
Incident processen

Sådan gør vi i Holstebro

Spørgsmål og kommentarer er velkomne!



Ledelses krav (Direktør/IT-chef)
Ønske om et helpdesk system.
Ønske om at følge ITIL (når det giver mening). 
Klare aftaler med forretningen.
Nedbrydning af ”muren” mellem Drift og Service.

Hvorfor?
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Ikke nok at købe et system
Kan ITIL hjælpe os med at forbedre samarbejdet 
i IT og få styr på interne processer?
Sikkert valg af KMD/POB
Tværgående projektorganisation: projektledelse, 
værktøjs-/teknologigruppe (teknik), 2 proces 
arbejdsgrupper, samt all round proces og 
værktøjs undervisning (Helpdesk)
ITIL V3 Foundation til alle 
Go live 19.11.2009

Hvordan?
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Vi startede i svømmehallen.
Hvordan?
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Henvendelser fra brugere, superbrugere, 
førstehjælpere og systemer. Etabl. af SPOC.
1. line – ansvar (helpdesk), opgaver
2. line – ansvar (helpdesk), opgaver
Vagtskema
Helpdesk møder
IM-møder
KPI målinger

Hvordan?
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Henvendelser fra brugere, superbrugere, 
førstehjælpere og systemer

Alarm 
Telefon 
Mail, men kun fra eksterne 
Personligt 
WEB (enduser interface og it-shoppen)

SPOC = Servicecentret/helpdesk. 

Hvordan?

619-11-2014



1. line – ansvar (helpdesk), opgaver
Service Desk medarbejder er ansvarlig for 
registrering, prioritering, opfølgning og eskalering 
af Incidents og Service Requests, samt (i den 
udstrækning at tid og kompetencer gør det muligt),
løsning af Incidents og Service Requests.

2. line – ansvar (helpdesk), opgaver
2nd line supporter er udelukkende ansvarlig for
løsning af Incidents og Service Requests.

Hvordan?
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Vagtskema (helpdesk)

Vagtplan lige/ulige uger.
Formiddag/eftermiddags hold m. skift kl. 12:00
Frokost afvikles altid INDEN man går i front/EFTER man 
er gået fra front.
Alle øvrige personer i 1218 fungerer som 2. line support.
1. line aftaler indbyrdes, hvem der tager telefon og 
hvem der tager opgaver fra fælles opgave listen og efter 
aftale egne opgaver. 
Hovedregel er at der altid er 1 person der tager 
kald og 1 person, der overvåger fælleslisten,

Hvordan?
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Vagtskema (Helpdesk)– forsat

Fokus - Udvis fleksibilitet på tværs af grupperne ved 
travlhed og ved fravær. Meddel når du melder dig 
ud/ind af tlf. gruppen.

OBS!!!! Alle bruger skal behandles ens uanset om det 
ringer el. opretter POB-sag.

Hvordan?
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Helpdesk møder.
2. onsdag i hver måned

Helpdesk samt øvrige medarb. I SC.

Fast dagsorden med gennemgang af månedens KPI’er,
Årshjul, igangv./kommende projekter. 

Formålet med møderne er at vi løbende får drøftet 
muligheder for forbedringer, proces optimeringer, 
drøftet uhensigtsmæssigheder m.m. vedr. POB.

Hvordan
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IM-møder
1. onsdag i hver måned.
Deltagere: IT-chef, Drifts chef (problem M), Service chef 
(Incident M), samt ”bordformænd”
Formålet med mødet er at optimere og effektivisere 
service og sagsbehandling internt i it-afdelingen såvel 
som ud af til i organisationen samt styrkelse af 
videndeling og samarbejde mellem de 2 teams i IT-
afdelingen.
Fast dagsorden m. gennemgang af månedens KPI’er,
fokus på evt. kandidater til nye Problems samt aktuelle 
sager el. andet relevant til drøftelse. 

Hvordan?
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KPI – målinger
Registreret/Påbegyndte sager pr. ansvarlig afdeling.
Løste og lukkede sager pr. ansvarlig el. koordinerende 
afdeling pr. måned. (SC skal løse 80% af alle sager)

Registreret/Påbegyndte sager pr. ansvarlig afdeling, der 
overstiger svarfrist.
KPI beskriver i hvor høj grad, CMDB er opdateret med 
relevante kategorier. Der måles på, hvor ofter CI –
Øvrigt er valgt på incidents
Antal sager pr. Q/år fordelt på Incidents og Service 
request.

Hvordan?
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Telefon promt/vagttelefon ved travlhed og ved lukning af 
afd.
IT-aktuel information på IT-portalen/forsiden Intranet
IT-portalen m. fokus på hjælp til selvhjælp:
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Andre værktøjer/kanaler:



NetDesign Wallboard Display.
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Andre værktøjer/kanaler - fortsat:



01.11.2014: 24 personer i IT-afd. DC – 13 
pers, SC – 8 pers (heraf 6 i helpdesk).

29.08.2014 - 57.462 indbyggere i Holstebro 
Kommune. Areal - 801 km2. Ca. 155 lok.
Udpræget Citrix miljø med kun få fede klienter.
Support af 2 adskilte netværk Adm./skole.
Support på alle typer af klienter (tynde, fede, 
tablets og smartphones).
Itil/lean a’la Holstebro siden 2009
Helpdesk system Pob wendia.
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Lidt tal/facts:



Adm platform - 2014:

Tynd klienter 1.471
Fede klienter (bærbare/stationære) 488
Tablets (Samsung/iPad) 635 
Smartphones med synkronisering 
kalender/kontaktpers./e-mail. 560
IP telefoner (Cisco) 2.004
Antal Ad’brugere 3.251
Antal systemer – 402 incl. genveje!
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Flere tal/facts….



Skole platform - 2014:

Antal lærer: 552
Antal elever 6.353
Bærbare 2.100
Stationære 427
Herudover et stort antal af private devices

Antal POB sager pr. år.

19-11-2014 17

Flere tal….

Dato fra Dato til Antal
19.11.2009 19.11.2010 13037
20.11.2010 19.11.2011 13778
20.11.2011 19.11.2012 12456
20.11.2012 19.11.2013 14319
20.11.2013 19.11.2014



Vi kan blive bedre, vi kan blive bedre………

I gang med at opgradere til POB G6

Vi holder os i det store hele til de beslutninger vi 
tog ved implementeringen i 2009.

Det har været et stort aktiv for både IT-afd. og 
forretningen, hvilket afspejles i bruger 
tilfredshedsundersøgelser (DEK-TIP/POB 
tilfredshedsundersøgelse)
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Status:



Eksempel på 2 af 5 svar fra POB-undersøgelsen 
2012 (119 respondenter):

� Er du tilfreds med løsningssvar du modtager når 
dine sager bliver lukket: Ja = 92% Nej = 8%

� Er du tilfreds med løsningstiden på dine POB-
sager: Ja = 87% Nej = 13%
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Brugertilfredshed:



� Dek-tip 2010:

� Dek-tip 2013:
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Mere brugertilfredshed:



Slut!
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