
Profesjonalne wsparcie Twojego biznesu

Comarch Service Desk

Zakres działania
Comarch Service Desk prowadzi kompleksową obsługę użytkowników 

w języku polskim, angielskim, słowackim i niemieckim. W najbliższej 

przyszłości planujemy rozszerzyć naszą ofertę o kolejne języki. 

Wsparcie dla użytkowników końcowych realizujemy z centrali Comarch 

w Krakowie, ale działamy globalnie. Obsługujemy klientów z Polski, 

Słowacji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz ze 

Stanów Zjednoczonych. Usługa Comarch Service Desk, w zależności 

od wymagań klienta, może być dostępna nawet w trybie ciągłym 

24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

Czynności wykonywane przez Service Desk
 Pierwsza linia wsparcia dla usług ciągłych związanych z procesami 

IT i infrastrukturą IT klienta 

 Przyjmowanie zgłoszeń 

 Rejestracja, identyfikacja i priorytetyzacja zgłoszeń 

 Wstępna diagnoza zgłaszanych incydentów 

 Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się zgłoszeń zgodnie 

z bazą wiedzy i ustalonymi parametrami SLA

 Odpowiedź na zapytania i skargi 

 Zbieranie informacji na temat zgłoszeń niezbędnych do dalszego 

procesowania 

 Próba rozwiązania zgłoszenia 

 Przekazanie zgłoszenia do odpowiedniej, dalszej linii wsparcia 

 Monitorowanie postępów prac i informowanie klienta o statusie 

zgłoszenia 

 Informowanie klienta o rozwiązaniu zgłoszenia 

 Zamknięcie zgłoszenia 

 Przygotowywanie raportów SLA

Statystyki

17000 użytkowników końcowych;

1200 rozmów telefonicznych miesięcznie;

10500 zgłoszeń serwisowych miesięcznie;

Jak działamy
Usługa Comarch Service Desk zapewnia wielokanałowy dostępny 

w trybie 24x7, pojedynczy punkt kontaktu dla użytkownika końcowego. 

Nasi konsultanci każde zgłoszenie serwisowe rejestrują w systemie 

Service Desk - OTRS lub innym wymaganym przez klienta, następnie 

kategoryzują i priorytetyzują. Do 80% zgłaszanych incydentów 

rozwiązywanych jest już przy pierwszym kontakcie z użytkownikiem. 

Pozostałe przekazywane są do kolejnych linii wsparcia. Są to 

inżynierowie sieciowi, bazodanowi, bezpieczeństwa oraz inżynierowie 

systemowi Windows, Linux, Unix. Status zgłoszenia cały czas 

monitorowany jest przez Zespół Service Desk, dodatkowo klient 

informowany jest o postępach jego realizacji. Po rozwiązaniu zgłoszenia 

następuje potwierdzenie działania usługi, uzupełnienie danych 

w systemie zgłoszeniowym oraz zamknięcie zgłoszenia. Na bieżąco 

uzupełniana jest baza wiedzy, dzięki czemu szybko wychwytujemy 

i eliminujemy zgłoszenia znane i najczęściej powtarzające się. Usługa 

Comarch Service Desk realizowana jest w oparciu o umowę SLA, 

która określa kluczowe parametry jakościowe oraz dostępnościowe 

wymagane przez klienta (KPI).

„Nasz Service Desk to wykwalifikowani młodzi, zdolni i elastyczni 
ludzie zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług IT. 
Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji i realnym wsparciu 
klienta”

Barbara Dębska, kierownik Subcentrum Service Desk

Comarch Service Desk to idealne rozwiązanie wspierające biznes naszych klientów w zakresie technologii IT. To pojedynczy punkt 
kontaktu dla użytkownika końcowego, posiadający wysokiej klasy zaplecze technologiczne. Comarch Service Desk to miejsce, gdzie 
klient otrzyma kompleksową i niezawodną pomoc przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.
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Standardy
 Zintegrowany System Zarządzania:

