zarządzania (VM-MGMT). 

8. Połączenie z siecią backup (VM-Backup). 

9. Dostęp do dodatkowych urządzeń (opcjonalnie). 

 

Dla każdego Podsystemu (Produktu) wydzielana jest w ITS maszyna wirtualna. Ze względów 
niezawodnościowych oraz wydajnościowych dla jednego Podsystemu (Produktu) tworzonych jest kilka 
maszyn wirtualnych połączonych w klastry. 

Specyfikacja maszyn wirtualnych z mapowaniem na platformę fizyczną znajduje się w załączniku 2. 
Natomiast szczegółowe przypisanie do maszyn wirtualnych sieci VLA i SAN znajduje się w Projekcie 
Technicznym ITS P1 w tomie 3 i tomie 4. 

 

Usługa Łącza Internet COPD

Usługa Platformy Fizycznej Sieci 
LAN strefy DMZ dla COPD

Usługa Platformy Fizycznej Sieci 
LAN strefy Aplikacyjnej dla COPD

Usługa Platformy Fizycznej Sieci SAN dla COPD

Usługa Kolokacji COPD

Usługa Łącza Dedykowanego 
COPD-ZOPD

Usługa Łącza Dedykowanego 
COPD-ZOPD-POPD

Usługa Platformy Fizycznej 
Sieci LAN strefy Zarządzania dla 

COPD

Usługa Platformy Fizycznej 
Sieci LAN dla Backup COPD

Usługa Serwerów 
Fizycznych Strefy DMZ 

COPD

Usługa Serwerów 
Fizycznych Strefy 

Aplikacji COPD

Usługa Serwerów 
Fizycznych Strefy Bazy 

Danych COPD

Usługa Serwerów Fizycznych 
strefy Zarządzania COPD

Usługa Serwerów Fizycznych 
dla Backup COPD

Usługa Wirtualnej Sieci LAN 
strefy DMZ COPD-ZOPD

Usługa Wirtualnej Sieci LAN 
strefy Aplikacyjnej COPD-ZOPD

Usługa Wirtualnej Sieci LAN 
strefy Zarządczej COPD-ZOPD

Usługa Wirtualnej Sieci LAN strefy 
Backup COPD-ZOPD

Usługa Wirtualnej Sieci SAN dla COPD-ZOPD

Usługa Serwerów 
Wirtualnych Strefy 
DMZ COPD-ZOPD

Usługa Serwerów 
Wirtualnych Strefy 

Aplikacji COPD-ZOPD

Usługa Serwerów 
Wirtualnych Strefy Bazy 

Danych COPD-ZOPD

Usługa Serwerów 
Wirtualnych strefy 

Zarządzania COPD-ZOPD

Usługa Serwerów Wirtualnych 
dla Backup COPD-ZOPD

Usługa Platformy Fizycznej Macierzy Dyskowych COPD

Usługa Platformy Wirtualnej Macierzy Dyskowych COPD-ZOPD

Podsystemy (Produkty) Systemu P1

Usługa Łącza PESL-NET

 

Rysunek 3 Podział ITS na warstwy 

5.1.4. USŁUGI WSPIERAJĄCE 

 

Elementy składowe Systemu P1 (Podsystemy, ITS itp.) wymagają wykonywania prac instalacyjnych, 
naprawczych, modernizacyjnych. Prace te wykonywane są jako Usługi Wspierające. 
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Usługi Wspierające będą wykonywane przez: 

1. Zespoły etatowe CSIOZ. 

2. Firmy zewnętrzne na podstawie zawartych umów. 
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BAZA DANYCH DLA UTRZYMANIA SYSTEMU P1 
Niezbędne informacje dla System Wsparcia Utrzymania Systemu P1 będą przechowywane w bazach danych 

zamieszczonych w tabeli 2. 

Tabela 5 Baza danych dla Systemu Wsparcia Utrzymania Systemu P1 

Lp. Baza danych Przeznaczenie Oprogramowanie 

1. Baza Danych Zarządzania 
Konfiguracją CMDB 

Przechowywanie wszystkich 
informacji związanych z 
konfigurację Systemu P1 

HP Universal CMDB 

2. Katalog Usług Przechowywanie metryk 
opisu usług 

HP Service Manager Service 
Catalog 

3. Repozytorium zatwierdzonych 
nośników (ang. DML - 

Definitive Media Library) 

Przechowywanie 
zatwierdzonych oficjalnie 
nośników Systemu P1 

 

3.1. Repozytorium Kodów 
Źródłowych 

Przechowywane kody 
źródłowe Podsystemów 
(Produktów) wdrożonych do 
eksploatacji wraz z 
dokumentacją 

SVN 

3.2. Repozytorium plików 
instalacyjnych  

Przechowywane pliki 
instalacyjne oprogramowania 
systemowego (COTS) wraz z 
dokumentacją 

SVN 

3.3. Repozytorium nośników 
fizycznych 

Przechowywania fizycznych 
nośników (płyt CD, nośników 
USB etc). Repozytorium DML-
ARCH realizowane jest w 
ramach zasobów Właściciela 
Systemu P1. 

SVN 

4. Repozytorium Usług 
Biznesowych 

Przechowywane definicje 
Usług Biznesowych (WSDL) 

IBM WSRR 

5. Baza wiedzy Przechowywane informacje 
dla pierwszej linii wsparcia 

HP IR Expert 

 

BAZA DANYCH CMDB 

 



 

 
str. 28/97 

Baza danych zarządzania konfiguracją (Configuration Management DataBase – CMDB) jest podstawowym 
źródłem informacji dla procesów utrzymania systemu.  

HP Universal CMDB jest Centralnym repozytorium danych o elementach infrastruktury i ich wzajemnych 
powiązaniach, pochodzących z wielu źródeł. HP uCMDB umożliwia: 

• Federacja danych – możliwość przeglądania na pojedynczym widoku danych z różnych źródeł 

związanych z elementem infrastruktury. 

• Reconciliation – zapewnienie pojedynczego klucza (identyfikatora) elementów infrastruktury w 

różnych źródłach danych. 

• Mapping and Visualisation – wizualizacja powiązań fizycznych i logicznych elementów infrastruktury 

i usług w niej zdefiniowanych. 

• Synchronization – wykrywanie planowanych i nieplanowanych zmian atrybutów elementów 

infrastruktury. 

Poszczególne moduły HP uCMDB realizują następującą funkcjonalności: 

• Wykrywanie elementów infrastruktury. 

• Federacja danych w zakresie produktów HP BTO i źródeł danych od firm trzecich. 

• Definiowanie usług i mapowanie ich do fizycznych elementów infrastruktury. 

• Wykrywanie zmian konfiguracji elementów infrastruktury i podejmowanie akcji w celu utrzymania 

zdefiniowanych standardów. 

W CMBD będą przechowywane dane wymienione w tabeli. 

Tabela 6 Dane przechowywane w bazie danych CMDB 

Lp. Wprowadzane dane Źródło Uwagi 

1. Informacje o Wykonawcach, 
główne parametry umowy 

Umowy z Wykonawcami  

2. Specyfikacja sprzętu fizycznego Protokoły odbioru 

Projekt Techniczny ITS 

Załącznik 2 do Wytycznych 

 

3. Specyfikacja oprogramowania 
systemowego 

Protokoły odbioru 

Projekt Techniczny ITS 

Załącznik 2 do Wytycznych 

 

4. Specyfikacja platformy wirtualnej Projekt Techniczny ITS 

Załącznik 2 do Wytycznych 
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Systemy zarządzania platformą wirtualną 

5. Oprogramowanie Podsystemów 
Systemu P1 

Projekty Podsystemów 

Dokumentacja Administracyjna 

 

 

Zbiorcze informacje o ITS Systemu P1 znajdują się w załączniku 2. 
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WYMAGANIA ORGANIZACYJNE – WYMAGANE ROLE 

Tabela 7 Role i funkcje wykorzystywane w wytycznych do wdrożenia MU dla systemu P1 

Lp. Rola Opis 

1 CAB Zadaniem CAB jest opiniowanie i zatwierdzanie propozycji zmian w 

systemach produkcyjnych. 

W skład CAB mogą wchodzić: 

• Klienci 

• Managerowie po stronie użytkownika 

• Reprezentanci grup użytkowników 

• Programiści/zespół utrzymujący aplikacje 

• Konsultanci techniczni/specjaliści 

• Reprezentanci personelu operacyjnego np. Service Desk, 

zarządzania testami, ciągłością działania, bezpieczeństwem, 

pojemnością 

• Reprezentanci personelu obsługującego infrastrukturę 

• Kontraktorzy i inne strony trzecie 

• Przedstawiciele innych organizacji 

 

2 CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jednostka 

Budżetowa, której podstawowym przedmiotem działalności jest 

realizacja zadań w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia. 

W szczególności do zadań Centrum należy: budowy społeczeństwa 

informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, 

harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i 

programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych 

ministra zdrowia na podstawie prowadzonych analiz 

socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych. 
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2.1 Administrator HPSM Administrator aplikacji HPSM wykonujący prace związane z 

konfiguracją i aktualizacją bazy CMDB. 

2.2 Integrator Funkcja odpowiadająca za weryfikację problemów mających źródło 

w integracji systemów i usług, oraz odpowiadająca za 

przeprowadzanie testów integracyjnych nowych wersji usług. 

2.3 Menadżer ds. 

Incydentów 

Pracownik CSIOZ odpowiedzialny za przebieg procesu zarządzania 

incydentami. W ramach procesu obsługi incydentu odpowiada za 

wykonanie eskalacji hierarchicznej 

2.5 Menadżer ds. 

konfiguracji 

Pracownik CSIOZ odpowiedzialny za weryfikację zleceń zmian 

konfiguracji, oraz za zarządzanie dokumentacją i modelem systemu 

zarządzania konfiguracją (CMS). 

2.4 Menadżer ds. 

Problemów 

Pracownik CSIOZ odpowiedzialny w procesie obsługi problemu za 

kategoryzację i priorytetyzację problemów (w tym ich eskalację).  

Bierze także udział w zespole ds. poważnych incydentów.  

2.6 Menadżer ds. 

zmiany 

Pracownik CSIOZ odpowiedzialny za zarządzanie merytorycznymi 

aspektami związanymi z zarządzaniem zmianą. Wykonuje: 

• Przegląd RFC 

• Ocenę i planowanie RFC (we współpracy z osobami 

technicznymi) 

• Organizuje posiedzenie ECAB w przypadku obsługi zmiany 

pilnej 

• Przedstawia propozycje zmian 

• Zleca zmiany konfiguracji w systemie zarządzania 

Konfiguracją. 

 

2.7 ServiceDesk CSIOZ Service Desk CSIOZ odpowiada za obsługę RFC i problemów. Service 

Desk pełni rolę punktu kontaktowego, rejestratora i dystrybutora 

ticketów. 
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2.10 Właściciel biznesowy 

usługi/systemu 

Właściciel biznesowy usługi/systemu bierze udział w czynnościach 

związanych z akceptacją rozwiązań dotyczących usług, których jest 

właścicielem. Bierze także udział w akceptacji zleceń 

standardowych dotyczących realizacji usług, których jest 

właścicielem. 

2.8 WERST Wydział Eksploatacji i Rozwoju Systemów. W ramach modelu 

utrzymania bierze udział w monitorowaniu systemów 

informatycznych Centrum i zgłaszaniu problemów i zleceń 

standardowych. 

2.9 Wydział 

Bezpieczeństwa 

Wydział Bezpieczeństwa. W ramach modelu utrzymania bierze 

udział w monitorowaniu systemów informatycznych Centrum i 

zgłaszaniu problemów i zleceń standardowych związanych z 

bezpieczeństwem systemów. 

2.11 Zespół ds. realizacji 

zleceń 

Zespół odpowiedzialny za realizację konkretnej pozycji zlecenia 

standardowego. Na zlecenie standardowe może składać się kilka 

pozycji realizowanych przez odrębne zespoły ds. realizacji zleceń. 

3 Contact Center Obiekt reprezentuje dostawcę Contact Center, odpowiedzialnego za 

obsługę użytkowników zewnętrznych platformy P1 (zgłaszających).  

3.1 Call Center Call Center odpowiada za obsługę zgłoszeń przekazywanych do 

Contact Center za pomocą kanału głosowego. 

3.2 Help Desk Help Desk odpowiada za obsługę zgłoszeń przekazywanych do 

Contact Center za pomocą kanału innego niż głosowy (np. mail, 

bądź formularz zgłoszeniowy). 

3.3 I linia wsparcia I linia wsparcia odpowiada w Contact Center za kategoryzację 

informacji i eskalację ich do poziomu incydentu, bądź zlecenia 

(standardowego). 

3.4 Koordynator I linii 

wsparcia 

Koordynator I linii wsparcia jest osobą odpowiedzialna za nadzór 

nad bieżącą obsługą zgłoszeń przekazywanych do Contact Center. 

W szczególności analizuje on zgłoszenia odrzucone przez Call Center 

i Help Desk. 
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4 Dostawca Aplikacji 

P1 (S1, S2, S3, S4) 

Obiekt reprezentuje dostawców aplikacji dedykowanych dla 

platformy P1. 

4.1 II linia wsparcia 

(gwarancja aplikacji) 

Funkcja reprezentuje czynności związane z reakcją na zgłoszenia 

problemów/błędów dotyczących aplikacji. 

5 ECAB Zadaniem ECAB jest opiniowanie i zatwierdzanie propozycji zmian 

pilnych, które nie mogą oczekiwać na standardowe posiedzenie 

CAB. ECAB wypracowuje także zarys planu implementacji i planu 

wycofania zmiany pilnej. 

W skład ECAB mogą wchodzić: 

• Klienci 

• Managerowie po stronie użytkownika 

• Reprezentanci grup użytkowników 

• Programiści/zespół utrzymujący aplikacje 

• Konsultanci techniczni/specjaliści 

• Reprezentanci personelu operacyjnego np. Service Desk, 

zarządzania testami, ciągłością działania, bezpieczeństwem, 

pojemnością 

• Reprezentanci personelu obsługującego infrastrukturę 

• Kontraktorzy i inne strony trzecie 

• Przedstawiciele innych organizacji 

 

6 Gwarant P2 SA Obiekt reprezentuje gwaranta Systemu Administracji platformy P2, 

który odpowiada za uwierzytelnienie użytkowników w platformach 

P1 i P2. 

6.1 II linia wsparcia 

(gwarancja aplikacji 

P2 SA) 

Funkcja reprezentuje czynności związane z reakcją na incydenty 

związane z Systemem Administracji P2 

7 Utrzymanie ITS P1 Obiekt reprezentuje dostawcę usługi utrzymania infrastruktury 
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techniczno-systemowej dla platformy P1. 

7.1 Service Desk P1 Service Desk P1 jest funkcją realizowaną przez Dostawcę usług 

utrzymania P1. Funkcja Service Desk bierze udział w procesach 

zarządzania incydentami, problemami i zdarzeniami w zakresie 

monitorowania i realizacji zadań związanych z tymi procesami. 

