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Zał�cznik nr 1 do SIWZ nr 2161NZ/17/mwojdat z dnia 08-08-2017r.: 

Specyfikacja zakupowa: 

LANDesk Service Desk – zakres prac. 

1. ZAŁO�ENIA SYSTEMOWE 

• Wdro�enie poni�szych poprawek, nie mo�e wpłyn�� na szybko�� i wydajno��
działania systemu Service Desk zgodnie z Umow� na dostarczenie Systemu. 

• Ka�da implementacja nowych poprawek, nie powoduje automatycznej rezygnacji 

z wcze�niej zaimplementowanego i ustalonego sposobu obsługi funkcji, (wszystkie 

ewentualne zmiany musz� by� uzgodnione z PWPW). 

2. ZMIANY W MODULE ZARZ�DZANIA ZMIAN�  

2.1 Pełna zast�powalno�� w roli koordynatora zmian w Module Zarzadzania Zmian�. 

Nale�y dostosowa� aplikacj� Landesk w module Zarzadzania Zmian� zgodnie  

z wymaganiem pełnej funkcjonalno�ci i dost�pno�ci roli zast�pczego koordynatora 

zmiany. 

Aktualnie przypisanie roli koordynatora zmiany nowej osobie nie pozwala na dost�p  

i zarz�dzanie zmianami oraz zadaniami utworzonymi przez inn� osob� w tej roli. 

Niezb�dne przywrócenie funkcjonalno�ci pełnego dost�pu w roli Koordynator Zmian 

bez wzgl�du na wybran� osob�. 

2.2 Funkcjonalno�� generowania dokumentu w Module Zarzadzania zmian�. 

Nale�y dostosowa� aplikacj� Landesk w module Zarzadzania Zmian� do wymagania 

generowania dokumentów zawieraj�cych informacje statyczne i odwołania  

do procesu, z mo�liwo�ci� wydruku, zapisania w formatach: *.docx,  *.pdf. 

Zmiana obejmuje: 

- dodanie działania Utwórz dokument jako opcjonaln� instancj� działania  

w procesie zarz�dzania zmian� dla roli Koordynator Zmiany i zmiany 

u�ytkownika we wskazanych 3 punktach procesów zarz�dzania zmianami: 

standardowymi, rutynowymi i pilnymi. 

- przygotowanie 2 szablonów XML bez ograniczania ich modyfikacji oraz  

bez ograniczania mo�liwo�ci dodawania i wyboru nowych szablonów XML  

w działaniach utwórz dokument. 

Aktualnie brak mo�liwo�ci drukowania dokumentów według po��danych szablonów 

PWPW. 

2.3 Umo�liwienie przeprowadzenia opiniowania w zmianie pilnej i rutynowej  

oraz dodatkowego opiniowania w standardowej w Module Zarzadzania zmian�. 

Nale�y rozszerzy� aplikacj� Landesk w module Zarzadzania Zmian�  

o funkcjonalno�� pozwalaj�c� na dodatkowe działanie – przesłanie do opiniowania 

dla Koordynatora Zmian w przebiegu zmiany rutynowej, pilnej i standardowej, 

b�d�cych w stanie zatwierdzanie CAB czy ABS (w przypadku rutynowej) w zwi�zku  

z zaleceniem Radu ds. Zmian CAB dodatkowego opiniowania. W przypadku zmiany 
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standardowej modyfikacja obejmuje dodanie mo�liwo�ci ponownego 

przeprowadzenia opiniowania na etapie zatwierdzania przez CAB. 

Aktualnie ustawienie przez tworz�cego zmiany jako krytycznej lub rutynowej  

nie pozawala na przeprowadzenie opiniowania, je�li jest taka decyzji ABS czy CAB. 

W przypadku bł�dnej kategoryzacji wniosku, musi by� zakładany od pocz�tku nowy 

RFC. 

2.4 Wprowadzenie mo�liwo�ci okre�lenia wielu Wykonawców Zmiany w Module 

Zarzadzania zmian�. 

Nale�y dostosowa� aplikacj� Landesk w module Zarzadzania Zmian� do mo�liwo�ci 

zdefiniowania wielu wykonawców  zmiany – przynajmniej 3. 

Aktualnie mo�na ustawi� tylko 1 osob�

2.5 Dodanie roli CAB w zmianie przy wyborze osób do głosowania w CAB w Module 

Zarzadzania zmian�. 

Nale�y doda� do aplikacji Landesk w module Zarzadzanie Zmian� nowy rodzaj roli 

u�ytkowników w zmianie: CAB, do wyboru przez Koordynatora Zmiany, osoby 

do  głosowania w CAB. 

Aktualnie osoby bior�ce udział w CAB dostaj� rol� „Inna” co mo�e prowadzi�  
do niejasno�ci lub niepotrzebnych w�tpliwo�ci. 

2.6 Mo�liwo�� okre�lania wielu obszarów zmiany 

Nale�y doda� do aplikacji Landesk w module Zarzadzania Zmian� przy tworzeniu 

wniosku RFC mo�liwo�� ustawienia wielu – np. 4 (warto�� max do zdefiniowania 

przez administratora SD), obszarów zmiany. Dodawanie terminu do kalendarza 

wszystkich zaznaczonych obszarów. 