•	 EN ISO 9001:2009 „System Zarządzania Jakością”

•	 EN ISO 14001:2005 „System Zarządzania Środowiskowego”

•	 ISO/IEC 27001:2007 „Systemy Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji”

•	 PN-N 19001:2006 „Wewnętrzny System Kontroli” i Kryteria WSK

•	 PN-N 18001:2004 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 

i Higiena Pracy”

 ISAE 3402 typ I i II 

 ITIL:

•	 zarządzanie zmianą

•	 zarządzanie incydentem

•	 zarządzanie problemem

•	 zarządzanie konfiguracją

 W trosce o jakość świadczonych usług zrządzamy projektami 

zgodnie z metodyką PRINCE2

Statusy partnerskie
1. Cisco Silver Certyfied Partner

2. Fujitsu Authorized Select Partner Expert

3. IBM Premier Business Partner

4. Oracle Platinum Partner

5. VMWare

6. Citrix Silver Partner Solution Advisor

7. EMC Velocity Affiliate Partner

8. HP Preferrd Partner Gold

9. Microsoft Gold Certified Partner

10. Symantec Gold Partner

11. Red Hat Ready Partner

12. Juniper Select Partner

Zaufaj specjalistom
Comarch Service Desk dysponuje wyspecjalizowaną kadrą oraz 

nowoczesnym sprzętem teleinformatycznym, który znacznie ułatwia 

prowadzenie prac z zakresu Service Desk. Wszystko to w trosce 

o poprawne funkcjonowanie biznesu naszego klienta. Zlecone usługi 

zostaną wykonane zgodnie z polityką i celami klienta. Powierzenie nam 

usługi Service Desk to oszczędność czasu i pieniędzy, które nasz klient 

może przeznaczyć na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Doświadczenie
Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie poparte wie-
loletnią praktyką. Od ponad 12 lat świadczymy zdalne usługi 
wsparcia aplikacji i monitoringu sieci. Zdobyte doświad-
czenie wykorzystujemy w obecnych projektach. Z biegiem 
czasu rozszerzyliśmy nasze portfolio o kolejne projekty. 
Wciąż doskonalimy nasze umiejętności. Charakteryzuje 
nas niezawodność, profesjonalizm i pełne zaangażowanie 
w wykonywane obowiązki. Efektywność naszej pracy może 
potwierdzić wielu naszych klientów,m.in.:

 ARiMR – Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

 Valeo 

 CEZ 

 Renault 

 SPEC – Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej 

 Jet Blue

 GPW – Giełda Papierów Wartościowych 

 Uniqa 

 Ministerstwo Finansów RP 

 Bank BPH 

 Nordea 

 Mapco

Korzyści
 Wzrost dostępności usług poprzez udostępnienie 

jednego punktu kontaktu

 Ustandaryzowanie procedury obsługi zgłoszeń

 Przewidywalność kosztów

 Obniżenie realnego czasu usunięcia awarii 
i przywrócenia pełnej funkcjonalności infrastruktury IT

 Zwiększenie liczby zgłoszeń rozwiązywanych przy 
pierwszym kontakcie

 Wzrost wydajności usług

 Stabilność i efektywność biznesu klienta

 Jakość i komfort pracy

 Monitorowanie i zarządzanie środowiskiem IT 24/7/365

 Redukcja kosztów szkoleń dzięki systematycznemu 
gromadzeniu wiedzy (CMDB)

 Redukcja liczby rozmów telefonicznych dzięki 
przyśpieszeniu realizacji zgłoszeń

 Przejrzysty system raportowania

 W dłuższej perspektywie obniżenie kosztów 
operacyjnych IT

 Lepiej zarządzana i kontrolowana infrastruktura 
informatyczna

 Certyfikowany system Service Desk – OTRS w cenie usługi

 Nowoczesny i funkcjonalny system call desk oparty 
na platformie Avaya m.in. rozbudowane raportowanie 
i możliwość nagrywania rozmów.


