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SerViCeDeSK PluS ger
NCC öVerbliCK

“Vi backar också upp varandra bättre med
det här systemet eftersom inga ärenden kan
fastna hos en enskild. Det gör även att
hanteringen över semestrar och ledigheter
flyter på mycket lättare”
Foto: Burg + Schuh / Palladium Photode

ServiceDesk PluS
ger öVerbliCK hos NCC
Stina Kyllerman, Administrativa system NCC

Utmaning:
NCC hade behov av en bättre överblick av ärenden som rapporterades
in samtidigt som man ville snabba på
hanteringen.
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Läs mer på www.udk.se
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ServiceDesk Plus hanterar dina
supportärenden och IT-utrustning enligt ITIL.
Det innebär att du kan överblicka dina
ärenden på ett effektivt sätt. ServiceDesk
Plus innehåller modulerna ärendehantering,
FAQ, inventariehantering, avtalshantering
och rapporter i grundversionen. Mer än
20 000 IT-chefer världen över använder
ServiceDesk Plus för att strukturera sina
ärenden och hålla koll på sin IT utrustning.

>> mycket aktivt med att få användarna
ute i företaget som rapporterar in ärenden
att använda systemet och exempelvis
inte ringa in till sina personliga kontakter.

Heltäckande ärendehantering
I och med att båda avdelningarna
börjat använda ServiceDesk Plus har
de fått ett heltäckande ärendehanteringssystem som ger ett mycket gott
stöd för samarbetet mellan handläggarna vid de olika avdelningarna.
De frågor som kommer in till NBS
rör främst frågor om fakturor och
ekonomisk uppföljning. Ärenden som
berör IT-verksamheten slussas vidare

till gruppen för administrativa system.
Exempel på sådana ärenden som
slussas vidare är bland annat behörighet till systemen, felmeddelanden och
problem med mjukvaror och applikationer. Tack vare ServiceDesk Plus sköts
överlämningen enkelt och okomplicerat
och risken för att ärenden hamnar
mellan stolarna är så gott som obefintlig.
Ett tecken på att ServiceDesk
Plus passar mycket bra för NCC är
att fler avdelningar inom företaget nu
väljer att börja använda systemet.
Nu står två nya avdelningar på tur.
Gruppen för entreprenadsystem har
meddelat att de vill kliva in i systemet

”Vi backar också upp varandra bättre
med det här systemet eftersom inga
ärenden kan fastna hos en enskild.
Det gör även att hanteringen över
semestrar och ledigheter flyter på
mycket lättare”
Stina Kyllerman
Administrativa system NCC

liksom gruppen för infrastrukturfrågor
som handlägger ärenden kring
webbaccess, nätverk och andra
direkt IT-relaterade områden.

Ökad trygghet i hanteringen
Eftersom flera av avdelningarna anlitar
externa konsulter innebär ServiceDesk
Plus också en större trygghet i hanteringen av ärenden som hamnar hos
dessa konsulter. Frågor och kontakter
som tidigare har legat utanför NCC
kommer nu in i det egna systemet via
ServiceDesk Plus vilket gör att det inte
behöver bli något bortfall av ett ärendes
historia om man byter konsulter.
– Vi backar också upp varandra
bättre med det här systemet eftersom
inga ärenden kan fastna hos en enskild.
Det gör även att hanteringen över
semestrar och ledigheter flyter på
mycket lättare, säger Stina Kyllerman.
Hon påpekar också att man
med ServiceDesk Plus har fått en
bättre arbetsmiljö. Eftersom det inte
ringer lika mycket i telefonerna blir
ljudnivån lägre i det kontorslandskap
där Stina Kyllermans grupp sitter.
Det är något som alla uppskattar.
– Vi är mycket nöjda med det stöd vi
får från UDK kring uppgraderingar och
förfrågningar. Vi har en nära kontakt och
kommer att ha stor hjälp av dem framöver också, säger Stina Kyllerman. u
Kvarntornen. Illustration: Christina Stareborn

UDK grundades 1987 och är ett framgångsrikt och kreativt kunskapsföretag i
ständig utveckling. Vi arbetar med systemutveckling, affärsystem, säkerhet, teknik
och utbildning. Våra kunder finns i alla branscher och inom offentlig förvaltning.
Vi finns i Umeå, Luleå och Göteborg.

