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ITIL 
PROSESSDESCRIPTION 
CREATE CHANGES IN POB 



STATSBYGG AS PROPERTY 
MANAGER 

• Management and maintenance of 
governmental properties 

• Upgrading 

• Rebuilding 

• Implementing energy saving 
measures 

Gardermoen Customs 
Office. 
Architect: Ramstad & 
Bryn Arkitektur 



  
 

   
  

    
  

 
 

     
  

  
   

  
  

  
  

   
    

   
   

  
  

  
 

• Area: 2,7 million m2 

• Income: 3,9 billion NOK 

• 2350 buildings at 600 property 
complexes 

• 170 buildings abroad – from Beijing 
to San Fransisco 

 

OUR PROPERTIES 



STATSBYGG’S VISION: 
BEING THE NORWEGIAN 
GOVERNMENT’S FIRST CHOICE 





THE PAST 

• 2008 – ITIL training 

• 2009 – Process description and 
competition for helpdesk system 

• 2010 – Implementation of ITIL 

• 2010 – Implementation of POB 

 

 

Presenter
Presentation Notes
2009 brukte vi til konkurranse på HD system.Januar 2010 – prosesser godkjent og implementertFebruar 2010 – avtale med Wendia på plass og plan ble lagetNovember 2010 – alle moduler installert og POB er klar til bruk.



• 2015/2016 review of all process 
description 

• Translating all processes to 
Norwegian 

• Update all processes 

• Planned finished in Mai / June 2017 

 

 

ITIL PROCESSES 

 

Presenter
Presentation Notes
Prosesser implementert i 2010Servicedesk - funksjonIncidentProblemChangeReleaseConfiguration- CMDB



CHANGE MANAGER 

• New Change Manager – desember 2015 

• Working different 

• Want more control 

 



FORM - RFC 



1. LINE VIEW 

Presenter
Presentation Notes
Slik ser det ut i dag når en sak kommer inn til 1. linje i dag.Create Change Order er ny avhukningsfunksjonalitet. Denne er det Change manager som styrerVed avhukning der knyttes det er Change Order til saken og det kan legges på aktiviteter



CHANGE MODULE - BEFORE 

• As is – tidligere før endring- skjermbilde 

 

Presenter
Presentation Notes
Slik så det i CHO før endring. Nytt visning kommer noen slider lengre ned-



CHANGES IN CHANGE PROCESS 

• Process description updated 

• More control in process now 

• Easier to handle activities 

• More use of CAB meating 

• Templates developed 

• Easier for users to commit to the process 

Presenter
Presentation Notes
Noen målsetninger med å endre i prosessen:Oppdatert prosessbeskrivelse (ikke helt ferdig ennå)Mer kontroll i prosessen nå enn tidligereLettere å håndtere aktiviteter i prosessenCAB møtes brukes med bevisst og oftereVi har utviklet maler for brukere som skal presentere endringer i CABDet er enklere for bruker å være tro mot prosessen når den har bedre prosesskontroll



MAPPING OF CHANGES 

Presenter
Presentation Notes
Kartlegging av endring og veien dit- Utfordringer (manager manglende kjennskap til POB)- POB admin sin manglende kjennskap til prosessen- Mye møter – mye tid – litt produksjon for å se- så endringer igjen- Vises med/gi eksempler- Lett tilgang til testmiljø- Brukte ikke import/eksport i test (har ikke erfaring med denne da vi kun har 1 testmiljø), la inn endringene manuelt i prod.  Fordeler og ulemper med dette.- Lagde testsaker i prod for å sjekke at alt funket



CHANGE MODULE - AFTER 

Presenter
Presentation Notes
Stepp må forklares:Customer – 2 felt fjernet, org og lokasjonClosetype flyttet for at det visuelle utseende skulle bli bedreProcess type flyttet fordi parant change og project ble skjult. Stort sette kosmetiske grunner til disse endringeneRoll out start og end er ny, og ble laget for at Change manager ønsket full kontroll. Kan kun endres av manager. I tillegg benyttes en Outlook kalender som oppdateres med alle endringer, Så lenge dette feltet ikke kan endres av andre kan den nå vises i et webgrensesnitt i portalenPlanning start og Due er flyttet fra fane Dates og ut synligPrioriteringer i Change er ikke lik prioriteringer i andre sakstyper, den er derfor gjort en jobb bak dette feltet som fjerner mulighet for å velge andre prioriter enn change prioriteter. Risokofeltet er også skjult.Userfeltet er flyttet fra arkfane User å opp slik at det skal ligne med på user i saksvindu genereltSymton/Solution felt er delt opp i to felter. Endret til to forzen memofelter slik at vi altid har dato som kan spores og det ligner med på saksvidnu hos oss som alle har et forhold til



Presenter
Presentation Notes
Stepp må forklares:Dates fane – gjort noe endringer og fjernet datoer vi ikke benytterChange manager har KPI på planlegging og måles på dette. Vi lagde derfor to nye virtuelle felter. Kalt Origonal Planned. Disse feltene kan ikke endres av andre enn Change manager. Når man går fra status Plan til Release, så kan man ikke gå tilbake. Dette må vi være veldig obs på når vi jobber med aktiviteter i prosessen.Fortelle hva vi gjorde først før vi endte opp med endelig løsning og hvorfor



