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Napirend

• ITIL – rövid áttekintés

• ITIL komponensek megvalósítása ZENworks 
segítségével

– Konfigurációkezelés

– Kiadáskezelés

– Változáskezelés

– Szoftvergazdálkodás



ITIL
rövid áttekintés
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ITIL - IT Infrastructure Library

• ITIL – Informatika Infrastruktúra Könyvtár

– Kialakulás: Egyesült Királyság 80-as évek

– Legelterjedtebb: ITIL v2

– Legújabb: ITIL v3 – 2007. májusa óta 

• Leegyszerűsítve

– Egy-két könyv, amely leírja az informatikai rendszerek 
üzemeltetésének és fejlesztésének legfontosabb ajánlásait

•  A gyakorlatban

– Tanfolyam, tanácsadás, szervezés ...

– Módszertan, amit az intézmény igényeire kell szabni
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ITIL könyvek – a két legismertebb

• Service Delivery (szolgáltatás nyújtás)  - 
az üzemeltetés fejlesztése, termelékenység növelése

• Service Support (szolgáltatás támogatás) – 
napi működési feladatok
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ITIL áttekintés
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ITIL áttekintés
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Konfigurációs adatbázis (CMDB)



a ZENworks® és az ITIL
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a ZENworks® és az ITIL

ZENworks komponensek

ITIL

a ZENworks lehetővé teszi kritikus ITIL folyamatok 
megvalósítását

Konfiguráció-
kezelés

Kiadás-
kezelés

Változás-
kezelés

Szoftver-
gazdálkodás
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Konfiguráció-kezelés
ZENworks Configuration Management

ZENworks Configuration Management

Kiadáskezelés Változáskezelés

Adat
gyűjtés

Szoftver riportHardver riport

Konfiguráció-kezelés
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Konfiguráció-kezelés

• Információ az ügyfélszolgálatnak és az 
incidenskezeléshez

• Teljes körű szoftver- és hardverleltár, pontos adatok

• Segítség a pénzügyi és a tartaléktervezéshez

• Jogi szabályozások betartásának megkönnyítése

• Szoftver változások megjelenítése

• Nem engedélyezett szoftverek kiszűrése

• A használatban lévő konfigurációs tételek verzióinak 
felügyelete – jobb hálózati biztonság
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Kiadáskezelés
ZENworks Configuration Management

ZENworks Configuration Management

Konfiguráció-kezelés Változáskezelés

Kiadáskezelés

Tulajdon Függőségek Feloldás Tervezés
Megvaló

sítás “B terv”
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Kiadáskezelés

• Mit tartalmaz egy kiadás?

– Hardver, szoftver, vagy a kettő kombinációja

• Kiadási házirend tervezése, mely kiterjed a 
követelmények összegyűjtésére és a tervezésre

• Átfogó tesztelés, hogy a szoftver megfeleljen az 
előre meghatározott megfelelőségi 
követelményeknek.Függőségek, azok feloldása

• Szoftver kiadása, elosztása és telepítése

• Minden kiadás esetén visszaállítási terv 
készítése, előre nem látott események esetére
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Változáskezelés
ZENworks Configuration Management

ZENworks Configuration Management

KiadáskezelésKonfiguráció-kezelés

Észlel SzétosztJavít

Változáskezelés
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Változáskezelés
– Egy jól működő változáskezelési rendszer csökkenti a hibák 

számát, valamint a váratlan problémák és helytelen tervezés 
miatt előforduló tervezett és nem tervezett állásidő 
mennyiségét

– A változáskezelés folyamatainak bármilyen mértékű 
automatizálásával csökkenthető a változás végrehajtásához 
szükséges idő és költség

– a változás megvalósításához szükséges pénzforrás és 
erőfeszítés jobb felmérése
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Szoftvergazdálkodás – a 7. könyv

• A szoftvervagyon és ahozzá tartozó kockázatok 
kézben tartása – ZENworks Asset Management

– Szoftverleltás

– Szoftverhasználat felügyelete és mérése

– Telepítések kontrollja

– Pénzügyi felügyelet, szerződések, szoftverkövetések

– Előírásoknak való megfelelés – jogszerű használat
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További lehetőségek

• Konfigurációs adatbázis létrehozásának támogatása

• Integráció incidenskezelő és ügyfélszolgálati 
rendszerhez
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Egy tanács a végére

Az ITIL sok befektetést igényel. Ne akarjon 
mindent egyszerre megvalósítani! Haladjon 
lépésenként! Ha nincs kellő belső szakértelem, 
akkor alkalmazzon hozzáértő tanácsadót!

1
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