Certifikace ISO 20000 a management IT služeb
Jak získat konkurenční výhodu
prostřednictvím kvalitnějších IT služeb
NÁROČNÝ SVĚT OBCHODU
V dnešní globalizované ekonomice závisí obchodní společnosti bez ohledu na jejich
velikost či obor stále více na technologiích, které jim pomáhají při propagaci a při
prosazování jejich výrobků na trh. Tato skutečnost je navíc ještě složitější vzhledem
k rychlému tempu změn v technologiích. Ať už jste společnost poskytující
outsourcingové IT služby, nebo společnost, jejíž interní i klientské procesy závisí
na informačních technologiích, je pro vás zcela nezbytné neustále zlepšovat kvalitu
systému managementu IT služeb, a to prostřednictvím certifikace ISO 20000,
poskytované důvěryhodným, nezávislým certifikačním orgánem. Vzhledem k tomu,
že pro stále více společností se certifikace ISO 20000 stává předpokladem pro
uzavírání smluv, brzy nastane situace, že bude povinná.

ŘEŠENÍ
Co je ISO 20000?

Tato celosvětově uznávaná norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna
s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod (OGC) v tzv. knihovně ITIL (IT Infrastructure Library). Účelem
certifikace ISO 20000 je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou
přínosem pro zaměstnance i klienty. Hlavním cílem normy ISO 20000 je celkový efektivní management IT služeb. Norma je založena
na klíčových procesech, od reportingu, rozpočtování a účtování na úrovni managementu IT služeb, až po management zabezpečení
informací, dodavatelů, změn a distribuce.

V čem je základní přínos certifikace?

Certifikace ISO 20000 pomáhá společnostem zlepšovat a modernizovat IT procesy, zvyšovat efektivitu a zajistit kontrolované a stabilně
vysoce kvalitní poskytování služeb na interní úrovni, ale i externě pro rozšířené sítě a koncové zákazníky. Certifikace je potvrzením snahy
společnosti o poskytování spolehlivých IT služeb a infrastruktury, které vede k větší
spokojenosti i výkonnosti zaměstnanců a zlepšuje firemní image.
Mezi další přínosy certifikace patří:
• Snižování nákladů díky vyšší produktivitě.
• Využití osvědčené soustavy nejlepších postupů a metod (best practice).
• Certifikace ISO 20000 je uznávána v IT průmyslu po celém světě.
• Lepší sladění informačních technologií s obchodními cíli, snížení rizika a zlepšení
komunikace mezi IT a obchodními úseky.
• Výhoda na trhu díky certifikátu vydanému uznávaným nezávislým certifikačním
orgánem – Bureau Veritas Certification.

PROČ ZVOLIT CERTIFIKACI OD BUREAU VERITAS
CERTIFICATION?
Odbornost  Bureau Veritas Certification je vedoucí světovou certifikační organizací
s více než 80 000 certifikovanými organizacemi ve více než 100 zemích světa.
Uznání  Prestižní Fórum managementu služeb v informačních technologiích (itSMF)
udělilo společnosti Bureau Veritas Certification akreditaci jako registrovanému
certifikačnímu orgánu (RCB) pro ISO 20000. Bureau Veritas Certification je kromě toho
oficiálně uznávána u více než 35 národních i mezinárodních akreditačních úřadů.
Síť  Díky silné celosvětové síti poboček ve více než 100 zemích světa může Bureau
Veritas Certification nabídnout svým klientům kromě mezinárodní odbornosti i důkladnou
znalost norem, kultury i jazyka dané země.
Celosvětové uznání  Značka společnosti
Bureau Veritas Certification je celosvětově
uznávaným symbolem trvalé snahy vaší společnosti
o dosažení dokonalosti, udržitelnosti a spolehlivosti.
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Kromě managementu IT služeb nabízí
Bureau Veritas Certification možnost
certifikace širokého spektra norem
systémů řízení, jako např.:
• ISO 27001 (Zabezpečení informací)
• ISO 9001 (Kvalita)
• ISO 14001 (Životní prostředí)
• OHSAS 18001 (Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci)
• SA8000 (Sociální zodpovědnost)
• TL9000 (Telekomunikace)
• Zpráva o zajištění udržitelnosti
AA1000 (GRI)
Jelikož většina těchto norem byla
navržena tak, aby byly normy
vzájemně kompatibilní, může Bureau
Veritas Certification nabídnout službu
tzv. integrované certifikace, jejímž
výsledkem je větší efektivita,
důslednost a optimalizace auditů.