7.2 System 

monitorowania 

Obiekt agreguje systemy monitorowania dla usług utrzymywanych 

w CSIOZ 

7.2.1 Mechanizmy i logika 

korelacji 

Obiekt reprezentuje systemy korelacji zdarzeń dostarczanych z 

systemów monitorowania warstwy technicznej i infrastruktury 

techniczno-systemowej. 

7.2.3 Monitorowanie 

aplikacji 

Obiekt reprezentuje systemy monitorowania warstwy aplikacyjnej 

usług CSIOZ. 

7.2.2 Monitorowanie ITS Obiekt reprezentuje systemy monitorowania warstwy 

infrastruktury techniczno-systemowej dla usług CSIOZ. 

8 Zgłaszający Rola osoby zewnętrznej w stosunku do modelu utrzymania, która 

ma możliwość przekazania zgłoszenia. W ramach wytycznych 

utrzymania dla P1 można wyróżnić trzy kategorie osób 

zgłaszających: 

• Obywatele wykorzystujący system P1 

• Usługodawcy w rozumieniu projektu P1 

• Przedstawiciele Wykonawców systemów P1 
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WOLUMETRIA DLA UTRZYMANIA SYSTEMU 

WOLUMETRIA ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO 

 

Tabela 8 Wolumetria środowiska produkcyjnego 

Dostęp Podsystem 
(Produkt) 

Grupa 
użytkowników 

Ilość Dostępność 

Portal Prezentacji PPP, PPD Usługobiorcy ok. 38.000.000 
osób 

 

Portal Aplikacji 
Usługobiorców 

IKP Usługobiorcy Ok. 38.000.000 
osób 

 

Portal aplikacji 
usługodawców 

AUiA, AP, AIP Usługodawcy Ok. 350.000 osób  

Dostęp dla 
administratorów 
analizy danych 

HD-M, HD-ASR, 
SWN 

Administracja Ok. 200 osób  

Portal dostępu dla 
administratorów 
biznesowych 

Wszystkie 
Podsystemy 

Administratorzy 
Biznesowi 

Ok. 100 osób  

Dostęp Web 
Service 
Usługodawców 

Szyna Usług - 
zewnętrzna 

Usługodawcy – 
podmioty z 
własnym serwerem 

Ok. 100.000 
podmiotów 

 

Dostęp Web 
Service Gestorów 
Rejestrów 

Szyna Usług - 
zewnętrzna 

Gestorzy Rejestrów Ok. 60 podmiotów  

Dostęp Web 
Service dla 
podmiotów 
współpracujących 

Szyna Usług - 
zewnętrzna 

Podmioty 
współpracujące 
administracji 
publicznej 

Ok. 100 
podmiotów 

 

Dostęp VPN dla 
administratorów 
technicznych 

ITS Administratorzy 
Techniczni 

Ok. 50 osób  
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WOLUMETRIA ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNEGO 

9.2.1. WOLUMETRIA ŚRODOWISKA ROZWOJOWEGO, SZKOLENIOWEGO 

Tabela 9 Wolumetria Środowiska Rozwojowego i Szkoleniowego 

Dostęp Podsystem 
(Produkt) 

Grupa 
użytkowników 

Ilość Dostępność 

Dostęp przez VPN Wszystkie Programiści, 
testerzy 
Wykonawców 
Strumienia 1, 2, 3 i 
4 

ok. 200 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Integrator Ok. 30 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Kontrolerzy 
Zamawiającego 

Ok. 50 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Testerzy 
Zamawiającego 

Ok. 50 osób  

Dostęp VPN dla 
administratorów 
technicznych 

ITS Administratorzy 
Techniczni 

Ok. 5 osób  

 

9.2.2. WOLUMETRIA ŚRODOWISKA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 

Tabela 10 Wolumetria dla Środowiska Testów Akceptacyjnych 

Dostęp Podsystem 
(Produkt) 

Grupa 
użytkowników 

Ilość Dostępność 

Dostęp przez VPN Wszystkie Integrator Ok. 30 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Kontrolerzy 
Zamawiającego 

Ok. 50 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Testerzy 
Zamawiającego 

Ok. 50 osób  

Dostęp VPN dla 
administratorów 
technicznych 

ITS Administratorzy 
Techniczni 

Ok. 5 osób  
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9.2.3. WOLUMETRIA ŚRODOWISKA EWALUACYJNEGO 

Tabela 11 Wolumetria dla Środowiska Ewaluacyjnego 

Dostęp Podsystem 
(Produkt) 

Grupa 
użytkowników 

Ilość Dostępność 

Portal dostępu dla 
administratorów 
biznesowych 

Wszystkie 
Podsystemy 

Administratorzy 
Biznesowi 

Ok. 10 osób  

Dostęp      

Dostęp Web 
Service 
Usługodawców 

Szyna Usług - 
zewnętrzna 

Usługodawcy – 
podmioty z 
własnym serwerem 

Ok. 100.000 
podmiotów 

 

Dostęp VPN dla 
administratorów 
technicznych 

ITS Administratorzy 
Techniczni 

Ok. 5 osób  

 

9.2.4. WOLUMETRIA ŚRODOWISKA ASEMBLACJI 

Tabela 12 Wolumetria dla Środowiska Asemblacji 

Dostęp Podsystem 
(Produkt) 

Grupa 
użytkowników 

Ilość Dostępność 

Dostęp przez VPN Wszystkie Kierownicy 
zespołów 
programistów 
Wykonawców 
Strumienia 1, 2, 3 i 
4 

ok. 50 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Integrator Ok. 30 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Kontrolerzy 
Zamawiającego 

Ok. 50 osób  

Dostęp przez VPN Wszystkie Testerzy 
Zamawiającego 

Ok. 50 osób  

Dostęp VPN dla 
administratorów 
technicznych 

ITS Administratorzy 
Techniczni 

Ok. 5 osób  
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PRZEBIEG PROCESÓW 
 

REALIZACJA ZLECEŃ 

 

WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Zlecenia otrzymane od Service Desk 

• Zlecenia otrzymywane bezpośrednio od użytkowników (samoobsługa) 

• Dane z systemu zarządzania konfiguracją (CMS) 

Danymi wyjściowymi procesu są: 

• Zrealizowane zlecenia 

• Informacje o satysfakcji użytkowników   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 

 

Zlecenie 

Obiekt (ticket) reprezentujący w systemie ITSM zlecenie standardowe 

Tabela 13 Opis obiektu zlecenia 

Atrybut Opis 

Identyfikator Unikalny identyfikator zlecenia 

Nazwa Nazwa nadana przez zlecającego, albo service Desk 

Opis Opis zlecenia 

Zlecający Osoba zlecająca wraz z informacjami kontaktowymi do osoby 
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Osoba przypisana Osoba przypisana do obsługi zlecenia 

Forma realizacji Zależna od kategorii zlecenia 

Status Powinny być obsługiwane przynajmniej statusy: 

• Otwarty  

• Zamknięty 

• Otwarty ponownie 

 

Status akceptacji Powinno być możliwe uwzględnienie statusów: 

• Oczekujący 

• Zaakceptowany  

• Odrzucony 

 

Priorytet Priorytet nadany zleceniu: 

• Niski 

• Średni 

• Wysoki 

• Krytyczny 

 

Pozycje zlecenia Poszczególne elementy niezbędne do wykonania zlecenia. Przykładowo, w  przypadku 

usługi dostawy komputera pozycjami może być dostawa, instalacja, nadanie uprawnień. W 

HPSM - określane jako "line items". 

PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 4 Realizacja zleceń 

Poszczególne kroki procesu 

Tabela 14 Kroki procesu realizacji zleceń 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Akceptacja zlecenia Akceptacja zlecenia jest związana z poinformowaniem użytkownika 

o wyniku analizy merytorycznej zlecenia. Przekazanie informacji jest 

realizowane automatycznie na podstawie kroku workflow. 

«Activity» Analiza merytoryczna 

zlecenia standardowego 

Osoba(y) akceptująca weryfikuje, czy zlecenie jest kompletne i czy 

spełnia przesłanki do realizacji. W zależności od wyniku weryfikacji 

akceptuje bądź odrzuca zlecenie. 

«Activity» Odrzucenie zlecenia Odrzucenie zlecenia jest związana z poinformowaniem użytkownika 

o wyniku analizy merytorycznej zlecenia. Przekazanie informacji jest 

Business Process Realizacja zleceń
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CMDB
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zlecenia do realizacj i
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zlecenia standardowego
Informacja o akceptacji

zlecenia

Zlecenie odrzucenia
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realizowane automatycznie na podstawie kroku workflow 

«Activity» Przydzielenie zespołu ds. 

realizacji zleceń i 

harmonogramowanie 

W ramach kroku do poszczególnych do poszczególnych pozycji 

zlecenia przypisywane są zespoły realizujące. Poszczególne pozycje 

zlecenia są przekazywane odpowiednim zespołom ds. realizacji 

zleceń. 

«Activity» Przypisanie akceptora na 

podstawie usługi 

Przypisanie akceptora na podstawie usługi jest realizowane 

automatycznie przy wykorzystaniu workflow przypisanego do usługi 

standardowej. Na podstawie workflow przekazywane są 

wiadomości z prośbą o akceptację. Akceptacja w zależności od 

rodzaju usługi może być wielostopniowa, bądź wieloosobowa.  

«Activity» Rejestracja zlecenia 

standardowego 

Rejestracja zlecenia polega na wypełnieniu formularza 

zawierającego informacje na temat zlecenia, zlecającego, daty 

realizacji i pozycji zlecenia. Dodatkowo rejestrowane jest 

powiązanie ze zgłoszeniem. Na podstawie rodzaju zgłoszenia 

wybierana jest ścieżka akceptacji. 

«Activity» Zakończenie obsługi 

zlecenia 

W ramach zamknięcia zlecenia, zlecającemu przekazywane są 

informacje podsumowujące wynik realizacji zlecenia, z prośbą o 

ocenę jakości obsługi. Wprowadzenie przez użytkownika oceny 

oznacza zamknięcie zlecenia. Po zdefiniowanym dla usługi 

standardowej czasie zlecenie może być zamknięte automatycznie. 

«Activity» Realizacja pozycji zlecenia Realizacja pozycji zlecenia jest związana z wykonaniem pojedynczej 

czynności związanej ze zleceniem standardowym. W przypadku 

standardowego zlecenia uprawnień przykładem mogą być odrębnie 

nadawane uprawnienia w różnych systemach informacyjnych. 

«Activity» Zgłoszenie incydentu Zgłoszenie incydentu jest realizowane w przypadku problemów z 

realizacją, które są spowodowane niedostępnością usług. 

«DataStore

» 

CMDB Baza danych zarządzania konfiguracją (ang. Configuration 

Management DataBase, CMDB) to repozytorium przechowujące 

informacje o Elementach konfiguracji (CI) i ich wzajemnych 

relacjach. Dane w bazie danych zarządzania konfiguracją są 

aktualizowane w związku z wdrażaniem zmian. Baza zarządzania 

konfiguracją jest kluczowym zasobem wspierającym zarządzanie 

usługami informatycznymi. 

Na etapie utrzymania Systemu P1 przyjęto model bazy zarządzania 
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konfiguracją, obejmujący: 

• Bazę danych zarządzania konfiguracją CMDB: 

• Główna baza zarządzania konfiguracją realizowana 

jest poprzez system oparty o narzędzie HPSM 

• Bibliotekę zatwierdzonych nośników (DML - 

Definitive Media Library), realizowaną poprzez: 

• Repozytorium kodu źródłowego SVN (DML-SVN) 

– w zakresie przechowywania paczek kodów źródłowych 

produktów, opracowanych przez Wykonawców. 

Repozytorium DML-SVN realizowane jest poprzez 

oprogramowanie SVN. 

• Repozytorium nośników fizycznych (DML-ARCH) 

– w zakresie przechowywania fizycznych nośników (płyt 

CD, nośników USB etc). Repozytorium DML-ARCH 

realizowane jest w ramach zasobów Właściciela Systemu 

P1. 

• Repozytorium plików instalacyjnych produktów 

COTS (DML-COTS) – w zakresie przechowywania plików 

instalacyjnych i poprawek do oprogramowania COTS. 

Repozytorium DML-COTS realizowane jest poprzez 

wydzielony zasób dyskowy w Centralnym i Zapasowym 

Ośrodku Przetwarzania Danych. 

Biblioteka zatwierdzonych nośników (ang. Definitive Media Library, 

DML) to miejsce, w którym bezpiecznie przechowywane są oficjalne 

i zatwierdzone wersje wszystkich Elementów konfiguracji 

oprogramowania. Dla każdego elementu oprogramowania 

wykorzystywanego w Systemie P1 (użytkowego, systemowego, 

narzędziowego, itd.) DML jest ustalonym miejscem przechowywania 

wszystkich wersji instalacyjnych wdrożonych na środowisko 

produkcyjne.  

Biblioteka zatwierdzonych nośników kontrolowana jest przez 

Właściciela Systemu P1.  

Zasoby znajdujące się w bibliotece zatwierdzonych nośników 

powinny umożliwiać – na podstawie przygotowanych procedur 

instalacyjnych i w połączeniu ze zarchiwizowanymi danymi – 

kompletne odtworzenie środowiska produkcyjnego na zgodnej z 
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wymaganiami infrastrukturze sprzętowej. 

MIERNIKI 

Tabela 15 Mierniki procesu realizacji zleceń 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 

Liczba zrealizowanych zleceń Liczba zrealizowanych zleceń w ciągu 

miesiąca z podziałem na kategorie zleceń 

Miesięczna  

Średni czas realizacji zlecenia Średni czas od przyjęcia zlecenia do jego 

zamknięcia. 

Miesięczna  

Średni czas obsługi zlecenia Średni czas upływający pomiędzy rejestracją 

zlecenia (status „otwarty”) a zakończeniem 

zlecenia (status „zamknięty”) 

Miesięczna  

 

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI 

 

WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Zgłoszenia eskalowane do poziomu incydentów 

Danymi wyjściowymi procesu są: 

• Rozwiązane incydenty 

• Zgłoszenia problemów 

• Zgłoszenia zmian 

• Zlecenia (w szczególności zlecenia o udzielenie informacji)   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 
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Incydent 

 

Tabela 16 Opis obiektu incydentów 

Atrybut Opis 

Status Aktualny status incydentu (Otwarty, Zamknięty, Oczekujący, Rozwiązany, Przyjęty, 

Odrzucony, W trakcie realizacji, Oczekuje na odpowiedź, Oczekuje na wdrożenie zmiany, 

Zawieszony ).  

Otwarty – Incydent został otwarty i nie jest aktualnie obsługiwany 

Zamknięty – incydent został zamknięty i potwierdzono zamknięcie z właścicielem 

biznesowym. 