Aktualnie mo�liwy do ustawienia tyko jeden obszar zmiany. 

2.7 Dodatkowe działanie wycofania zmiany 

Nale�y doda� do aplikacji Landesk w module Zarzadzania Zmian� dodatkowe 

działanie dla Koordynatora Zmiany: „wycofaj RFC/zmian�” z polem tekstowym 

Uzasadnienie do wypełnienia. Dzianie musi by� dost�pne przy ka�dym punkcie 

przypisania zmiany do KZ w zmianie standardowej oraz w rutynowej i w pilnej. 

2.8 Link do zgłoszenia zmiany elementu konfiguracji IT w SelfService. 

Nale�y doda� do aplikacji Landesk w aplikacji SelfService link do zakładania zmiany 

prostej oraz link do RFC: wniosku o zmian� konfiguracji IT. Link do przeniesienia  

do nowej zmiany w Webdesku dla uprawnionych, dla nieuprawnionych do zmiany: 

naci�ni�cie linku powodowałoby komunikat i przekierowanie do realizacji. 

Aktualnie brak odno�nika do RFC o zmian� w Self Service. 
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3. ZMIANY W MODULE ZARZ�DZANIA INCYDENTEM 

3.1 Dodatkowe pola tekstowe do wprowadzania w Incydencie przy awarii krytycznej  

w Module Zarzadzanie Incydentem. 

Nale�y doda� w aplikacji Landesk w module Zarz�dzanie Incydentem 

dodatkowe pola tekstowe do widoku zgłoszenia w Landesk. Pola z wymuszonym 

wypełnieniem, w przypadku zgłoszenia awarii jako krytycznej: 

1) Pola tekstowe dla zakładaj�cych: 

- Zagro�enie SLA usługi: opis wpływu awarii na �wiadczenie usług  

- Dokładny czas pojawienia si� awarii. 

- Element konfiguracji IT dotkni�ty awari�. 

Bez wypełnienia tych pół zgłoszenie nie mo�e by� zapisany jako krytyczny. 

2) Pola tekstowe dla rozwi�zuj�cych: 

- Przyczyna – co spowodowało pojawienie si� awarii, jakiego CI (elementu 

konfiguracji ) dotyczyło  

- Skutek- jak incydent wpłyn�ł na procesy businessowe firmy, zagro�enie 

SLA usługi  

- Sposób rozwi�zania- co zostało wykonane.  

- Dokładny czas wdro�enia rozwi�zania.  

- Pole wyboru: Krytyczna uzasadniona/ Krytyczna nieuzasadniona. 

Pola te b�d� wymagane do wypełnienia.  

Dane z pól zbierane w BD. 

Aktualnie brak szczegółowych danych niezb�dnych do analiz i raportowania. 

3.2 Stworzenie nowego procesu na potrzeby obsługi klientów zewn�trznych  

Nale�y stworzy� w aplikacji Landesk w module Zarz�dzanie Incydentem mo�liwo�ci 

dodawania nowego procesu na potrzeby obsługi klientów zewn�trznych 

(dotychczasowy Redmine). Rozwi�zanie ma umo�liwia� łatwe, automatyczne 

dodawanie kolejnych nowych klientów zewn�trznych. 

3.3 Edycja szczegółów zgłoszenia na I II linii 

Nale�y doda� w aplikacji Landesk w module Zarz�dzanie Incydentem mo�liwo��
edycji i modyfikacji szczegółów Incydentu dla I i II linii z zapisem i zapami�taniem 

wprowadzonych zmian. 

Aktualnie tylko tworz�cy mo�e edytowa� szczegóły do mementu zapisania zgłoszenia 

- pó�niej brak jakiejkolwiek mo�liwo�ci modyfikacji. 

Uwaga: Ustawienie pola „Kategoria” w szczegółach zgłoszenia – jako obowi�zkowe. 

3.4 Automatyczne zamykanie rozwi�zanego incydentu po 5 dniach bez reklamacji 

Nale�y doda� w aplikacji Landesk w module Zarz�dzanie Incydentem funkcjonalno��
automatycznego zamykania rozwi�zanego Incydentu po 5 dniach roboczych  

bez wycofania rozwi�zania. W powiadomieniu do tworz�cego o rozwi�zanym 

Incydencie musi by� informacja o warunkach zamkni�cia. 
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Aktualnie Zmiany rozwi�zane musza by� zamykane przez I lini�, co jest niemo�liwe 

do wykonania. 

3.5 Przygotowanie procedury importu kategorii i podkategorii w procesie obsługi 

Nale�y opracowa� i przygotowa� procedur�/y umo�liwiaj�ce zaimportowanie z plików 

(np. z szablonów xls) informacji do SD o kategoriach i podkategoriach  

oraz przypisanych do nich grupach i u�ytkownikach dla poszczególnych 

zdefiniowanych usług informatycznych IT. Nale�y uwzgl�dni� wprowadzanie 

modyfikacji oraz zapami�tywanie historii zmian. 