NÁŠ PŘÍSTUP

Počáteční audit

Klíčové kroky našeho certifikačního procesu:
vé
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Po každém auditu je rychle vyhotovena komplexní
zpráva umožňující vaší společnosti trvale zlepšovat
systém managementu.

NO**

Předcertifikační audit
(volitelný)

NO**

Definování
certifikačního
procesu

• Definování certifikačního procesu.
• Předcertifikační audit (volitelný): rozdílová
analýza a diagnóza vaší stávající pozice
v porovnání s normami.
• Počáteční audit: ověření základní struktury
systému managementu IT služeb.
• Certifikační audit: ověření implementace systému
managementu IT služeb (po němž bude
vydána certifikace).
• Dozorové audity ke sledování trvalého zlepšování.
• Recertifikační audit po uplynutí 3 let
od certifikačního auditu, prováděný formou
plného auditu nebo průběžného hodnocení.

Certifikační
audit

ITSMS*
• Plánování a implementace
managementu služeb
• Plánování a implementace
nových nebo modifikovaných
služeb
• Proces poskytování služeb
• Procesy navazování vztahů
• Procesy rozhodování
• Kontrolní procesy
• Procesy distribuce

Vysta

vení certifikátu

* ITSMS:	Systém managementu služeb
informačních technologií
** NO: Nápravné opatření (je-li zapotřebí)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Komu je norma určena?
• Firmám, které si zajišťují IT služby od externích dodavatelů.
• Společnostem, které si chtějí zajistit jednotný přístup
od všech svých poskytovatelů IT služeb.
• Poskytovatelům IT služeb, kteří se snaží dosahovat nejlepších postupů
v oblasti managementu IT služeb.
• Jako základ pro certifikaci třetích osob.
• Poskytovatelům IT služeb, kteří chtějí dokázat svým interním i externím
klientům, že poskytují důsledné a kvalitní IT služby.
• Společnostem, které chtějí zlepšit kvalitu svých IT služeb, zvýšit produktivitu
a snížit náklady v oblasti informačních technologií.

Jaká norma se pro certifikaci používá?
Skupina norem ISO 20000 má dvě složky:
• ISO/IEC 20000-1: Specifikace
• ISO IEC 20000-2: Prováděcí předpis
Certifikace se poskytuje v souladu s ISO/IEC 20000-1.

REFERENCE
Společnost IBM si vybrala Bureau Veritas
Certification jako globálního poskytovatele
certifikačních služeb, který zajišťuje
certifikaci ISO 20000 po celém světě.
Společnost Bureau Veritas Certification
vytvořila tým auditorů, který s plným
nasazením uplatňuje důsledný přístup při
auditech systému kvality IBM po celém světě.
Pobočky IBM v Číně a Indii již získaly
certifikaci ISO 20000.
Další pracoviště se v současné době
na certifikaci připravují.

S 80 000 klienty ve více než 100 zemích světa a více než 100 000 udělenými certifikáty je Bureau Veritas Certification vedoucí světovou certifikační
organizací. Opírá se o celosvětovou síť 5 700 vysoce kvalifikovaných auditorů s rozsáhlými odbornými znalostmi, kterou uznává více než 35 národních
i mezinárodních akreditačních úřadů.
Bureau Veritas Certification poskytuje úplnou škálu certifikačních a auditorských služeb, od veřejných norem až po specializovaná schémata v oblasti kvality,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a sociální zodpovědnosti (QHSE-SR).
Bureau Veritas Certification (dříve BVQI) je nezávislý certifikační orgán společnosti Bureau Veritas, mezinárodní skupiny zabývající se především hodnocením
shody v oblasti QHSE-SR. Společnost Bureau Veritas má více než 300 000 zákazníků ve 140 zemích.

KONTAKT

Pro podrobné informace o této službě se obraťte na
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +420 210 088 252
E-mail: certification@bureauveritas.cz

VÍCE INFORMACÍ
najdete na:
www.bureauveritas.cz