Oczekujący – incydent oczekuje na dostarczenie informacji/akcję z zewnętrznego źródła 

Rozwiązany – incydent został rozwiązany, ale rozwiązanie nie zostało jeszcze 

zweryfikowane przez właściciela biznesowego  

Przyjęty – Incydent został przyjęty do realizacji  

Odrzucony – incydent został odrzucony przez grupę, której został przypisany 

W trakcie realizacji – incydent jest w trakcje realizacji 

Oczekuje na odpowiedź – incydent został wstrzymany do momentu uzyskania odpowiedzi 

od klienta/producenta 

Oczekuje na wdrożenie zmiany – została zgłoszona zmiana ale nie zostało przekazanie 

potwierdzenie jej zamknięcia 

Zawieszony – właściciel biznesowy zgodził się na wstrzymanie prac nad incydentem 

Kontakt Osoba kontaktowa skojarzona ze zgłoszeniem 

Czas kontaktu z 

osobą przypisaną. 

Czas w którym dokonano próby kontaktu z osobą przypisaną do incydentu. 

Przypisana osoba Osoba, której został przypisany incydent 

Przypisana grupa Grupa wsparcia, której został przypisany incydent. Powinny być zdefiniowane grupy 

odpowiadające rolom z podziałem na strumienie: 

Wsparcie pierwszego/drugiego poziomu S1/S2/S3/S4/S5/CSIOZ, Service Desk.  
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Usługa Usługa, której dotyczy incydent 

Jednostka 

konfiguracji 

Jednostka konfiguracji, której dotyczy incydent 

Start przerwy Początek przerwy w działaniu usługi 

Koniec przerwy Koniec przerwy w działaniu usługi 

Tytuł Tytuł incydentu 

Opis Opis incydentu 

Rozwiązanie Opis rozwiązania incydentu 

PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 5 Zarządzanie incydentami 

Poszczególne kroki procesu 

Tabela 17 Kroki procesu zarządzania incydentami 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Diagnoza incydentu Diagnoza incydentu jest realizowana przez zespół administratorów 

na podstawie informacji przekazanych w ramach obiektu incydentu, 

oraz na podstawie narzędzi do monitorowania, oraz dzienników 

zdarzeń. Diagnoza polega na wyszukaniu przekazanych symptomów 

Business Process Zarządzanie incydentami
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incydentu

Rejestracja incydentu Kwalifikacja

incydentu

Poinformowanie o

incydencie

Rejestracja incydentu

dla P2 SA

Odebranie incydentu

P2SA

Potwierdzenie

przyjęcia incydentu

P2 SA

Potwierdzenie

przyjęcia incydentu

P2 SA
Czas reakcji  P2 SA

Rozwiązanie

incydentu

Potwierdzenie

rozwiązania

incydentuCzas rozwiązania

Poinformowanie o

incydencie

Poinformowanie o

incydencie

Poinformowanie o

incydencie

Potwierdzenie

przyjęcia incydentu

ITS P1Czas reakcji  ITS P1 Czas rozwiązania

ITS P1

Potwierdzenie

przyjęcia incydentu

Diagnoza incydentu

Zastosowanie

procedury awaryjnej

Zgłoszenie problemu Odebranie procedury

obejścia
Zgłoszenie

rozwiązania

Zastosowanie

obejścia

Oczekiwanie na

rozwiązanie

problemu

Oczekiwanie na

wdrożenie

obejścia

Obniżenie kategorii

błędu

Błąd krytyczny po 
zastosowaniu obejścia

Weryfikacja

rozwiązania

Odebranie

rozwiązania

problemu

Zastosowanie

rozwiązania

Oczekiwanie na

wdrożenie

rozwiązania

Ponowne otwarcie

problemu

Odebranie

zgłoszenia

rozwiązania

incydentu

Weryfi kacja

skuteczności

rozwiązania

Zamknięcie

incydentu
Incydent

zamknięty

Odebranie informacji

o zamknięciu

incydentu

Odebranie informacji

o odrzuceniu

rozwiązania
Oczekiwanie na

weryfi kację

rozwiązania

Zakończenie

incydentu

Informacjao

incydencie

⦁ Procedury awaryjne 

ITS
⦁ Procedury awaryjne 

Aplikacji

⦁ ZAAKCEPTOWANE 
rozwiązania w bazie 
wiedzy dla ITS lub 
aplikacji

Odebranie informacji

o zamknięciu

incydentu

Poinformowanie o

incydencie

Poinformowanie o

incydencie

Przesłanie informacj i

o odrzuceniu

incydentu

Odebranie informacji

o odrzuceniu

incydentu

Odebranie informacji

o odrzuceniu

incydentu

Eskalacja

hierarchiczna

odrzucenia incydentu

Ponowne otwarcie

incydentu

Zamknięcie

incydentu

Baza wiedzy II

li ni i wsparcia

Oczekiwanie na

powiadomienie o

zamknięciu

incydentu

Oczekiwanie na

powiadomienie o

zamknięciu

incydentu

Obejście

Rozwiązanie

Błąd

krytyczny

po

obejściu

Rozwiązanie skuteczne

Ponowne zgłoszenie

problemu

Odrzucenie rozwiązania

Procedura rozwiązania

problemu

Informacja o

rozwiązaniu

Zgłoszenie incydentu

Zgłoszenie incydentu

Konieczna zmiana

Konieczna zmiana

Zmiana niekonieczna

Zgłoszenie prośby o

informację

Zmiana niekonieczna

Obniżenie kategorii błedu

Zastosowanie

procedury

awaryjnej

Poszukiwanie

przyczyny

Zgłoszenie

problemu Procedura obejścia

Zgłoszenie

pilnego RFC
Zamknięcie pilnego RFC

Informacja o zamknięciu

incydentu

Zamknięcie incydentu

Incydent P2 SA

Incydent P1

Incydent II li ni i P2 SA
Informacja o rozwiązaniu

incydentu

Zgłoszenie

pilnego RFC

Potwierdzenie przyjęcia

incydentu P2 SA

Informacja o odrzuceniu

rozwiązania

Informacja o zamknięciu

incydentu

Ponowne otwarcie

incydentu

Odebranie informacji

Przyjęcie

incydentu

Odrzucenie incydentu

Informacja o odrzuceniu

incydentu

Informacja o zamknięciu

incydentu



 

 
str. 47/97 

w bazie wiedzy II linii wsparcia i wyborze odpowiedniej procedury 

awaryjnej.  

W ramach diagnozy w konfiguracji systemu nie są realizowane 

żadne zmiany. 

Po zidentyfikowaniu błędów możliwe jest przejście do zastosowania 

procedur awaryjnych, oraz zgłoszenie problemu, mające na celu 

znalezienie przyczyny awarii i uzupełnienie bazy wiedzy. 

«Activity» Odebranie informacji o 

odrzuceniu rozwiązania 

Odebranie informacji o odrzuceniu rozwiązania skutkuje 

koniecznością wdrożenia nowego rozwiązania opracowanego w 

ramach procesu zarządzania problemami.  

«Activity» Odebranie informacji o 

zamknięciu incydentu 

Odebranie informacji o zamknięciu problemu kończy proces obsługi 

incydentu dla II linii wsparcia (administratorów technicznych ITS P1) 

«Activity» Odebranie procedury 

obejścia 

Odebranie procedury obejścia problemu sprowadza się do 

odebrania informacji o wypracowaniu w ramach zarządzania 

problemami procedury umożliwiającej obejście problemu 

powodującego niedostępność systemu/usługi. 

W zależności od tego czy rozwiązanie wymaga zmiany, czy nie 

uruchamiana jest ścieżka wdrożenia rozwiązania przez RFC, bądź 

przez procedurę awaryjną. 

«Activity» Odebranie rozwiązania 

problemu 

Odebranie procedury rozwiązania problemu sprowadza się do 

odebrania informacji o wypracowaniu w ramach zarządzania 

problemami procedury umożliwiającej rozwiązanie problemu 

powodującego niedostępność systemu/usługi. 

W zależności od tego czy rozwiązanie wymaga zmiany, czy nie 

uruchamiana jest ścieżka wdrożenia rozwiązania przez RFC, bądź 

przez procedurę awaryjną. 

«Activity» Poinformowanie o 

incydencie 

Odebranie informacji o incydencie polega na odebraniu wiadomości 

przekazanej jednym ze zdefiniowanych dla ITS P1 kanałów 

komunikacji. Sposób kolejkowania i przypisywania incydentów jest 

realizowany przez wykonawców ITS 

«Activity» Potwierdzenie przyjęcia 

incydentu 

Potwierdzenie przyjęcia incydentu jest przekazywane  do I linii 

wsparcia w momencie dostrzeżenia przez zespół ITS zgłoszenia i 

rozpoczęcia działań diagnostycznych.. 
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«Activity» Przesłanie informacji o 

odrzuceniu incydentu 

Potwierdzenie przyjęcia incydentu jest przekazywane  do I linii 

wsparcia w przypadku gdy Wykonawca odmawia podjęcia diagnozy. 

Informacja o odrzuceniu incydentu wymaga uzasadnienia powodu 

odrzucenia. 

«Activity» Zastosowanie obejścia Zastosowanie obejścia problemu jest realizowane poprzez 

zgłoszenie pilnego RFC, w celu zastosowania obejścia w systemie. 

«Activity» Zastosowanie procedury 

awaryjnej 

Zastosowanie procedury awaryjnej polega na wykonaniu 

przetestowanych wcześniej procedur w celu przywrócenia 

dostępności systemu. 

W dokumentacji administracyjnej produktów, Wykonawcy aplikacji 

powinni dostarczyć procedury awaryjne do swoich produktów. 

«Activity» Zastosowanie rozwiązania Zastosowanie rozwiązania problemu jest realizowane poprzez 

zgłoszenie pilnego RFC, w celu zastosowania obejścia w systemie. 

«Activity» Zgłoszenie problemu Zgłoszenie problemu sprowadza się do przejścia do rejestracji 

formularza opisującego problem powodujący niedostępność 

usługi/systemu. 

«Activity» Zgłoszenie rozwiązania Zgłoszenie rozwiązania problemu jest realizowane po zakończeniu 

wprowadzania zmian w systemie (odebraniu informacji o 

zamknięciu pilnego RFC). Informacja o zastosowaniu rozwiązania 

jest przekazywana do I linii wsparcia. 

«Activity» Odebranie informacji o 

zamknięciu incydentu 

Odebranie informacji o zamknięciu problemu kończy proces obsługi 

incydentu w ramach II linii wsparcia dla gwarantów aplikacji. 

«Activity» Poinformowanie o 

incydencie 

Odebranie informacji o incydencie jest czynnością polegającą na 

odebraniu komunikatu informacyjnego. 

«Activity» Odebranie incydentu P2SA Odebranie incydentu P2 SA jest realizowane zgodnie z umową 

Wykonawcy. 

«Activity» Potwierdzenie przyjęcia 

incydentu P2 SA 

Potwierdzenie przyjęcia incydentu P2 SA jest wysyłane do I linii 

wsparcia za pośrednictwem kanałów komunikacji do I linii wsparcia. 

«Activity» Rozwiązanie incydentu Rozwiązanie incydentu jest realizowane zgodnie z umowami 

gwarancyjnymi wykonawcy P2 SA. 
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«Activity» Eskalacja hierarchiczna 

odrzucenia incydentu 

Eskalacja hierarchiczna polega na skontaktowaniu się z 

Menadżerem ds. Incydentów z informacją, że incydent został 

odrzucony. 

«Activity» Kwalifikacja incydentu Kwalifikacja incydentu jest realizowana na podstawie atrybutów 

zgłoszenia i skutkuje przypisaniem krytyczności błędu zgodnej z 

umową, oraz adresata (np. poszczególnych strumieni). 

«Activity» Obniżenie kategorii błędu Obniżenie kategorii błędu jest realizowane poprzez zmianę statusu 

problemu z "krytyczny" na "normalny".  

«Activity» Odebranie informacji o 

odrzuceniu incydentu 

W ramach odebrania informacji o odrzuceniu incydentu, status 

obiektu incydentu jest zmieniany na "odrzucony".  

«Activity» Odebranie zgłoszenia 

rozwiązania incydentu 

Odebranie zgłoszenia rozwiązania incydentu może być odebrane za 

pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji z Wykonawcą ITS 

P1. Zgłoszenie rozwiązania powinno zawierać informację o 

zastosowanym rozwiązaniu. Po odebraniu zgłoszenia, I linia 

wsparcia zmienia status incydentu na "rozwiązany". 

«Activity» Poinformowanie o 

incydencie 

W przypadku skategoryzowania incydentu jako zwykły incydent z 

obszaru systemów P1, do wykonawców ITS przekazywana jest 

informacja o zarejestrowanym incydencie. Informacja jest 

przekazywana za pomocą zdefiniowanych dla wykonawców ITS 

kanałów komunikacji. 

«Activity» Ponowne otwarcie 

problemu 

Ponowne otwarcie problemu jest realizowane poprzez wyszukanie 

obiektu (zarejestrowanego ticketu) dla problemu powiązanego z 

incydentem i zmianie statusu na otwarty. 

«Activity» Potwierdzenie przyjęcia 

incydentu ITS P1 

Potwierdzenie przyjęcia incydentu ITS P1 może być odebrane za 

pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji z Wykonawcą ITS 

P1. Po odebraniu potwierdzenia, I linia wsparcia zmienia status 

incydentu na "przyjęty". 

«Activity» Potwierdzenie przyjęcia 

incydentu P2 SA 

Potwierdzenie przyjęcia incydentu P2 SA może być odebrane za 

pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji z Wykonawcą P2 

SA. Po odebraniu potwierdzenia, I linia wsparcia zmienia status 

incydentu na "przyjęty". 

«Activity» Potwierdzenie rozwiązania Odebranie zgłoszenia rozwiązania incydentu może być odebrane za 

pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji z Wykonawcą P2 
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incydentu SA. Zgłoszenie rozwiązania powinno zawierać informację o 

zastosowanym rozwiązaniu. Po odebraniu zgłoszenia, I linia 

wsparcia zmienia status incydentu na "rozwiązany". 

«Activity» Rejestracja incydentu Rejestracja incydentu polega na wypełnieniu formularza incydentu 

skutkującego zarejestrowaniem obiektu incydentu (ticketu). 

«Activity» Rejestracja incydentu dla 

P2 SA 

W przypadku skategoryzowania incydentu jako incydent dotyczący 

systemu P2 SA, zgłoszenie o incydencie jest przekazywane zgodnie z 

formularzem zgłoszenia incydentu zdefiniowanym w umowie 

wykonawcy P2 SA.  

«Activity» Weryfikacja skuteczności 

rozwiązania 

Weryfikacja skuteczności rozwiązania polega na potwierdzeniu u 

właściciela biznesowego skuteczności rozwiązania incydentu. Na 

czas weryfikacji status incydentu jest zmieniany na oczekujący. 

W przypadku akceptacji obejścia dla krytycznego błędu przechodzi 

się do obniżenia kategorii błędu (problemu). 

W przypadku akceptacji obejścia dla błędu niekrytycznego, bądź w 

przypadku zastosowania rozwiązania problemu incydent jest 

zamykany. 

W przypadku braku akceptacji rozwiązania przez właściciela 

biznesowego następuje ponowne otwarcie problemu.  

«Activity» Zamknięcie incydentu Zamknięcie incydentu przez I linię wsparcia polega na przekazaniu 

informacji o zamknięciu incydentu do procesu zarządzania 

zgłoszeniami, przekazaniu informacji do Wykonawców, oraz na 

zmianie statusu incydentu na "zamknięty". 

