Výročná odborná konferencia „itSMF Slovensko 2012“
08:00 – 09:00 – Prezentácia účastníkov
09:00 – 9:15 – Uvítanie účastníkov, príhovor predsedu itSMF – Ivan Makatúra
09:15 – 9:45 – Pavel Vosoba - Dokonalé služby
Pre niekoho je zhmotnením dokonalosti DaVinciho Mona Lisa, pre niekoho hudba, pre
iných technika. V dnešnej dobe je častý syndróm uchvátenia technickou dokonalosťou. A
kde inde ho možno očakávať ako v komunite špičkových odborníkov v oblasti IT?
Asi každý z nás sa však už stretol s nešťastnou kombináciou kvalitnej technológie a
zákazníka, ktorý je nespokojný so službou, ktorú dostáva. Pozrime sa preto spolu na
podstatu toho, čo je to služba a čo ju robí dokonalou pre zákazníka, čo robí zážitok pre
zákazníka dokonalým.

09:45 – 11:00 – Blok A – prezentácie partnerov
PosAm – Alica Mészárosová - Service delivery manažment: neviditeľné riadenie služieb
Oblasť prevádzky služieb a outsourcingu vyžaduje maximálnu efektivitu v oblasti riadenia
ľudí, procesov, technológií a partnerov. Zapojenie špecialistov oddelenia manažmentu
služieb začína konzultáciami vo fáze Service Design, priamym zapojením do fázy Service
Transition a zodpovednosťou za fázu Service Operation. V nezanedbateľnej miere sa
podieľa na neustálom zlepšovaní služieb na operatívnej úrovni. Prinášame praktický
pohľad na každodennú prácu service delivery manažérov.

IBM – Marián Kamendy, Dalibor Kubiš - Ako chutí Cloud a ITSM ? Vplyv a dopady
Cloud computingu na ITSM
Bez ohľadu na to ako vyspelá je IT organizácia, využívanie Cloud Computingu má dopad
na jej ITSM procesy a spôsob fungovania IT organizácie. Z implementácií cloud riešení od
IBM vyplynuli poznatky a skúsenosti, ktoré by sme radi zdieľali v rámci prezentácie.
Cieľom je ukázať na dopady využívania Cloud computingu na ITSM/ITIL procesy a
taktiež naznačiť aké zmeny IT organizácie v súvislosti s Cloud Computingom čakajú.

MIM – Dušan Maťovčík - ITIL procesy vo verejnej správe – samozrejme, ale u nás to nie
je také jednoduché ...!
Problémy, obmedzenia, výzvy a príklady ich možného riešenia pri zavádzaní ITIL
procesov v organizáciách verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) na Slovensku.

11:00 – 11:15 – prestávka
11:15 – 12:30 – Blok B - prezentácie projektov súťaže „Najlepší ITIL projekt roku 2011“
12:30 – 13:30 – obed
13:30 – 14:45 – Blok C – prezentácie zo zákazníckej oblasti
VUB - Jana Pastvová - Vylepšenie vzťahov medzi biznisom a IT v prostredí VÚB
Zameraním sa na starostlivosť o používateľov prostredníctvom komunikácie, zavedením
Servise Desku a cieleným Incident manažment procesom sa nám podarilo zlepšiť vzťahy
medzi biznisom a IT. Prezentácia pojednáva o tejto neľahkej ceste, ktorú sme za posledné
roky absolvovali.

TUKE - Martin Sarnovský, Karol Furdík - Výučba ITIL v študijnom odbore
Hospodárska informatika na TU v Košiciach
Popis spôsobu, cieľov a výsledkov výučby ITILu v rámci predmetu Riadenie IT
prostredia. Prehľad realizovaných vedeckých výstupov, projektov, vybraných
bakalárskych a diplomových prác. Predstavenie učebnice manažmentu IT služieb a ITILu
pre odbor Hospodárska informatika.

EUSTREAM – Jana Molnárová – IT as a part of business
The key is strategy, don't stress you can start tomorrow :) Here and there, jump to process
redesign while working on the strategy.
...And remember quick wins.

14:45 – 15:00 – prestávka
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15:00 – 16:00 – Blok D – prezentácie itSMF Slovensko
Novinky v ITIL® Edition 2011 – Pavol Holbík, itSMF Slovensko
Sada 5 publikácií ITIL V3 Best Practice sa nedávno dočkala aktualizácie – aké obsahuje
zmeny oproti publikáciám z roku 2007 a aké sú praktické dopady pri jej využití v praxi?

Certifikačný proces ITSM podľa ISO/IEC 20000 – Vratislav Palička, itSMF
Slovensko
Čo vlastne obsahuje certifikácia? Prezentácia prináša stručný prehľad procesom
certifikácie v zmysle štandardov ISO.

priSM - Koncept uznania v profesionálnej komunite – Ivo Kovačič, itSMF Slovensko
V dnešnom svete, v ktorom objem vedomostí rýchlo rastie sa popri vedomostiach
samotných stáva stále dôležitejším aspektom schopnosť poskytnúť kvalitnú službu a
uspokojiť očakávania klienta. Jednou z odpovedí na túto požiadavku je uznanie odborníka
profesionálnou komunitou, a to bez ohľadu na to, či ide o dodávateľov alebo zákazníkov.
priSM predstavuje koncept uznania kvalifikácie, skúseností, ale aj
prínosov pre itSMF medzinárodnou komunitou. Predmetom prezentácie je
vysvetlenie princípov schémy a diskusia o otázkach pre koho a prečo
môže byť také uznanie zaujímavé.

16:00 – 16:10 - Vyhlásenie ITIL expertov – Miroslav Havelka, itSMF Slovensko
16:10 – 16:20 - Vyhodnotenie súťaže „Najlepší ITIL projekt roku 2011“
16:20 – 16:40 - Tombola
Zmena programu vyhradená. Prípadné aktualizácie alebo zmeny programu nájdete na www.itsmf.sk.
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