CHANGE & RELEASE 
Release 

Release policy and planning 

Create implementation proposal 

Build, test and configure 

Create Roll-out, Roll-back plan and test 
criteria 

Test release 

Signoff release for implementation 

Communication, preparation and train 

Distribution of installation 

Update DSL/DHS 

Input Change 

Filtering Changes 

Classifying Changes 

Asign to change group or Release 
process 

Planning Changes 

Coordinating building, testing and 
implementation of Changes 

Evaluating and closing Changes Output 

Presenter
Presentation Notes
- Endring av modulen- Berørte parter (Change og Release)- Release bruker samme modul og dette medførte endring i rutine for Release- Booket en dag hos wendia for å sjekke ut at vi ikke hadde gjort noe feil. Vi trengte en gjennomgang. Change manger var med halve dagen, det var kjempenyttig.- Vi knytter en case til en changeorder slik at 1 linje og bruker en case og forholde seg til mens teknisk personell jobber med changeorderen. - Gjenbrukt mye av ting fra før, men tviket litt på noe av det



WEBMODULE FOR CHANGE MANAGER 

Presenter
Presentation Notes
Webmodul for Change manager ble lagetLei manuelle prosesser, finne opp hjulet på nytt hver gang, Vi hadde en change/release managerkaldener fra Outlook, mulig å gjøre dette på andre måter slik at ledelse kan få oversikt på en grei måte?Ny webmodul for oversikt over changer ble laget (kan også benyttes for Releaser da Process Type kommer opp)-  Webmodul kan vises frem til ledergruppa eller andre som har behov for info. Alt går automatisk når datoer fastsettes. Alt gjøres på et sted.-  Alle kan få oversikt over planlagte changer med proddato- Forutsetter at det er en changeorder, prod dato og en case knyttet til changeorder.- Utfordring foreløpig er autorefresh på web. WA.



P.O.B. KNOWLEDGE IN HOUSE 

Presenter
Presentation Notes
Gjør mye selv – kunnskap om POB internt er viktigGjør det enklere å vurdere om en endring kan utføres eller ikkeOm den kan utføres uten ekstern hjelpSpare penger.



CHALLENGES 

Presenter
Presentation Notes
Utfordringer:- At 2 managere deler modul og lett å glemme å ta hensyn. Dette måtte vi ha stort fokus på.- Managere ønsket mye felter låst slik at hun til enhver tid hadde kontroll. Dette skapte andre utfordringer slik at vi måtte vurdere det praktiske ved dette.- Utfordring til design- KPI i prosessen som skulle vise planlegging av endringen (endring av planlagt dato var ikke mulig å endre etter status Release). - Når starte og når slutte. Vi laget en trigger som medførte at bruker/executer ikke fikk endre på datofeltet for planning etter saken var gått i releas status. Dette skapte igjen utfordringer når man da endret feltet da det ikke var mulig å få opp historikk på når changen egentlig var planlagt fra begynnelsen av. Feltet kunne ikke endres i release status, eksempel vises frem.  Hele endringen ble skrotet etter besøk hos Wendia og vi lagde 2 virtuelle felter som er låst.- Hvordan knytte 2 saker til samme changeorder – husk eksempel. Dette vises som to saker i webløsning. Konsekvens av at vi ønsker å vise brukers case id, sammen med cho id. Dette er det vi ente med. (Alternativt knytte case mot en parent case og knytte denne mot en cho)



DEMO ENDRING AV PLANLAGT DATO FELT 

Presenter
Presentation Notes
Ref forrige foile.Bilder og div for lett forklaring.1.bildet: KPI krever at change manager kan gjøre rede på om vi er gode på å planlegge. Hvordan kan vi ivare ta dette.	   Endringskoordinator legger inn planlagt tid under Planning feltet. 	   Når man går fra status Plan til status Release, klikk, kopieres innhold fra Planning til Original  Planned.             Original planned kan ikke endres av noen. Feltene er låst. CM kan sammenligne disse feltene.2. bildet: Først kan man opprettet to nye felter, som vi skal bruke til å kopiere over innholdet til (dato og tid). 3. bildet: Deretter må man opprette en trigger som forteller hvilket data som skal flyttes fra og til.4.bildet: Lag en condition som forteller når en hendelse skal oppstå              		



TECHNICAL CHALLENGES 

Presenter
Presentation Notes
Tekniske utfordringerTrigger som sjekker casetype mot casecategory NSTIkke alle NST trengte alle aktiviteter vi hadde lagt opp til. Enkel måte å løse det på ved å tilpasse aktivitetene i WorkflowIkke alle viste om saken faktisk var en NST, og dette skapte utfordinger for 1. linje. Ble avdekket i utrullingVi endret trigger slik at alle fikk en knapp for å opprette change order etterpå



Presenter
Presentation Notes
Tekniske utfordringer fortsettelse:Visning Change Order kalender. Datofelter Planning start og Planning slutt kan ikke endres, vi ønsker heller å se de nye virtuelle felter vi har tilpasset som viser Roll out datoer (produksjonsdato).Da ble løsningen å lage en listevisning over med roll out datoene.



CLOSING  CHANGE ORDER 

• Only Change Manager can close Change Orders 

• Full controll in process 

 

 

 

 

• Happy Change Manager 

 

Presenter
Presentation Notes
Vi har tidligere, slik løsningen har vært, opplevd atRutiner ikke blir fulgtChange Executer lukker Change Order når han er ferdig uten å informere Change ManagerDette har skapt problemer for Change manager som skal være orientert og faktisk evaluere om Changen gikk som den skulle eller ikke før Change Order lukkes.Change Manager er nå den eneste som faktisk kan lukke en Change Order, dette skaper mer kontroll i prosessenChage Manager kan nå levere på sine KPI’er m.m.Change Manager er meget fornøyd med detteVi er fortsatt i test, men implementerer snart løsningen for flere da det fungerer bra så langt.



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ
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