«Activity» Odebranie informacji o 

odrzuceniu incydentu 

Odebranie informacji o odrzuceniu incydentu polega na odebraniu 

kontaktu, oraz na przeglądzie i analizie obiektu incydentu 

zgłoszonego w systemie ITSM (ticketu). Na podstawie analizy 

powinna zostać podjęta decyzja o tym, czy incydent może zostać 

zamknięty, bądź decyzja czy incydent powinien zostać ponownie 

otwarty. 

«Activity» Ponowne otwarcie 

incydentu 

Ponowne otwarcie incydentu polega na zmianie statusu obiektu 

incydentu (ticketu w ITSM), oraz na podstawie analizy: 

• przypisaniu incydentu do odpowiedniej grupy (grup) 

Wykonawców 

• modyfikacji pilności/krytyczności incydentu o ile to 
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konieczne. 

 

«Activity» Zamknięcie incydentu Zamknięcie incydentu polega na zleceniu zamknięcia incydentu 

przez I linie wsparcia. 

«Activity» Poinformowanie o 

incydencie 

Odebranie informacji o incydencie jest czynnością polegającą na 

odebraniu komunikatu informacyjnego. 

«Activity» Weryfikacja rozwiązania Weryfikacja rozwiązania przeprowadzana przez właściciela 

biznesowego polega na analizie dostarczonego rozwiązania i 

zdecydowaniu czy rozwiązanie może być satysfakcjonujące jako 

rozwiązanie docelowe, czy jest satysfakcjonujące jako obejście, czy 

powinno być odrzucone. 

«DataStore

» 

Baza wiedzy II linii 

wsparcia 

Procedury awaryjne do produktów, przetestowane i zaakceptowane 

rozwiązania znanych błędów. 

MIERNIKI 

Tabela 18 Mierniki procesu zarządzania incydentami 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 

Czas reakcji Czas pomiędzy nadaniem incydentowi 

statusu „otwarty” a „przyjęty” 

Miesięczna Wartość może być wykorzystana 

do rozliczania wykonawców (I 

linia wsparcia). 

Czas reakcji II linii wsparcia Czas pomiędzy poinformowaniem II linii 

wsparcia o incydencie (kontaktem z osobą 

przypisaną) a przyjęciem przez II linię 

wsparcia incydentu 

Po każdym 

incydencie 

Wartość może być wykorzystana 

do rozliczania wykonawców (II 

linia wsparcia). 

Czas obsługi Czas pomiędzy nadaniem incydentowi 

statusu „przyjęty” a „rozwiązany” z 

wyłączeniem czasu oczekiwania (status 

„oczekujący”, „oczekuje na odpowiedź”, 

status „zawieszony” i status „oczekuje na 

wdrożenie zmiany”)  

Po każdym 

incydencie 

Wartość może być wykorzystana 

do rozliczania wykonawców (II 

linia wsparcia). 

 

ZARZĄDZANIE PROBLEMAMI 
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WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Incydenty z nieznaną przyczyną 

• Incydenty przypisane do znanego błędu 

• Informacje dodatkowe (logi, informacje dotyczące zależności między produktami, informacje od 

producentów) 

• Zgłoszenia błędów ze źródeł zewnętrznych 

Danymi wyjściowymi procesu są: 

• Problemy 

• Opisy rozwiązań 

• Opisy obejść 

• RFC 

• Pilne RFC   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 

 

Problem 

Tabela 19 Opis obiektu problemu 

Atrybut Opis 

Status Aktualny status problemu (Otwarty, Zaakceptowany, W trakcie realizacji, Oczekujący, 

Odrzucony, Odłożony).  

Otwarty – Problem został otwarty i nie jest aktualnie obsługiwany 

Zamknięty – problem został zamknięty i potwierdzono zamknięcie z właścicielem 

biznesowym. 

Oczekujący – problem oczekuje na dostarczenie informacji/akcję z zewnętrznego źródła 

Przyjęty – Incydent został przyjęty do realizacji  

Odrzucony – incydent został odrzucony przez grupę/koordynatora, której został przypisany 
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W trakcie realizacji – Problem jest w trakcje realizacji 

Odłożony – wdrożenie problemu zostało odłożone w czasie 

Przypisana grupa Grupa wsparcia, której został przypisany problem. Powinny być zdefiniowane grupy 

odpowiadające rolom z podziałem na strumienie: 

Wsparcie pierwszego/drugiego poziomu S1/S2/S3/S4/S5/CSIOZ/Producent 

Koordynator 

problemu 

Członek grupy przypisanej do problemu, koordynujący działania dotyczące rozwiązania 

problemu. 

Usługa Usługa, której dotyczy problem 

Jednostka 

konfiguracji 

Jednostka konfiguracji powodująca błędy/niedostępność usługi 

Nazwa Nazwa problemu 

Opis Szczegółowy opis problemu 

Przyczyna 

problemu 

Szczegółowy opis zidentyfikowanej przyczyny problemu 

Szacowana data 

znalezienia 

przyczyny 

problemu 

Szacowana data znalezienia przyczyny problemu, przypisywana na etapie kategoryzacji i 

priorytetyzacji problemu. Po znalezieniu przyczyny problemu (ang. root cause) wpisywana 

jest rzeczywista data znalezienia przyczyny problemu. 

Szacowana data 

znalezienia 

rozwiązania 

problemu 

Szacowana data znalezienia rozwiązania problemu, przypisywana na etapie diagnozy. Po 

znalezieniu rozwiązania problemu (ang. solution) wpisywana jest rzeczywista data 

znalezienia rozwiązania. 

Szacowana data 

rozwiązania 

problemu 

Szacowana data rozwiązania problemu (zamknięcia problemu), przypisywana po etapie 

testów rozwiązania. 

Kod zamknięcia Kod zamknięcia pozwala zidentyfikować przyczynę zamknięcia problemu. 

Obejście Opis obejścia problemu znalezionego na etapie diagnozy. 
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PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 6 Zarządzanie problemami 

Poszczególne kroki procesu 

Business Process Zarządzanie problemami
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Tabela 20 Kroki procesu zarządzania problemami 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Diagnoza usterki ITS lub 

COTS 

Diagnoza usterki ITS jest realizowana poprzez analizę symptomów 

problemu i informacji o błędach. W ramach diagnozy jest ustalana 

główna przyczyna awarii: np. system przestał działać ze względu na 

przepełnienie się logów transakcyjnych, logi transakcyjne powinny 

być archiwizowane w ramach procedury backupu, która nie była 

wykonywana ze względu na brak miejsca na dyskach systemu 

backupowego. Główna przyczyna awarii: brak miejsca na dyskach 

systemu backupowego. 

Diagnoza może wymagać: 

• uzupełnienia informacji - w przypadku gdy informacje 

niezbędne do ustalenia przyczyny nie są w posiadaniu 

rozwiązującego problem 

• eskalacji - w przypadku gdy np wystąpił nieznany błąd 

aplikacji. 

 

«Activity» Odebranie informacji o 

problemie 

Odebranie informacji o problemie jest realizowane przez odebranie 

przypisanego obiektu problemu (ticketu) i przejściu do kolejnych 

kroków w procesie. 

«Activity» Odrzucenie problemu Odrzucenie problemu może być zgłoszone w przypadku gdy: 

• rozwiązanie problemu jest znane  - w tym wypadku należy 

podać informacje identyfikujące rozwiązanie problemu 

• problem dotyczy obszaru innego niż obszar Wykonawcy 

 

«Activity» Przekazanie informacji o 

konieczności eskalacji 

problemu 

Przekazanie informacji o konieczności eskalacji wiąże się z faktem 

braku możliwości samodzielnej diagnozy i rozwiązania problemu. 

Przekazanie informacji o konieczności eskalacji powinno zawierać 

przynajmniej informację na temat: 

• zagadnień (błędów) co do których nie jest możliwe 

rozwiązanie 

• informację na temat aplikacji/systemu/sprzętu 
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generującego błąd 

• czas eskalacji 

• informacje identyfikujące eskalującego 

 

«Activity» Przekazanie informacji o 

rozwiązaniu problemu 

Przekazanie informacji o znalezieniu rozwiązania sprowadza się do 

przekazania informacji o zakończeniu uzupełniania danych 

dotyczących rozwiązania problemu i wprowadzeniu sposobów 

obejścia/rozwiązania błędów wymaganych do wdrożenia 

rozwiązania problemu. 

«Activity» Przekazanie informacji o 

znalezieniu obejścia 

Przekazanie informacji o znalezieniu obejścia sprowadza się do 

przekazania informacji o zakończeniu uzupełniania danych 

dotyczących obejścia problemu i wprowadzeniu sposobów 

obejścia/rozwiązania błędów wymaganych do wdrożenia obejścia. 

«Activity» Przyjęcie problemu Przyjęcie problemu jest potwierdzeniem odebrania problemu przez 

przypisanego wykonawcę. Przekazanie informacji o przyjęciu 

problemu jest sygnałem dla CSIOZ o rozpoczęciu diagnozy 

problemu. 

«Activity» Testy obejścia usterki ITS 

lub COTS 

Testy obejścia usterki ITS lub COTS są przeprowadzane na 

środowisku testowym w przypadku wykrycia możliwości obejścia 

problemu. 

«Activity» Testy rozwiązania usterki 

ITS lub COTS 

Testy rozwiązania usterki ITS lub COTS są przeprowadzane na 

środowisku testowym w przypadku wykrycia możliwości obejścia 

problemu. 

«Activity» Udokumentowanie 

obejścia usterki ITS lub 

COTS 

Udokumentowanie obejścia usterki ITS lub COTS jest realizowane 

poprzez uzupełnienie obiektu problemu o informację na temat 

sposobu obejścia, oraz uzupełnienie bazy wiedzy II linii wsparcia o 

informacje na temat rozwiązań nieznanych błędów. 

«Activity» Udokumentowanie 

rozwiązania usterki ITS lub 

COTS 

Udokumentowanie rozwiązania usterki ITS lub COTS jest 

realizowane poprzez uzupełnienie obiektu problemu o informację 

na temat sposobu rozwiązania, oraz uzupełnienie bazy wiedzy II linii 

wsparcia o informacje na temat rozwiązań nieznanych błędów. 

«Activity» Uzupełnienie informacji Czynność uzupełnienia informacji o usterce ITS lub COTS jest 

realizowana w momencie, gdy zestaw przekazanych informacji 
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usterki ITS lub COTS uniemożliwia wykonanie diagnozy problemu. Uzupełnienie 

informacji o problemie jest realizowane za pośrednictwem procesu 

zarządzania zgłoszeniami (zgłoszenie do Call Center). Skumulowany 

czas realizacji zgłoszeń o uzupełnienie informacji jest odliczany od 

czasu rozwiązywania problemu. Skumulowany - oznacza, że w 

przypadku równoległych zgłoszeń, uwzględnia się czas realizacji 

pierwszego zgłoszenia plus czas w którym zgłoszenia się nie 

nakładają. 

«Activity» Diagnoza błędu aplikacji Diagnoza problemu jest realizowana poprzez analizę symptomw 

problemu i informacji o błędach. W ramach diagnozy jest ustalana 

głwna przyczyna awarii. 

Diagnoza może wymagać: 

• uzupełnienia informacji - w przypadku gdy informacje 

niezbędne do ustalenia przyczyny nie są w posiadaniu 

rozwiązującego problem 

• eskalacji - w przypadku gdy np. nie są znane informacje na 

temat stanu środowiska w momencie wygenerowania błędu. 

 

«Activity» Dokumentacja obejścia 

błędu aplikacji 

Dokumentacja obejścia problemu jest realizowana poprzez 

uzupełnienie obiektu problemu o informację na temat sposobu 

obejścia, oraz uzupełnienie bazy wiedzy II linii wsparcia o informacje 

na temat rozwiązań nieznanych błędów. 

«Activity» Dokumentacja rozwiązania 

błędu aplikacji 

Dokumentacja rozwiązania problemu jest realizowana poprzez 

uzupełnienie obiektu problemu o informację na temat sposobu 

rozwiązania, oraz uzupełnienie bazy wiedzy II linii wsparcia o 

informacje na temat rozwiązań nieznanych błędów. 

«Activity» Odebranie informacji o 

problemie 

Odebranie informacji o problemie jest realizowane przez odebranie 

przypisanego obiektu problemu (ticketu) i przejściu do kolejnych 

kroków w procesie. 

«Activity» Odrzucenie problemu Odrzucenie problemu może być zgłoszone w przypadku gdy: 

• rozwiązanie problemu jest znane  - w tym wypadku nalezy 

podać informacje identyfikujące rozwiązanie problemu 

• problem dotyczy obszaru innego niż obszar Wykonawcy 



 

 
str. 59/97 

 

«Activity» Przekazanie informacji o 

konieczności eskalacji 

problemu 

Przekazanie informacji o konieczności eskalacji wiąże się z faktem 

braku możliwości samodzielnej diagnozy i rozwiązania problemu. 

Przekazanie informacji o konieczności eskalacji powinno zawierać 

przynajmniej informację na temat: 

• zagadnień (błędów) co do których nie jest możliwe 

rozwiązanie 

• informację na temat aplikacji/systemu/sprzętu 

generującego błąd 

• czas eskalacji 

• informacje identyfikujące eskalującego 

 

«Activity» Przekazanie informacji o 

rozwiązaniu problemu 

Przekazanie informacji o znalezieniu rozwiązania sprowadza się do 

przekazania informacji o zakończeniu uzupełniania danych 

dotyczących rozwiązania problemu i wprowadzeniu sposobów 

obejścia/rozwiązania błędów wymaganych do wdrożenia 

rozwiązania problemu. 

«Activity» Przekazanie informacji o 

znalezieniu obejścia 

Przekazanie informacji o znalezieniu obejścia sprowadza się do 

przekazania informacji o zakończeniu uzupełniania danych 

dotyczących obejścia problemu i wprowadzeniu sposobów 

obejścia/rozwiązania błędów wymaganych do wdrożenia obejścia. 

«Activity» Przyjęcie problemu Przyjęcie problemu jest potwierdzeniem odebrania problemu przez 

przypisanego wykonawcę. Przekazanie informacji o przyjęciu 

problemu jest sygnałem dla CSIOZ o rozpoczęciu diagnozy 

problemu. 

«Activity» Testy obejścia błędu 

aplikacji 

Testy obejścia błędu aplikacji są przeprowadzane na środowisku 

developerskim w przypadku wykrycia możliwości obejścia 

problemu. 

«Activity» Testy rozwiązania błędu 

aplikacji 

Testy rozwiązania błędu aplikacji są przeprowadzane na środowisku 

developerskim w przypadku wykrycia możliwości obejścia 

problemu. 

