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Presentatation av mig själv. ��Började i banken 2013 på Kundsupporten i Malmö Sedan 12580, fo, km, opa, ps. 
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Handelsbanken grundades 1871 147 år av tillgänglighetVi har en ledande finansiell styrka och stabilitet. Sedan 1871 har vi aldrig behövt stöd från centralbanker eller stater. Vi är en av de bäst ratade bankerna i Europa.Nöjdare kunder – Våra kunder uppskattar lokal och personlig service, nöjdast kunder sedan 1989. Idag arbetar över 12 000 medarbetare över hela världen för att göra våra kunder nöjda. Vi finns med ett rikstäckande kontorsnät på bankens sex hemmamarknader, det vill säga i Norden, Storbritannien och Nederländerna.Vi finns på över 400 platser i Sverige, över 800 kontor på sex hemmamarknader. Handelsbanken finns i 25 länderDanmark, över 50 kontorFinland, över 40 kontorNorge, över 50 kontorStorbritannien, över 200 kontorNederländerna, över 20 kontor



IT Service Desk
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Intern Support för anställda i handelsbanken. �Två inkanaler, telefon och eSupport. Tar emot 400-500 ärenden per dag från hela koncernen. �Vi löser ca 80% av våra ärenden i FrontOfficeTillsammans med BackOffice löser vi 90%Vårt mål: besvara 80% av alla samtal inom 3 min. Kända lösningar, 5-7 min per samtal. Loggar alla våra samtal, fler ärenden om anv har fler problem. IT Service Desk har öppet alla dagar om året dygnet runt. �Bemmanas av Stockholm 07-19 



Vilka jobbar hos oss?

 Frontoffice – Besvarar samtal och hanterar ärenden i eSupporten. 
 Backoffice – Hanterar mer tekniska ärenden som Frontoffice inte kan/ska lösa. 
 Tekniker – Löser incidenter på plats hos användarna

(CHK, Torsgatan, Gärdet, Slussen)
 Operativt ansvariga – Styr dagen, planerar framtiden och analyserar. 
 Knowledge Manager – Ansvarig för vår kunskapsdatabas. 
 Incident Controller – Kvalitetsansvarig för Service Desk incidenter. 
 Statistik – Statistikansvarig
 Produktionsamordnare – Ansvarig för våra avtal/OLA. 

Kontaktperson för releaser och projekt. 
Chef - Personalfrågor



MIVS
Medarbetarservice i världsklass
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Allt började 2012Vi hade konstant kö. La in nya lösningar i vår kunskapsdatabas så fort vi fick ett problem vi inte hört förut vilket resulterade i många dubbletter och över 10 000 lösningar. Till slut så var det någon som sa ” Det känns som att IT Service Desk är en slaskhink. Alla ringer om allt och vi gör allt men ingen hjälp får vi. Gjorde en övning med post it lappar där alla på avdelningen fick skriva ner vad vi faktiskt levererar på IT Service Desk. Utifrån det växte våra olika tjänster fram som vi arbetar med idag, Medarbetarservice och Intern IT Service



Medarbetarservice

 Felavhjälpning
Hjälp med system, utrustning och 
behörigheter som inte fungerar

 Lösenordshantering
Byte av lösenord
Upplåsning av låsta konton

 Informationshantering
Hur-gör-man-frågor, information och 
Driftinformation

 Synpunktshantering
Förmedlande av synpunkter från 
medarbetare till ägare och ansvariga



Intern IT service

 Postrelease support
Ökad volym av incidenter efter release
Analys av resultatet av pilotutskick och 
produktionssättningar

 Avlastningssupport
Eskaleringspart för incidenthantering, kan enbart 
avtalas mellan två IT enheter

 Resurs
Projektdeltagande

 Statistik och analys



Supportinförande



SÄVerksamhet

SA

Support



Checklista för supportinförande

• Frågebatteri

• Supportomfattning

• Tjänstenivåer

• Information till användarna 
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Frågebatteri:Tidsplan för supportinförandet? Verktyg – Utbildning – Behörigheter? Vilka delar ska IT Service Desk supportera?Språk i systemet/tjänsten?Kontaktlista till inblandade områden. Finns teknik att stödja användarna på plats. RiskanalysInvesteringar i följd av supportåtagandetBeroenden till andra tjänsterSupportomfattning: Vilken supportkanal ska användas�Vilka tjänster ska de använda (lösenord felavhjälpning osv) Vilka användargrupper ska vi supportera. I vilka länder finns användarnaHar några länder egen support? Tjänstenivåer: Vilka tider ska vi supportera? Vilka tider har SA bemanning. Brons eSupport, Silver telefon och eSupport, Guld vår personal andra tider, Tilläggssupport, 
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Kunskapsdatabas

• Kända lösningar

• eSupport

• Felsökningsschema

• Synpunkter
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SA ansvarar för att ta fram kända lösningar på problem och frågor i sitt system. �Lösningarna ska vara baserat på trender. �Vi avgör vad som kan vara bra guider för eSupporten. �SA får även skapa ett felsökningsschema för det vi inte har lösningar på. Skickas till SA för att de ska upptäcka nya problem i sitt system. �Synpunkts lösning för att fånga in synpunkter som går till SA. 
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OLA

Resultatet av överenskommelsen
mellan beställaren och IT Service Desk
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Avtalet/OLA’t är resultatet av den överenskommelse�som gjorts mellan beställaren av support och �Service Desk. Det ger oss riktlinjerna för vad som ska levereras, och på vilket sätt det ska levereras.Vi måste arbeta enligt de avtal/OLA som vi har tecknat. I avtalen återfinns kunskapen som samlats in under supportinförandet i form av lösningar, felsökningsscheman och eskaleringsvägar, och om support ska ges via telefon och/eller via eSupporten.Läggs som en bilaga i SLA’t. 



Men om man inte har ett OLA då?
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Tillvalsapplikation



Utmaningar..
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Få med sig SA�Få förståelse i banken för varför vi jobbar som vi gör. �Upplevs som fyrkantiga Idag har vi märkt en stor förbättring.�Vi vet att vi har ett arbetssätt som fungerar och en rutin vi kan hålla oss efter. �Oavsett vad det är, test, prod, robotar så kan vi hantera det i vår supportinförandeprocess. 



Tack!
 Amanda Johansson - Produktionssamordnare

amjo01@handelsbanken.se

 Camilla Tidblom – Områdeschef
cati03@handelsbanken.se

mailto:amjo01@handelsbanken.se
mailto:cati03@handelsbanken.se
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