
 
 

A. Nové oblasti v ITIL V3 

 

 

(zdroj: ILX Group plc.) 

  



 
 

B. Šablóna správy o dostupnosti pre vedenie podniku 

 

Názov správy 

Analýza dostupnosti služby {názov služby} 

Vypracované pre 

{ pozície v podniku, pre ktoré je report určený} 

Obdobie, ktoré pokrýva správa 

Máj 2009 {napr.} 

Kľúčové štatistiky 

{ Tu zhrniete biznis požiadavky na dostupnosť a dosiahnuté úspechy. Ak máte grafy a dáta z vášho 

ITSM systému, zvážte, či sa na ne budete odkazovať v prílohách. Táto časť by mala obsahovať 

napríklad: 

   požadované hodiny prevádzky, cielenie dostupnosti 

dosiahnutá aktuálna dostupnosť v percentách alebo prestoje v hodinách 

     počet incidentov, ktoré ovplyvnili dostupnosť,  za mesiac 

náklady nedostupnosti} 

Trendy pre porovnanie 

{ Použite štatistiky z predošlých mesiacov, aby ste objasnili, či sa trend zlepšuje alebo zhoršuje.} 

Zhrnutie obchodných dopadov 

{ Tu môžete zhrnúť vplyvy na kľúčové obchodné úlohy. Rôzne časti podnikania budú ovplyvnené 

rôznymi spôsobmi, a preto by ste mali ku každej obchodnej úlohe pristupovať zvlášť.} 

{ referenčné číslo 
incidentu}  

{ obchodná 
úloha}  

{ zhrnutie obchodného 
dopadu}  

{ komentár obchodného 
zástupcu alebo 

manažéra}  
 

Analýza prípadov straty služby 

 { Obsahuje informácie o nedostupnosti prípad od prípadu. Môže obsahovať: 

  príčinu zlyhania 

  trvanie (buď stratené produkčné hodiny alebo čas začiatku a konca) 

objektívne posúdenie, ako dobre  bola chyba riešená, ako pracovali  obnovovacie a reštart 

postupy 

Ak máte plán dostupnosti, opíšte, ako ho táto situácia ovplyvní alebo ako sa  na ňom odzrkadlila} 

Budúce kroky a doporučenia 

 { Siahnite po informáciách, ktoré ste doteraz získali, aby ste formulovali budúce kroky. Ak medzi ne 

patria kapitálové výdavky, ujasnite si, aký to bude mať vplyv na prestoje v budúcnosti a  zahrňte 

tieto náklady do nákladov nedostupnosti.}  

 

 

(zdroj [16]) 



 
 

C. Dokument obnovenia dostupnosti 

 

Prehľad pre exekutívu 

{ Popíšte účel, rozsah a organizáciu dokumentu obnovenia dostupnosti.} 

Rozsah 

{ Spočiatku nemôžu byť všetky IT služby zahrnuté v dokumente obnovenia dostupnosti. V tejto časti 

načrtnite, ktoré budú zahrnuté, a časový plán pre ďalšie služby, ktoré majú byť zahrnuté. Rozsah 

dokumentu obnovenia by mal určovať biznis, preto sa vzťahuje len na výber niekoľkých IT služieb 

poskytovaných IT oddelením, ktoré sú považované za zásadné pre podporu podnikových procesov. 

Poznámka: Tento dokument je treba odlišovať od IT plynulosti (continuity) obnovenia. Zahrňte do 

rozsahu rozdiel medzi kontinuitou a dostupnosťou IT služieb. Závisí to na tom, ako je služba 

definovaná v katalógu služieb. K zlepšeniu obnovenia vám poslúži analýza dopadu zlyhania 

komponentu (Component Failure Impact Analysis)} 

Prehľad dostupnosti služieb 

{ Táto časť dokumentu obsahuje prehľad všetkých služieb uvedených v dokumente a príslušné 

informácie týkajúce sa obnovenia týchto služieb. Malo by to slúžiť ako kontrolný zoznam.} 

 

 

 

Služba A 

 

Popis služby 

{ V tejto časti stručne popíšte službu.}  

Pravdepodobnosť straty 

{ V tejto časti popíšte pravdepodobnosť prerušenia služby a vplyv na biznis. Napríklad, bude sa 

strata služby opierať o kontrakt, v ktorom sú stanovené náklady s tým spojené? Ak stratíme túto 

službu, môžeme očakávať aj stratu zákazníkov, klientov, podielu na trhu? Definujte každú formu 

straty služby.} 

 

 

 



 
 

Zhoršenie služby 

{ V tejto časti špecifikujte rýchlosť pre situáciu týkajúcu sa straty služby, ktorou asi dôjde k 

zhoršeniu celkového výkonu. Priraďte stupne od 1(ťažko rozpoznateľné) do 10 (rýchle tempo 

celkového zhoršenia), ktoré budú určovať, ako strata služby narastá na kritickosti.}  

 

Procedúry eskalácie 

{ V tejto časti podrobne popíšte všetky procedúry eskalácie. Keď nastane chyba v službe, je dôležité 

poskytnúť stručný zoznam personálu, ktorý by mal byť kontaktovaný. To pomôže skrátiť dobu 

prerušenia služby.}  

 

Závislosť na zariadeniach 

{ V tejto časti urobte zoznam tých zariadení, ktoré sú komponentmi danej služby. Keď tomuto 

porozumiete, pomôže vám to lepšie identifikovať miesto zlyhania, a tým skrátiť čas reakcie 

a obnovenia.} 

 
Podnikové potreby 

{ Použite túto časť na popísanie všetkých informácií, ktoré potrebuje podnik, aby nimi bol 

zásobený, na pomoc pri riadení dopadov zlyhania na jeho procesy. Tiež to bude pomáhať pri 

stanovení správnych očakávaní a pri riadení  problémov, ktoré môžu vyvstať následkom zlyhania.}  

IT potreby a zdrojové faktory 

{ V tejto časti špecifikujte prepojenie zložitosti zariadení danej služby a úroveň schopností 

vyžadovanú od ľudí, ktoré dovolia danej službe, aby zostala v prevádzke v prípade zlyhania. Spíšte 

tiež všetky potrebné vzťahy s treťou stranou (predajcami).}   



 
 

Obnovovacie procedúry 

{ V tejto časti by ste mali vytvoriť zoznam obnovovacích procedúr pre vyššie zaznamenané 

konfiguračné položky.} 

 

 

 

zdroj ([2]) 

 