«Activity» Uzupełnienie informacji o Czynność uzupełnienia informacji o problemie jest realizowana w 

momencie, gdy zestaw przekazanych informacji uniemożliwia 
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błędzie aplikacji wykonanie diagnozy problemu. Uzupełnienie informacji o 

problemie jest realizowane za pośrednictwem procesu zarządzania 

zgłoszeniami (zgłoszenie do Call Center). Skumulowany czas 

realizacji zgłoszeń o uzupełnienie informacji jest odliczany od czasu 

rozwiązywania problemu. Skumulowany - oznacza, że w przypadku 

równoległych zgłoszeń, uwzględnia się czas realizacji pierwszego 

zgłoszenia plus czas w którym zgłoszenia się nie nakładają 

«Activity» Diagnoza problemu Diagnoza problemu jest realizowana poprzez analizę symptomów 

problemu i informacji o błędach. W ramach diagnozy jest ustalana 

główna przyczyna awarii: np. system przestał działać ze względu na 

przepełnienie się logów transakcyjnych, logi transakcyjne powinny 

być archiwizowane w ramach procedury backupu, która nie była 

wykonywana ze względu na brak miejsca na dyskach systemu 

backupowego. Główna przyczyna awarii: brak miejsca na dyskach 

systemu backupowego. 

Diagnoza może wymagać: 

• uzupełnienia informacji - w przypadku gdy informacje 

niezbędne do ustalenia przyczyny nie są w posiadaniu 

rozwiązującego problem 

• eskalacji - w przypadku gdy np wystąpił nieznany błąd 

aplikacji. 

 

«Activity» Dokumentacja obejścia 

problemu 

Dokumentacja obejścia problemu jest realizowana poprzez 

uzupełnienie obiektu problemu o informację na temat sposobu 

obejścia, oraz uzupełnienie bazy wiedzy II linii wsparcia o informacje 

na temat rozwiązań nieznanych błędów. 

«Activity» Dokumentacja rozwiązania 

problemu 

Dokumentacja rozwiązania problemu jest realizowana poprzez 

uzupełnienie obiektu problemu o informację na temat sposobu 

rozwiązania, oraz uzupełnienie bazy wiedzy II linii wsparcia o 

informacje na temat rozwiązań nieznanych błędów. 

«Activity» Odebranie informacji o 

problemie 

Odebranie informacji o problemie jest realizowane przez odebranie 

przypisanego obiektu problemu (ticketu) i przejściu do kolejnych 

kroków w procesie. 

«Activity» Przekazanie informacji o 

konieczności eskalacji 

Przekazanie informacji o konieczności eskalacji wiąże się z faktem 

braku możliwości samodzielnej diagnozy i rozwiązania problemu. 
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problemu Przekazanie informacji o konieczności eskalacji powinno zawierać 

przynajmniej informację na temat: 

• zagadnień (błędów) co do których nie jest możliwe 

rozwiązanie 

• informację na temat aplikacji/systemu/sprzętu 

generującego błąd 

• czas eskalacji 

• informacje identyfikujące eskalującego 

 

«Activity» Przekazanie informacji o 

rozwiązaniu problemu 

Przekazanie informacji o znalezieniu rozwiązania sprowadza się do 

przekazania informacji o zakończeniu uzupełniania danych 

dotyczących rozwiązania problemu i wprowadzeniu sposobów 

obejścia/rozwiązania błędów wymaganych do wdrożenia 

rozwiązania problemu. 

«Activity» Przekazanie informacji o 

znalezieniu obejścia 

Przekazanie informacji o znalezieniu obejścia sprowadza się do 

przekazania informacji o zakończeniu uzupełniania danych 

dotyczących obejścia problemu i wprowadzeniu sposobów 

obejścia/rozwiązania błędów wymaganych do wdrożenia obejścia. 

«Activity» Przyjęcie problemu Przyjęcie problemu jest potwierdzeniem odebrania problemu przez 

przypisanego wykonawcę. Przekazanie informacji o przyjęciu 

problemu jest sygnałem dla CSIOZ o rozpoczęciu diagnozy 

problemu. 

«Activity» Testy obejścia problemu Testy obejścia problemu są przeprowadzane na środowisku 

testowym w przypadku wykrycia możliwości obejścia problemu. 

«Activity» Testy rozwiązania 

problemu 

Testy rozwiązania problemu są przeprowadzane na środowisku 

testowym w przypadku wykrycia możliwości obejścia problemu. 

«Activity» Uzupełnienie informacji o 

problemie 

Czynność uzupełnienia informacji o problemie jest realizowana w 

momencie, gdy zestaw przekazanych informacji uniemożliwia 

wykonanie diagnozy problemu. Uzupełnienie informacji o 

problemie jest realizowane za pośrednictwem procesu zarządzania 

zgłoszeniami (zgłoszenie do Call Center). Skumulowany czas 

realizacji zgłoszeń o uzupełnienie informacji jest odliczany od czasu 

rozwiązywania problemu. Skumulowany - oznacza, że w przypadku 
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równoległych zgłoszeń, uwzględnia się czas realizacji pierwszego 

zgłoszenia plus czas w którym zgłoszenia się nie nakładają. 

«Activity» Odebranie informacji o 

przyjęciu problemu 

odebranie informacji o przyjęciu problemu powoduje zmianę jego 

statusu na "przyjęty".  

«Activity» Przekazanie informacji o 

rozwiązaniu problemu 

Przekazanie informacji o znalezieniu rozwiązania dokonywane jest 

w przypadku trwającego incydentu. Informacje kierowane są do 

zespołów przypisanych do incydentu. 

«Activity» Przekazanie informacji o 

znalezieniu obejścia 

Przekazanie informacji o znalezieniu obejścia dokonywane jest w 

przypadku trwającego incydentu. Informacje kierowane są do 

zespołów przypisanych do incydentu. 

«Activity» Rejestracja problemu Rejestracja problemu skutkuje utworzenie obiektu (ticketu dla 

problemu). Rejestrowane są podstawowe informacje na temat 

problemu (patrz opis obiektów występujących w procesie). 

Zarejestrowany problem jest przekazywany do kategoryzacji. 

«Activity» Uzyskiwanie akceptacji 

obejścia 

Obejście powinno zostać zaakceptowane przez: 

• Właściciela systemu - w zakresie opłacalności rozwiązania 

• Menadźera ds. bezpieczeństwa informacji - w zakresie 

bezpieczeństwa 

• Integratora - w zakresie wykonalności technicznej 

• Service Desk P1 - w zakresie wykonalności technicznej 

 

«Activity» Uzyskiwanie akceptacji 

rozwiązania 

Rozwiązanie powinno zostać zaakceptowane przez: 

• Właściciela systemu - w zakresie opłacalności rozwiązania 

• Menadżera ds. bezpieczeństwa informacji - w zakresie 

bezpieczeństwa 

• Integratora - w zakresie wykonalności technicznej 

• Service Desk P1 - w zakresie wykonalności technicznej 

 

«Activity» Zamknięcie problemu Zamknięcie problemu oznacza zmianę statusu problemu na 

zamknięty. 
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«Activity» Kategoryzacja i 

priorytetyzacja problemu 

Kategoryzacja i priorytetyzacja polega na ocenie i przypisaniu 

kategorii problemu, oraz odpowiadającej problemowi grupy 

analizującej (Integrator, gwaranci aplikacji, ITS). 

«Activity» Odebranie informacji o 

wdrożeniu RFC 

Odebranie informacji o wdrożeniu RFC umożliwia przejście do kroku 

zamknięcia problemu. 

«Activity» Odebranie wiadomości 

wymagającej zmiany 

kategorii lub priorytetu 

Odebranie wiadomości wymagającej zmianę kategorii problemu, 

lub priorytetu warunkuje przejście do kroku kategoryzacji i 

priorytetyzacji problemu. Przykładowymi wiadomościami 

wymagającymi zmianę kategorii są: 

• Informacje o konieczności eskalacji 

• Informacje o odrzuceniu problemu przez przypisany zespół 

wykonawcy 

 

«Activity» Przypisanie problemu do 

gwaranta aplikacji S1, S2, 

S3, S4 

Przypisanie problemu jest realizowane przez przypisanie do 

problemu odpowiedniej grupy w ITSM CSIOZ, wraz ze zmianą 

statusu obiektu problemu (ticketu). 

Przypisanie problemu powinno zawierać informacje: 

• identyfikujące przypisującego 

• o czasie przypisania 

• identyfikujące przypisany zespół 

 

«Activity» Przypisanie problemu do 

Integratora 

Przypisanie problemu jest realizowane przez przypisanie do 

problemu odpowiedniej grupy w ITSM CSIOZ, wraz ze zmianą 

statusu obiektu problemu (ticketu) 

Przypisanie problemu powinno zawierać informacje: 

• identyfikujące przypisującego 

• o czasie przypisania 

• identyfikujące przypisany zespół 

 

«Activity» Przypisanie problemu do Przypisanie problemu jest realizowane przez przypisanie do 
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ITS problemu odpowiedniej grupy w ITSM CSIOZ, wraz ze zmianą 

statusu obiektu problemu (ticketu) 

Przypisanie problemu powinno zawierać informacje: 

• identyfikujące przypisującego 

• o czasie przypisania 

• identyfikujące przypisany zespół 

 

«Activity» Zgłoszenie RFC Zgłoszenie RFC jest realizowane na podstawie opisu rozwiązania 

problemu, w przypadku, gdy konieczna jest zmiana konfiguracji, 

bądź funkcjonalności Krok ten obejmuje także uzupełnienie 

informacji od poszczególnych strumieni, w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności. 

Po zgłoszeniu RFC status problemu powinien zostać zmieniony na 

"oczekujący na wdrożenie". 

«DataStore

» 

Baza wiedzy II linii 

wsparcia 

Procedury awaryjne do produktów, przetestowane i zaakceptowane 

rozwiązania znanych błędów. 

MIERNIKI 

Tabela 21 Mierniki procesu zarządzania problemami 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 

Czas reakcji Czas pomiędzy nadaniem problemowi 

statusu „otwarty” a „przyjęty” 

Po każdym 

problemie 

Wartość może być wykorzystana 

do rozliczania wykonawców. 

Czas obsługi Czas pomiędzy nadaniem incydentowi 

statusu „przyjęty” a „zamknięty” z 

wyłączeniem czasu oczekiwania (status 

„oczekujący”, „odłożony”)  

Po każdym 

problemie 

Wartość może być wykorzystana 

do rozliczania wykonawców. 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I KONFIGURACJĄ 
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WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Zlecenia zmiany w jednostkach konfiguracji (CMDB) 

• Zlecenia zmiany w katalogu usług  

Danymi wyjściowymi procesu są: 

• Zaktualizowane jednostki konfiguracji (CI) 

• Zaktualizowane biblioteki nośników (DML) 

• Zgłoszenia incydentów (w przypadku wykrycia nieautoryzowanych zmian) 

• Raporty rozbieżności   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 

 

CMDB 

Baza danych zarządzania konfiguracją (ang. Configuration Management DataBase, CMDB) to repozytorium 

przechowujące informacje o Elementach konfiguracji (CI) i ich wzajemnych relacjach. Dane w bazie danych 

zarządzania konfiguracją są aktualizowane w związku z wdrażaniem zmian. Baza zarządzania konfiguracją 

jest kluczowym zasobem wspierającym zarządzanie usługami informatycznymi. 

Na etapie utrzymania Systemu P1 przyjęto model bazy zarządzania konfiguracją, obejmujący: 

• Bazę danych zarządzania konfiguracją CMDB: 

• Główna baza zarządzania konfiguracją realizowana jest poprzez system oparty o narzędzie HPSM 

• Bibliotekę zatwierdzonych nośników (DML - Definitive Media Library), realizowaną poprzez: 

• Repozytorium kodu źródłowego SVN (DML-SVN) – w zakresie przechowywania paczek kodów 

źródłowych produktów, opracowanych przez Wykonawców. Repozytorium DML-SVN realizowane jest 

poprzez oprogramowanie SVN. 

• Repozytorium nośników fizycznych (DML-ARCH) – w zakresie przechowywania fizycznych 

nośników (płyt CD, nośników USB etc). Repozytorium DML-ARCH realizowane jest w ramach zasobów 

Właściciela Systemu P1. 
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• Repozytorium plików instalacyjnych produktów COTS (DML-COTS) – w zakresie przechowywania 

plików instalacyjnych i poprawek do oprogramowania COTS. Repozytorium DML-COTS realizowane jest 

poprzez wydzielony zasób dyskowy w Centralnym i Zapasowym Ośrodku Przetwarzania Danych. 

Biblioteka zatwierdzonych nośników (ang. Definitive Media Library, DML) to miejsce, w którym bezpiecznie 

przechowywane są oficjalne i zatwierdzone wersje wszystkich Elementów konfiguracji oprogramowania. 

Dla każdego elementu oprogramowania wykorzystywanego w Systemie P1 (użytkowego, systemowego, 

narzędziowego, itd.) DML jest ustalonym miejscem przechowywania wszystkich wersji instalacyjnych 

wdrożonych na środowisko produkcyjne.  

Biblioteka zatwierdzonych nośników kontrolowana jest przez Właściciela Systemu P1.  

Zasoby znajdujące się w bibliotece zatwierdzonych nośników powinny umożliwiać – na podstawie 

przygotowanych procedur instalacyjnych i w połączeniu ze zarchiwizowanymi danymi – kompletne 

odtworzenie środowiska produkcyjnego na zgodnej z wymaganiami infrastrukturze sprzętowej. 

Jednostka konfiguracji 

Tabela 22 Opis obiektu jednostki konfiguracji 

Atrybut Opis 

Identyfikator Unikalna nazwa nadawana jednostce konfiguracji 

Status Status określający punkt cyklu życia jednostki konfiguracji: 

• Dostępna 

• Planowana 

• Odebrana 

• Na magazynie 

• Zarezerwowana 

• W użyciu 

• Zainstalowana 

• Wycofana 

• Zniszczona 

 

Właściciel Departament będący właścicielem danej jednostki konfiguracji 
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Producent Producent jednostki 

Model Model jednostki konfiguracji 

Wersja Wersja jednostki konfiguracji 

Numer seryjny Numer seryjny jednostki konfiguracji 

Rodzaj jednostki 

konfiguracji 

Jednostka konfiguracji może mieć zdefiniowane następujące typy: 

• Aplikacja 

• Usługa biznesowa 

• Grupa jednostek konfiguracji 

• Komputer 

• Serwer 

• Urządzenie sieciowe 

• Urządzenie dyskowe 

• Licencja 

• Łącze telekomunikacyjne 

 

Środowisko Środowisko, które wykorzystuje daną jednostkę: 

• Deweloperskie 

• Testowe 

• Produkcyjne 

• Zapasowe 

• Brak 

 

Klasa 

bezpieczeństwa 

Klasa bezpieczeństwa zgodnie z klasami zdefiniowanymi w modelu utrzymania: 

Klasa od A do D – klasa A – najwyższy stopień bezpieczeństwa 

Wpływ Informacja o wpływie na usługi: 
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• Przedsiębiorstwo 

• Lokalizacja 

• Wielu użytkowników 

• Pojedynczy użytkownik 

 

Pilność Informacja o tym, jak pilne jest zgłoszenie dla użytkownika: 

• Krytyczna 

• Wysoka 

• Średnia 

• Niska 

 

Powiązania Powiązania z innymi jednostkami konfiguracji 

PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 7 Zarządzanie zasobami i konfiguracją 

Poszczególne kroki procesu 

Tabela 23 Kroki procesu zarządzania zasobami i konfiguracją 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Odebranie informacji o 

zakończeniu RFC 

Odebranie informacji o zamknięciu RFC jest realizowane za 

pośrednictwem kanału kontaktowego zdefiniowanego w ramach 

RFC. Informacja o zamknięciu RFC może być związana z faktem 

wdrożenia, bądź zaniechania realizacji RFC. 

«Activity» Odrzucenie zlecenia 

zmiany konfiguracji 

Przyjęcie zlecenia zmiany konfiguracji jest realizowane przez zmianę 

statusu obiektu zlecenia (ticketu w ITSM). Informacja o odrzuceniu 

jest przekazywana w ramach systemu ITSM. 

«Activity» Przyjęcie zlecenia zmiany 

konfiguracji 

Przyjęcie zlecenia zmiany konfiguracji jest realizowane przez zmianę 

statusu obiektu zlecenia (ticketu). 

Business Process Zarządzanie zasobami i konfiguracją
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CMDB

Weryfikacja zlecenia

zmiany konfiguracji

Proces odnosi się do Etapów poprojektowych; Po przekazaniu produktu P1 do eksploatacji. Fazy projetkowe 
obejmują dokumenty:
⦁ P1-DZ-Strategia_zarzadzania_konfiguracja
⦁ P1-DZ-E5-Procedura_zarzadzania_zmiana

Zlecenie

zmiany

konfiguracji

Zgłoszenie RFC

dotyczącego zmian w

modelu konfiguracji

Wprowadzenie zmian

w konfiguracj i

Odebranie informacji

o zakończeniu RFC

Oczekiwanie na

realizację RFC

Odrzucenie zlecenia

zmiany konfiguracji

Przyjęcie zlecenia

zmiany konfiguracji

Zmiana

konfigracj i

zakończona

Zamknięcie zlecenia

zmiany konfiguracji

Przypisanie zadania

zmiany konfiguracji

Zlecenie zmiany

konfiguracji

Zlecenie nie wymaga

aktualizacj i modelu

konfiguracji

Zamknięcie zlecenia

zmiany konfiguracji

Zlecenie

wymaga

aktualizacji

modelu

konfiguracji

Zgłoszenie RFC

Zlecenie

przyjęte

Zlecenie

odrzucone

Odrzucenie zlecenia

zmiany konfiguracj i

RFC niewdrożone

RFC zralizowane

Zamknięcie zlecenia

zmiany konfiguracji

Odrzucenie zlecenia

zmiany konfiguracji

Zlecenie zmiany

konfiguracji

Informacja o zamknięciu

RFC
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«Activity» Przypisanie zadania zmiany 

konfiguracji 

Przypisanie zadania zmiany konfiguracji jest realizowane za 

pośrednictwem systemu ITSM. 

«Activity» Weryfikacja zlecenia 

zmiany konfiguracji 

Weryfikacja dotyczy charakteru zlecenia (zlecenie zmiany 

modelu/bądź zlecenie zmiany danych konfiguracji) w zależności od 

rodzaju zlecenia, zlecenie przekazywane jest do realizacji 

operatorowi IT, bądź realizacja zlecenia jest kontynuowana przez 

Menadżera ds. Konfiguracji. 

«Activity» Zamknięcie zlecenia 

zmiany konfiguracji 

Zamknięcie zlecenia zmiany konfiguracji polega na zmianie statusu 

obiektu zlecenia zmiany konfiguracji (ticketu w systemie ITSM). 

«Activity» Zgłoszenie RFC 

dotyczącego zmian w 

modelu konfiguracji 

Zgłoszenie RFC jest realizowane poprzez przygotowanie obiektu RFC 

(ticketu) w systemie ITSM opisującego konieczność zmiany modelu 

konfiguracji. 

«Activity» Wprowadzenie zmian w 

konfiguracji 

Czynność polega na zmianie zawartości informacyjnej bazy danych 

CMDB, bądź na aktualizacji danych w innym repozytorium systemu 

zarządzania konfiguracją (CMS). 

«DataStore

» 

CMDB Baza danych zarządzania konfiguracją (ang. Configuration 

Management DataBase, CMDB) to repozytorium przechowujące 

informacje o Elementach konfiguracji (CI) i ich wzajemnych 

relacjach. Dane w bazie danych zarządzania konfiguracją są 

aktualizowane w związku z wdrażaniem zmian. Baza zarządzania 

konfiguracją jest kluczowym zasobem wspierającym zarządzanie 

usługami informatycznymi. 

Na etapie utrzymania Systemu P1 przyjęto model bazy zarządzania 

konfiguracją, obejmujący: 

• Bazę danych zarządzania konfiguracją CMDB: 

• Główna baza zarządzania konfiguracją realizowana jest 

poprzez system oparty o narzędzie HPSM 

• Bibliotekę zatwierdzonych nośników (DML - Definitive 

Media Library), realizowaną poprzez: 

• Repozytorium kodu źródłowego SVN (DML-SVN) – w 

zakresie przechowywania paczek kodów źródłowych produktów, 

opracowanych przez Wykonawców. Repozytorium DML-SVN 

realizowane jest poprzez oprogramowanie SVN. 
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• Repozytorium nośników fizycznych (DML-ARCH) – w 

zakresie przechowywania fizycznych nośników (płyt CD, nośników 

USB etc). Repozytorium DML-ARCH realizowane jest w ramach 

zasobów Właściciela Systemu P1. 

• Repozytorium plików instalacyjnych produktów COTS 

(DML-COTS) – w zakresie przechowywania plików instalacyjnych i 

poprawek do oprogramowania COTS. Repozytorium DML-COTS 

realizowane jest poprzez wydzielony zasób dyskowy w Centralnym i 

Zapasowym Ośrodku Przetwarzania Danych. 

Biblioteka zatwierdzonych nośników (ang. Definitive Media Library, 

DML) to miejsce, w którym bezpiecznie przechowywane są oficjalne 

i zatwierdzone wersje wszystkich Elementów konfiguracji 

oprogramowania. Dla każdego elementu oprogramowania 

wykorzystywanego w Systemie P1 (użytkowego, systemowego, 

narzędziowego, itd.) DML jest ustalonym miejscem przechowywania 

wszystkich wersji instalacyjnych wdrożonych na środowisko 

produkcyjne.  

Biblioteka zatwierdzonych nośników kontrolowana jest przez 

Właściciela Systemu P1.  

Zasoby znajdujące się w bibliotece zatwierdzonych nośników 

powinny umożliwiać – na podstawie przygotowanych procedur 

instalacyjnych i w połączeniu ze zarchiwizowanymi danymi – 

kompletne odtworzenie środowiska produkcyjnego na zgodnej z 

wymaganiami infrastrukturze sprzętowej. 

MIERNIKI 

Tabela 24 Mierniki procesu zarządzania zasobami i konfiguracją 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 

Liczba zmian w konfiguracji Liczba zmian w konfiguracji w ciągu miesiąca Miesięczna  

Liczba zmian w modelu 

konfiguracji 

Liczba zmian w modelu konfiguracji Miesięczna  

Procent jednostek 

konfiguracji nie przypisanych 

do usługi 

Procent jednostek konfiguracji nie 

przypisanych do usługi 

Miesięczna  

Liczba zgłoszonych 

incydentów 

Liczba incydentów zgłoszonych w ramach 

procesu zarządzania konfiguracją 

Miesięczna  
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ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI 

 

WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Zdarzenia rejestrowane w eksploatowanych systemach i przekazywane przez dziedzinowe systemy 

monitorowania 

• Wpisy dzienników zdarzeń z poszczególnych systemów, aplikacji i Infrastruktury Techniczno-

Systemowej 

• Informacja o wdrożeniu rozwiązania 

Danymi wyjściowymi procesu są: 

• Zdarzenia  

• Alerty 

• Zgłoszenia incydentu/problemu/zmiany (RFC)   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 

 

Alert 

Alert jest rozumiany jako informacja związana z wyzwoleniem akcji związanej z odpowiednim 

wyzwalaczem. Alert powinien zawierać: 

• Datę i czas wygenerowana alertu 

• Poziom alertu (informacja, ostrzeżenie, błąd) 

• Źródło alertu (zdarzenie(a) powiązane z alertem 

• Osobę(y) kontaktową (adresy e-mail, numery telefonów) osób do których dostarczono alert  
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Zdarzenie 

Zdarzenie jest rozumiane jako wpis dziennika zdarzeń przekazany do systemu monitorowania. Zdarzenie 

powinno zawierać: 

• Datę i czas wystąpienia zdarzenia 

• Źródło zdarzenia (maszyna, usługa, aplikacja) 

• Rodzaj zdarzenia (informacja, ostrzeżenie, błąd, sukces, porażka) 

• Opis zdarzenia 

• Kod zdarzenia    

 

PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 8 Zarządzanie zdarzeniami 

Poszczególne kroki procesu 

Business Process Zarządzanie zdarzeniami
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Tabela 25 Kroki procesu zarządzania zdarzeniami 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Analiza zdarzenia pod 

kątem utrzymaniowym 

Analiza zdarzenia polega na weryfikacji źrdeł, opisu i powiązań 

pomiędzy zdarzeniami w celu podjęcia decyzji o tym, czy zdarzenie 

powoduje niedostępność usługi. W przypadku stwierdzenia 

niedostępności usługi zgłaszany jest incydent, a w przeciwnym 

wypadku zgłoszenie zlecenia standardowego. 

«Activity» Weryfikacja 

akceptowalności 

rozwiązania zgłoszenia 

przez WERST 

Weryfikacja akceptowalności rozwiązania polega na sprawdzeniu w 

systemie monitorowania, czy: 

• alert został wycofany automatycznie; lub 

• wymuszeniu weryfikacji w celu automatycznego 

wygaszenia alertu; lub 

• wygaszeniu alertu i wymuszeniu weryfikacji źródła alertu; 

W przypadku ustąpienia przyczyny alertu rozwiązanie może zostać 

zaakceptowane. 

«Activity» Zgłoszenie WERST Realizacja kroku polega na skontaktowaniu się z Call Center w celu 

zarejestrowania incydentu bądź zlecenia wykonania usługi 

standardowej (np. w przypadku konieczności wymiany 

uszkodzonego dysku). 

«Activity» Analiza zdarzenia pod 

kątem bezpieczeństwa 

Analiza zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa polega na 

zweryfikowaniu, czy zdarzenia mogą spowodować konsekwencje 

związane z utratą jednego z trzech aspektów bezpieczeństwa: 

dostępności, poufności, bądź integralności. W przypadku 

stwierdzenia zagrożenia  zgłaszany jest incydent, a w przeciwnym 

wypadku zgłoszenie zlecenia standardowego. 

«Activity» Weryfikacja 

akceptowalności 

rozwiązania zgłoszenia 

przez WB 

Weryfikacja akceptowalności rozwiązania polega na sprawdzeniu w 

systemie monitorowania, czy: 

• alert został wycofany automatycznie; lub 

• wymuszeniu weryfikacji w celu automatycznego 

wygaszenia alertu; lub 

• wygaszeniu alertu i wymuszeniu weryfikacji źródła alertu; 

W przypadku ustąpienia przyczyny alertu rozwiązanie może zostać 
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zaakceptowane. 

«Activity» Zgłoszenie incydentu WB Realizacja kroku polega na skontaktowaniu się z Call Center w celu 

zarejestrowania incydentu bądź zlecenia wykonania usługi 

standardowej (np. w przypadku konieczności wymiany 

uszkodzonego dysku). 

«Activity» Analiza zdarzenia przez 

Service Desk P1 

Analiza zdarzenia polega na weryfikacji źródeł, opisu i powiązań 

pomiędzy zdarzeniami w celu podjęcia decyzji o tym, czy zdarzenie 

powoduje niedostępność usługi. W przypadku stwierdzenia 

niedostępności usługi zgłaszany jest incydent, a w przeciwnym 

wypadku zgłoszenie zlecenia standardowego. 

«Activity» Weryfikacja 

akceptowalności 

rozwiązania zgłoszenia 

Weryfikacja akceptowalności rozwiązania polega na sprawdzeniu w 

systemie monitorowania, czy: 

• alert został wycofany automatycznie; lub 

• wymuszeniu weryfikacji w celu automatycznego 

wygaszenia alertu; lub 

• wygaszeniu alertu i wymuszeniu weryfikacji źródła alertu; 

W przypadku ustąpienia przyczyny alertu rozwiązanie może zostać 

zaakceptowane. 

«Activity» Zamknięcie alertu Zamknięcie alertu jest realizowane wyłącznie w przypadku 

konieczności ręcznego zamknięcia alertu w systemie 

monitorowania, po stwierdzeniu usunięcia przyczyny alertu. 

«Activity» Zgłoszenie Realizacja kroku polega na skontaktowaniu się z Call Center w celu 

zarejestrowania incydentu bądź zlecenia wykonania usługi 

standardowej (np. w przypadku konieczności wymiany 

uszkodzonego dysku). 

«Activity» Zgłoszenie alertu aplikacji Zgłoszenie alertu ITS jest rozumiane jako zgłoszenie spowodowane 

przekroczeniem progów alarmowych zdefiniowanych dla aplikacji. 

«Activity» Zgłoszenie alertu ITS Zgłoszenie alertu ITS jest rozumiane jako zgłoszenie spowodowane 

przekroczeniem progów alarmowych zdefiniowanych dla ITS. 

«Activity» Korelacja zdarzeń Korelacja zdarzeń polega na powiązaniu zdarzeń i alertów 

otrzymywanych w czasie rzeczywistym z monitorowanych 

produktów w celu wykrycia niepożądanych sytuacji. W przypadku 
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przekroczenia progów alarmowych silnik korelacji zgłasza alert. 

W dokumentacji administracyjnej produktów, Wykonawcy aplikacji 

powinni dostarczyć wsad dotyczący logiki korelacji zdarzeń. 

«Activity» Zgłoszenie alertu Zgłaszany alert jest rozumiany jako reakcja na korelację zdarzeń i 

alertów z oprogramowania monitorującego. 

MIERNIKI 

Tabela 26 Mierniki procesu zarządzania zdarzeniami 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 

Średni czas zgłoszenia 

incydentu 

Średnia arytmetyczna dla incydentów w 

ramach ostatniego miesiąca dla czasu 

pomiędzy wyzwoleniem alertu a 

zgłoszeniem incydentu 

Miesięczna  

Maksymalne odchylenie 

czasu zgłoszenia incydentu 

Maksymalne odchylenie od  średniego czasu 

zgłoszenia incydentu 

Miesięczna  

Ilość zgłoszonych 

incydentów w stosunku do 

alertów 

Stosunek liczby incydentów zgłoszonych w 

ciągu ostatniego miesiąca do liczby alertów 

zgłoszonych przez system SIEM. 

Miesięczna  

 

ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI 

 

WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Zgłoszenie użytkownika przekazywane za pomocą kanałów komunikacji Service Desk. 

• Akceptacja rozwiązania zgłoszenia 

• Odrzucenie rozwiązania zgłoszenia 

• Informacja o zamknięciu incydentu 

• Informacja o zamknięciu RFC 

• Informacja o zamknięciu zlecenia 

Danymi wyjściowymi procesu są: 
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• Zgłoszenie incydentu 

• Zgłoszenie RFC 

• Zgłoszenie zlecenia 

• Obsłużone zgłoszenie   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 

 

Zgłoszenie 

Tabela 27 Opis obiektu zgłoszenia 

Atrybut Opis 

Status Aktualny status zgłoszenia (Otwarte, Powiązane, Oczekujące, Zamknięte).  

Otwarte – zgłoszenie zostało zarejestrowane, ale nie zostało eskalowane np. do poziomu 

incydentu 

Powiązane – zgłoszenie zostało powiązane np. z incydentem 

Oczekujące – zgłoszenie oczekuje na interakcję użytkownika – na akceptacje rozwiązania 

zgłoszenia 

Zamknięte – zgłoszenie zostało zamknięte  

Kontakt Informacja o kontakcie do użytkownika inicjującego zgłoszenie 

Sposób 

powiadomienia 

Wskazany sposób kontaktu z użytkownikiem (np. email, telefon itp.) 

Usługa, której 

dotyczy 

zgłoszenie 

Usługa, której dotyczy zgłoszenie.  

Tytuł Tytuł nadany zgłoszeniu 

Opis Szczegółowy opis zgłoszenia 

Kategoria 

eskalacji 

Kategoria eskalacji obejmująca przynajmniej: 
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• Incydent 

• RFC 

• Zgłoszenie standardowe (w tym o udzielenie informacji) 

 

Wpływ Informacja o wpływie na usługi: 

• Przedsiębiorstwo 

• Lokalizacja 

• Wielu użytkowników 

• Pojedynczy użytkownik 

 

Pilność Informacja o tym, jak pilne jest zgłoszenie dla użytkownika: 

• Krytyczna 

• Wysoka 

• Średnia 

• Niska 

 

Aktywności Informacje o aktywnościach wprowadzane przez użytkownika przy każdorazowej zmianie 

obiektu 

PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 9 Zarządzanie zgłoszeniami 

Poszczególne kroki procesu 

Tabela 28 Kroki procesu zarządzania zgłoszeniami 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Analiza i diagnoza 

zgłoszenia głosowego 

Analiza i diagnoza polega na wyszukaniu w bazie wiedzy I linii 

wsparcia informacji na temat rozwiązań dla zgłoszenia. W 

przypadku znalezienia rozwiązania przechodzi się do udzielenia 

porady, a w przypadku braku rozwiązania zgłoszenie jest 

Business Process Zarządzanie zgłoszeniami
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przekazywane do kategoryzacji na I linii wsparcia. 

W przypadku odrzucenia zgłoszenia informacja o tym fakcie 

przekazywana jest do koordynatora I linii wsparcia. 

«Activity» Odebranie zgłoszenia 

kanałem głosowym 

Odebranie wiadomości przekazywanej za pomocą kanału 

głosowego. Kanałem głosowym może być przykładowo kanał 

telefoniczny, kanał VOIP, komunikator internetowy itp. Zgłoszenie 

jest odbierane w formie bezpośredniej rozmowy z użytkownikiem. 

Czynność jest realizowana w krokach: 

• kolejkowanie połączeń; 

• automatyczne przydzielanie połączeń; 

• odebranie przydzielonego połączenia i iterakcja z 

użytkownikiem. 

Czasem reakcji w przypadku połączenia głosowego jest czas 

oczekiwania użytkownika na odebranie połączenia. 

«Activity» Rejestracja zgłoszenia 

głosowego 

Rejestracja zgłoszenia głosowego jest realizowana poprzez osobę 

odbierającą zgłoszenie. Rejestracja jest dokonywana w systemie 

ITSM Call Center w postaci ticketu opisującego zgłoszenie (patrz 

opis obiektu zgłoszenie). 

«Activity» Udzielenie porady 

zgłaszającemu 

Udzielenie porady Zgłaszającemu polega na przekazaniu 

zgłaszającemu przez kanał głosowy informacji na temat znanego 

rozwiązania problemu i na wsparciu go w samodzielnym wdrożeniu 

rozwiązania. W przypadku akceptacji rozwiązania przez 

Zgłaszającego przechodzi się do zamknięcia zgłoszenia, w przypadku 

braku akceptacji powraca się do kroku analizy. 

«Activity» Kategoryzacja zgłoszenia Kategoryzacja zgłoszenia polega na zakwalifikowaniu zgłoszenia do 

eskalacji do jednego z poniższych rodzajów: 

• Incydent 

• Zlecenie standardowe 

W przypadku stwierdzenia przerwy w działaniu usługi/systemu 

zgłoszenie eskalowane jest do postaci incydentu. 

W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie może zostać zrealizowane 

jako uruchomienie predefiniowanej usługi standardowej, jest ono 

kierowane do procesu zarządzania zleceniami. 
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«Activity» Uzyskanie potwierdzenia 

od zgłaszającego 

Uzyskanie potwierdzenia od zgłaszającego jest realizowane dla 

zgłoszenia, które zostało obsłużone poprzez proces zarządzania 

incydentami, bądź zarządzania zleceniami. W przypadku, 

otrzymania potwierdzenia o zamknięciu obiektu, wszystkie obiekty 

zgłoszeń mogą być: 

• Zamykane automatycznie 

• Zamykane za potwierdzeniem użytkownika 

 

Potwierdzenie użytkownika może być realizowane: 

• na życzenie użytkownika 

• w przypadku specyficznych kategorii użytkowników lub 

usług. 

 

«Activity» Zgłoszenie incydentu Zgłoszenie incydentu jest realizowane poprzez otwarcie w ITSM 

formularza eskalacji zgłoszenia do incydentu. 

«Activity» Zgłoszenie zlecenia Zgłoszenie zlecenia jest realizowane poprzez otwarcie w ITSM 

formularza eskalacji zgłoszenia do zlecenia. 

«Activity» Analiza i diagnoza 

zgłoszenia mail/formularz 

Analiza i diagnoza polega na wyszukaniu w bazie wiedzy I linii 

wsparcia informacji na temat rozwiązań dla zgłoszenia. W 

przypadku znalezienia rozwiązania przechodzi się do udzielenia 

porady, przekazując ją jednym z kanałów wskazanych przez 

zgłaszającego, a w przypadku braku rozwiązania zgłoszenie jest 

przekazywane do kategoryzacji na I linii wsparcia. W przypadku 

odrzucenia zgłoszenia informacja o tym fakcie przekazywana jest do 

koordynatora I linii wsparcia. 

«Activity» Odebranie zgłoszenia 

mailem lub formularzem 

Odebranie wiadomości przekazywanej za pomocą kanału innego niż 

głosowy np. maila, lub formularza. Zgłoszenie jest odbierane 

automatycznie za pośrednictwem określonego interfejsu. 

Czynność jest realizowana w krokach: 

• kolejkowanie wiadomości; 

• automatyczne przydzielanie wiadomości; 
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• odebranie przydzielonej wiadomości. 

Czasem reakcji w przypadku wiadomości przekazanej przez kanał 

inny niż głosowy jest czas pomiędzy zarejestrowaniem wiadomości, 

a rozpoczęciem rejestracji zgłoszenia. 

«Activity» Rejestracja zgłoszenia 

mail/formularz 

Rejestracja zgłoszenia mail/formularz jest realizowana poprzez 

osobę, której przydzielono wiadomość. Rejestracja jest dokonywana 

w systemie ITSM Call Center w postaci ticketu opisującego 

zgłoszenie (patrz opis obiektu zgłoszenie). 

«Activity» Udzielenie porady 

zgłaszającemu 

Udzielenie porady Zgłaszającemu polega na przekazaniu 

zgłaszającemu przez wskazany przez niego kanał, informacji na 

temat znanego rozwiązania problemu, z prośbą o akceptację 

rozwiązania. Na czas oczekiwania na akceptację rozwiązania 

zgłoszeniu nadawany jest status wskazujący na oczekiwanie na 

informację od zgłaszającego. W przypadku akceptacji rozwiązania 

przez Zgłaszającego przechodzi się do zamknięcia zgłoszenia, w 

przypadku braku akceptacji powraca się do kroku analizy. W 

przypadku braku reakcji zgłoszenie jest zamykane automatycznie. 

«Activity» Analiza odrzuconych 

zgłoszeń 

Analiza odrzuconych zgłoszeń polega na weryfikacji przez 

koordynatora I linii wsparcia decyzji podjętej przez pracowników 

Call Center i Help Desku. 

Koordynator może potwierdzić odrzucenie zgłoszenia, co skutkuje 

jego zamknięciem, bądź ponownie otworzyć zgłoszenie, co 

spowoduje przekazanie zgłoszenia do realizacji w HelpDesk, bądź 

Call Center 

«DataStore

» 

Ewidencja zgłoszeń Ewidencja zawierająca obiekty zgłoszeń. 

«DataStore

» 

Baza wiedzy I linii wsparcia  

MIERNIKI 

Tabela 29 Mierniki procesu zarządzania zgłoszeniami 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 



 

 
str. 84/97 

Średni czas trwania 

zgłoszenia 

Średnia arytmetyczna dla zgłoszeń 

obsługiwanych w czasie ostatniego 

miesiąca. Mierzony jest czas pomiędzy 

rejestracją zgłoszenia a zamknięciem 

zgłoszenia 

Miesięczna  

Średni czas eskalacji 

zgłoszenia 

Średnia arytmetyczna dla zgłoszeń 

obsługiwanych w czasie ostatniego 

miesiąca. Mierzony jest czas pomiędzy 

rejestracją zgłoszenia a nadaniem mu 

statusu „powiązane” 

Miesięczna  

Liczba obsłużonych zgłoszeń Liczba obsłużonych w danym miesiącu 

zgłoszeń 

Miesięczna  

Czas reakcji Czas pomiędzy uzyskaniem przez zgłoszenie 

statusu otwarte a „powiązane” 

Per zgłoszenie Może być używane do rozliczania 

I linii wsparcia 

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

 

WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU 

Danymi wejściowymi procesu są: 

• Zgłoszenia RFC realizowane za pośrednictwem Service Desk 

Danymi wyjściowymi procesu są: 

• Zaakceptowane RFC 

• Odrzucone RFC 

• Zmiany w jednostkach konfiguracji (CMDB) 

• Zmiany w katalogu usług  

• Dokumentacja zmiany (raporty, plany, decyzje)   

 

OBIEKTY WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE 
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RFC (zmiana) 

Tabela 30 Opis obiektu RFC 

Atrybut Opis 

Status RFC Aktualny status fazy cyklu życia (Zainicjowana, Oczekująca, ponownie otwarta, Zamknięta, 

Odłożony).  

Zainicjowana – RFC zostało  

Oczekująca – poprzednia faza cyklu życia została zamknięta, a kolejna nie została otwarta 

Ponownie Otwarta – zmiana (RFC) została zamknięta, ale została ponownie otwarta. 

Zamknięta – ostatnia faza cyklu życia została zamknięta. 

Faza cyklu życia Aktualna faza cyklu życia. Fazy powinny uwzględniać następujące kroki: 

• Rejestracja zmiany 

• Przegląd zmiany 

• Ocena i planowanie zmiany 

• Przygotowanie do zatwierdzenia zmiany 

• Zatwierdzenie zmiany 

• Implementacja zmiany 

• Ocena i zamknięcie zmiany 

 

Status 

zatwierdzenia 

zmiany 

Status zatwierdzenia zmiany powinien obejmować: 

• Oczekiwanie na zatwierdzenie 

• Zmiana zatwierdzona 

• Zmiana odrzucona 

 

Inicjator zmiany Informacje o inicjatorze zmiany wraz z informacjami kontaktowymi 

Przypisana grupa Przypisany zespół realizujący zmianę. 

Koordynator Osoba wydzielona z zespołu odpowiedzialna za komunikację w ramach realizacji zmiany 
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zmiany 

Usługa Usługa, której zmiana dotyczy  

Jednostki 

konfiguracji 

Lista jednostek konfiguracji, których zmiana dotyczy 

Nazwa Nazwa nadana zmianie 

Opis Szczegółowy opis zmiany 

Zmiana pilna Informacja o tym, czy zmiana została skategoryzowana jako pilna. 

Wpływ Informacja o wpływie na usługi: 

• Przedsiębiorstwo 

• Lokalizacja 

• Wielu użytkowników 

• Pojedynczy użytkownik 

 

Pilność Informacja o tym, jak pilne jest zgłoszenie dla użytkownika: 

• Krytyczna 

• Wysoka 

• Średnia 

• Niska 

 

Ocena ryzyka Ocena ryzyka związanego z implementacją zmiany: 

0 – brak ryzyka 

1 – niskie ryzyko 

2 – małe ryzyko 

3 – średnie ryzyko 

4 – wysokie ryzyko 

5 – bardzo wysokie ryzyko 
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Wnioskowana 

data zakończenia 

Informacja o dacie zakończenia wprowadzana przez użytkownika 

Rozpoczęcie prac 

planowych 

Data rozpoczęcia prac planowych 

Zakończenie prac 

planowych 

Data zakończenia prac planowych 

Rozpoczęcie 

planowej przerwy 

Data rozpoczęcia planowego wyłączenia systemu/usług 

Zakończenie 

planowej przerwy 

Data zakończenia planowego wyłączenia systemu/usług 

Zakres planowej 

przerwy 

Jednostki konfiguracyjne podlegające wyłączeniu ze względu na prace planowe. 

Plan wycofania 

zmiany 

Szczegółowy plan wycofania zmiany w przypadku niepowodzenia. 

PRZEBIEG PROCESU 
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Diagram procesu 

 

Rysunek 10 Zarządzanie zmianą 

Poszczególne kroki procesu 

Tabela 31 Kroki procesu zarządzania zmianą 

Rodzaj Nazwa Opis 

«Activity» Przesłanie informacji o 

wyniku wdrożenia 

Przesłanie informacji o wyniku wdrożenia polega na przygotowaniu 

raportu powdrożeniowego i przekazaniu go Menadżerowi ds. 

zmiany. 

Business Process Zarządzanie zmianą
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Rejestracja RFC

Przegląd RFC

Uzupełnienie RFC

Ocena i planowanie

RFC

Zwołanie ECAB
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Analiza zwykłego

RFC

E
C

A
B Anal iza pi lnego RFC

Oczekiwanie na

planowe zebranie

CAB

Prezentacja RFC na

planowym CAB

RFC

zamknięte

Zamknięcie zmiany

Odrzucenie zwykłego

RFC

Odrzucenie pi lnego

RFC

Akceptacja pilnego

RFC

Akceptacja zwykłego

RFC

Przekazanie do

implementacji

Przekazanie do

testów

Przekazanie do

wdrożenia

Assemblacja Testy integracyjne

Wdrożenie

rozwiązania

Informacja o wyniku

wdrożenia

Przesłanie informacj i

o wyniku wdrożenia

RFC

Repozytorium

kodów

źródłowych

Rezerwacja okna

serwisowego

RFC odrzucone

RFC zaakceptowane

RFC odrzucone

Zmiana pilna

Zmiana niekompletna

Zmiana zwykła

Zgłoszenie pilnego RFC

Zgłoszenie RFC

RFC uzupełnione

Konieczna zmiana

jednostki konfiguracji

RFC zaakceptowane

Testy udane

Assemblacja nieudana

Assemblacja

udana

Testy nieudane
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«Activity» Wdrożenie rozwiązania Wdrożenie rozwiązania polega na przeprowadzeniu czynności 

zdefiniowanych w planie wdrożenia dołączonym do RFC. 

W przypadku napotkania problemów możliwe jest także zgłoszenie 

incydentu, bądź realizacja planu wycofania zmiany. 

«Activity» Assemblacja Assemblacja jest czynnością przekształcającą kod źródłowy w kod 

wynikowy. 

«Activity» Testy integracyjne Testy integracyjne są przeprowadzane na środowisku ciągłej 

integracji zgodnie ze scenariuszami testów integracyjnych. W celu 

przygotowania do testów integracyjnych wykonawcom może zostać 

udostępnione środowisko preintegracji. 

«Activity» Rejestracja RFC Rejestracja RFC polega na uzupełnieniu zgłoszenia RFC wraz z 

załącznikami. Patrz opis obiektu RFC.  

«Activity» Uzupełnienie RFC Uzupełnienie RFC jest realizowane poprzez kontakt ze zgłaszającym 

RFC oraz uzupełnienie niekompletnych lub nieprecyzyjnych 

informacji. 

«Activity» Informacja o wyniku 

wdrożenia 

Czynność polega na formalnym odebraniu raportu 

powdrożeniowego. 

«Activity» Ocena i planowanie RFC Ocena i planowanie RFC jest realizowane przez Menadżera ds. 

zmiany we współpracy z: 

• Przedstawicielami zespołów technicznych (WERST i 

przedstawiciele odpowiednich strumieni) – występującymi w roli 

analityków ds. zmiany (Change Analyst) 

• Przedstawicielami właścicieli biznesowych 

• Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie SLA (zarówno po 

stronie wykonawców, jak i po stronie CSIOZ) 

• Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

W wyniku prac ustalane są informacje na temat: 

• Wpływu zmiany na usługi biznesowe 

• Wpływu zmiany na infrastrukturę lub projekty 

• Wpływu na usługi korzystające z tej samej infrastruktury 
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• Wpływu na zasoby poza IT 

• Efektu zaniechania zmiany 

• Koszt i zasoby potrzebne do implementacji (w tym wersji 

wydań potrzebnych do implementacji); 

• ograniczeń czasowych; 

• Harmonogramu zmian i planowanych czasach wyłączeń, 

oraz ich wpływu na SLA; 

• Wpływu na plany zachowania ciągłości działania, 

bezpieczeństwa, plany testów regresyjnych, dane i  środowiska 

testowe, dokumentację utrzymaniową. 

• Planu wycofania zmiany; 

• Planu testów powdrożeniowych dla zmiany; 

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu usługi do akceptacji 

przygotowuje się: 

• Plan wdrożenia zmiany opisujący wyżej wymienione 

aspekty 

• Uzupełnia się planowane czasy realizacji, oraz czas i zakres 

wyłączenia systemu (czasy powinny o ile to możliwe być 

zaplanowane w obrębie okien serwisowych uzgodnionych w SLA) 

• Przygotowuje się plan wycofania zmiany 

 

«Activity» Prezentacja RFC na 

planowym CAB 

Prezentacja RFC na planowym CAB polega na zreferowaniu 

uczestnikom CAB informacji na temat zmiany, implikacji, ryzyk, 

kosztów oraz rekomendacji dotyczącej wdrożenia zmiany. 

«Activity» Przegląd RFC Przegląd RFC ma za zadanie zweryfikowanie czy zmiana jest: 

logiczna, sensowna, wykonalna i kompletna. W ramach przeglądu 

Weryfikacji podlega także fakt, czy zmiana była już wcześniej 

odrzucona. 

«Activity» Przekazanie do 

implementacji 

Przekazanie do implementacji polega na przypisaniu zadań 

związanych z implementacją zatwierdzonego RFC zespołom 

implementującym, oraz na ustaleniu harmonogramu implementacji. 
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«Activity» Przekazanie do testów Przekazanie do testów polega na formalnym przekazaniu 

kompilatów zespołom testowym.  

«Activity» Przekazanie do wdrożenia Przekazanie do wdrożenia polega na przekazaniu uzgodnionych 

informacji na temat okien serwisowych do Service Desk P1, 

zainicjowaniu umieszczenia komunikatów informujących 

użytkowników o pracach planowych i wyłączeniach planowych, oraz 

na zakomunikowaniu wykonawcom czasu wdrożenia i 

szczegółowym przypisaniu ról w ramach przeprowadzanego 

wdrożenia.  

«Activity» Rezerwacja okna 

serwisowego 

Rejestracja okna serwisowego polega na weryfikacji dostępności 

zespołów wykonawców, ostatecznym ustaleniu harmonogramu 

wyłączeń usługi i rejestracji okien serwisowych, oraz planowych 

wyłączeń. 

«Activity» Zamknięcie zmiany Zamknięcie zmiany polega na: 

• Modyfikacji statusu zmiany 

• Przeglądzie incydentów, problemów i zagadnień 

wynikających ze zmiany 

• Przygotowaniu raportu zamknięcia zmiany i przekazaniu 

go właścicielom biznesowym, zgłaszającemu zmianę i innym 

kluczowym osobom. 

Przegląd poimplementacyjny polega na:  

• Zweryfikowaniu, czy zmiana przyniosła zakładane korzyści 

• Zweryfikowaniu czy klienci usługi i osoby kluczowe są 

usatysfakcjonowani zmianą 

• Zweryfikowaniu, czy zostały zidentyfikowane efekty 

uboczne zmiany 

• Podsumowaniu czy zasoby zaangażowane w 

przeprowadzenie zmiany mieściły się w szacunkach  

• Podsumowaniu czy zmiana została przeprowadzona 

zgodnie z harmonogramem i w ramach zakładanych kosztów 

• Podsumowaniu czy plan wdrożenia/implementacji 

prawidłowo zadziałał 
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• Podsumowaniu czy plan wycofania zadziałał prawidłowo 

(jeśli został użyty) 

• Zaproponowaniu zmian w przypadku, gdy wystąpiły 

problemy, bądź zmiana nie przyniosła zakładanych korzyści 

Zaprezentowaniu wyników przeglądu przed CAB 

«Activity» Zwołanie ECAB Zmiana pilna wymaga zdecydowanych działań, z tego powodu jest 

procedowana w trybie pilnym przez dedykowane do tego celu ciało 

decyzyjne  - Radę ds. Pilnych Zmian (ang. Emergency Change 

Advisory Board). 

Zwołanie posiedzenia rady jest realizowane bezzwłocznie po 

wystąpieniu potrzeby implementacji pilnej zmiany.   

«Activity» Akceptacja zwykłego RFC Akceptacja zwykłego RFC polega na wyraźnym zakomunikowaniu 

decyzji CAB dotyczącej akceptacji zmiany. 

«Activity» Analiza zwykłego RFC Analiza zwykłego RFC polega na analizie informacji zreferowanych 

przez Menadżera ds. zmiany, przeglądzie przygotowanego wniosku 

o zmianę, dyskusji kwestii niejasnych i spornych,  oraz podjęciu 

decyzji dotyczącej zaakceptowania, bądź odrzucenia zmiany. 

«Activity» Odrzucenie zwykłego RFC Akceptacja zwykłego RFC polega na wyraźnym zakomunikowaniu 

decyzji CAB dotyczącej odrzucenia zmiany, oraz przedstawienia 

powodów odrzucenia. 

«Activity» Akceptacja pilnego RFC Akceptacja pilnego RFC polega na wyraźnym zakomunikowaniu 

decyzji ECAB dotyczącej akceptacji zmiany. 

«Activity» Analiza pilnego RFC Zatwierdzenie pilnej zmiany jest realizowane przez ECAB na 

podstawie informacji dostarczonych w RFC. Ze względu na fakt, iż 

pilna zmiana przedstawiana jest do oceny z pominięciem etapów 

planowania i oceny RFC, na posiedzeniu jest konieczne 

przeprowadzenie zgrubnej analizy: 

• Wpływu zmiany na biznes 

• Skutków zaniechania zmiany 

• Ryzyka implementacji 

• Planu wycofania zmiany 
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• Harmonogramu wdrożenia 

• Zasobów niezbędnych do wdrożenia 

W ramach posiedzenia ECAB powinien zostać wypracowany zgrubny 

plan implementacji zmiany 

«Activity» Odrzucenie pilnego RFC Akceptacja zwykłego RFC polega na wyraźnym zakomunikowaniu 

decyzji CAB dotyczącej odrzucenia zmiany, oraz przedstawienia 

powodów odrzucenia. 

«DataStore

» 

Repozytorium kodów 

źródłowych 

 

MIERNIKI 

Tabela 32 Mierniki procesu zarządzania zmianą 

Nazwa Opis miernika Częstotliwość 

pomiaru 

Uwagi 

Liczba zmian Liczba zgłoszonych zmian w ciągu miesiąca Miesięczna  

Procent odrzuconych zmian Procentowy stosunek liczby zmian 

odrzuconych do liczby wszystkich zmian 

Miesięczna  

Liczba zmian pilnych Liczba zmian oznaczonych jako pilne Miesięczna  

Procent zmian pilnych Procentowy stosunek liczby zmian pilnych 

do liczby wszystkich zmian 

Miesięczna  

Procent zmian drobnych Procentowy stosunek liczby zmian drobnych 

do liczby wszystkich zmian 

Miesięczna  

Średni czas oczekiwania na 

wdrożenie zmiany 

Uśredniony czas pomiędzy rejestracją RFC a 

jego zamknięciem 

Miesięczna  

Maksymalna odchyłka od 

średniego czasu oczekiwania 

na wdrożenie zmiany 

Różnica pomiędzy maksymalnym czasem 

oczekiwania a średnim czasem oczekiwania 

na wdrożenie zmiany 

Miesięczna  
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SYSTEMY WSPIERAJĄCE PROCESY 

SERVICE DESK 

MODEL KOMUNIKACJI 

Model komunikacji systemów ITSM  CSIOZ przedstawia poniższy diagram: 

    

Rysunek 11 Model komunikacji pomiędzy liniami wsparcia w CSIOZ  

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi funkcjami Service Desk jest realizowana za pośrednictwem 

kanałów: 

• Telefonicznego 

• Faxu 

• Maila 

• Formularza 
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Za interfejsy kontaktowe zostały przyjęte kanały komunikacyjne ustalone w dokumencie (1), przy czym ze 

względu na istotność informacji w kontekście modelu utrzymania informacje zostały zacytowane w formie 

poniższej tabeli: 

Tabela 33 Interfejsy kontaktowe 

Funkcja Interfejs Uwagi Godziny pracy 

Service Desk I linii 

wsparcia 

Telefon [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Call Center] 

Całodobowo 

Service Desk I linii 

wsparcia 

Fax [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Call Center] 

Całodobowo 

Service Desk I linii 

wsparcia 

Mail [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Call Center] 

Całodobowo 

Service Desk I linii 

wsparcia 

Formularz [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Call Center] 

Całodobowo 

Service Desk I linii 

wsparcia w CSIOZ 

Telefon [do ustalenia po wdrożeniu 

rozwiązania Service Desk CSIOZ] 

Całodobowo 

Service Desk I linii 

wsparcia w CSIOZ 

Fax [do ustalenia po wdrożeniu 

rozwiązania Service Desk CSIOZ] 

Całodobowo 

Utrzymanie ITS P1 Telefon [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Wykonawcę S5] 

całodobowo 

Utrzymanie ITS P1 Fax [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Wykonawcę S5] 

całodobowo 

Utrzymanie ITS P1 e-mail [Do uzupełnienia po 

rozstrzygnięciu postępowania na 

Wykonawcę S5] 

całodobowo 
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Kontakt do producenta Zależny od 

producenta 

Numer telefonu II-giej linii 

wsparcia, w zależności od 

Wykonawcy: 

• Część II – (22) 565 77 00 

• Część III – (17) 888 55 55  

• Część IV – (81) 749 55 88 

Numer faxu II-giej linii wsparcia, 

w zależności od Wykonawcy: 

• Część II – (22) 565 76 00 

• Część III – (17) 888 55 50 

• Część IV –(81) 749 55 04 

Adres e-mail II-giej linii wsparcia, 

w zależności od Wykonawcy: 

• Cześć II – 

cbpes@hp.com 

• Część III – 

info@asseco.pl 

• Część IV – 

hd.csioz@sygnity.pl 

[Do uzupełnienia kontakt do 

wykonawcy S1] 

W godzinach 8-20 od 

poniedziałku do niedzieli 

Docelowy model komunikacji systemów Service Desk umożliwia wymianę informacji dotyczących wiedzy i 

incydentów, problemów. 

KOMUNIKACJA NA POZIOMIE TECHNICZNYM 

Docelowy model komunikacji został przedstawiony na poniższym rysunku: 



 

 
str. 97/97 

 

Rysunek 12 Współpraca systemów Service Desk  

W zakresie zainteresowania CSIOZ znajdują się systemy Contact Center dostawcy zewnętrznego, 

obsługującego kontakt z użytkownikami zewnętrznymi, oraz system Service Desk CSIOZ, który zapewnia 

organizacji niezależność od dostawcy. Ze względu na rozdzielenie funkcji Service Desk konieczne staje się 

synchronizowanie bazy i statusu incydentów, oraz obiektów związanych z innymi obsługiwanymi procesami 

(RFC, problemy, znane błędy, wiedza, zgłoszenia, zlecenia). Ze względu specyfikę systemu HPSM, będącego 

w posiadaniu CSIOZ komunikacja powinna odbywać się przy wykorzystaniu usług sieciowych (WebService).  

System Service Desk CSIOZ może zostać zbudowany w oparciu o narzędzie HPSM, które zostało dostarczone 

w ramach projektu P1. W przypadku systemu zewnętrznego Service Desk, usługa może zostać 

outsorce’owana, pod warunkiem: 

• Umożliwienia automatycznej synchronizacji informacji o incydentach, problemach, znanych 

błędach, RFC, zleceniach i zgłoszeniach z Service Desk CSIOZ za pośrednictwem szyny usług 

• Umożliwienia synchronizacji informacji o wiedzy dotyczącej stosowanych rozwiązań, obejść i ich 

powiązania z incydentami 

Systemy Service Desk drugiej linii wsparcie znajdują się poza zakresem zainteresowania CSIOZ ponieważ: 

•  W przypadku systemów Service Desk utrzymywanych przez CSIOZ systemy te powinny 

wykorzystywać system Service Desk CSIOZ 

W przypadku systemów Service Desk podmiotów zewnętrznych mogą one służyć wsparciem wyłącznie 

podmiotom zewnętrznym, natomiast wszelkie zgłoszenia. Rozliczalność, analizy i raportowanie powinny być 

realizowane na bazie systemu HPSM. 
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