BIM Call afhandeling – Request management

9.Wens /idee

Klant

Phase

1. Klant meld …
--------------------Te behandelen
melding

Geef per omgeving aan (OTAP) welke klantgroepen
zich bij wie melden (bij keyuser, functioneel beheer,
ICTS service desk, projectleider).

8. Voor de klant duidelijk
afgehandelde melding
----------------------------------Duidelijk afgesloten melding

BIM

Ja

2. Eerste analyse melding
+ toewijzen
----------------------Te behandelen melding

Passende
oplossing:
Ja

Nee

3. Melding aanmaken en
toewijzen
-------------------------------------Aangemaakte basis melding

4. Melding aanvullen
----------------------------------------------Toegewezen, gespecificeerde
melding (categorie/type vraag)

5. Melding analyse en/of
oplossen (in behandeling
-------------------------------Oplossing op melding

Passende
oplossing:

Ja

6. Oplossing registreren en bijgewerkte
documentatie
----------------------------------Geregistreerde oplossing voor melding en
bijgwerkte documentatie

7. Oplossing communiceren
--------------------------Gecommuniceerde opgeloste
melding

Nee

De klant intern:
de UT gemeenschap:
 Medewerkers
 Diensten
 Interne leveranciers
 BIM zelf
 Studenten
De klant extern:
 (Systeem)
leveranciers
 Ministerie OC&W

Start – stap 1:
Klant meld:
- error
- vraag
- incident (eenmalig
voorkomde situatie
- bevinding
- wens
- fout
- idee
- klacht
- verstoring

Klant informeren bij alle stappen, via: monitor
voortgang a.d.h.v. status.

Stap 2. 1e analyse melding en toewijzing:
 Uitgangspunt: de melding is nog niet geregistreerd in het BIM registratiesysteem, maar
wordt mondeling, overleg, telefonisch of via de mail (testresultaat, melding, wetswijziging,
etc) gemeld.
 Input: niet geregistreerde FB-BIM melding
 Activiteiten:
 Moet De melding geregistreerd worden ? Zo ja stap 3, zo nee, stap 7
 Moet FB-BIM hier iets mee of moet FB-BIM het blijven volgen ? Zo ja, stap 3, Zo nee
doorsturen naar de juiste persoon/rol.
 Prioriteit bepalen indien mogelijk
 Meteen oplossen indien mogelijk
 Toewijzen aan FB-BIM persoon indien mogelijk
 Output: te behandelen FB-BIM melding

Stap 4. Melding aanvullen:
 Input: melding (is) aangemaakt in FB-BIM registratiesysteem
 Activiteiten
 Categorie bepalen (wens, verstoring, e.d.)
 Registreren:
- wie de melding heeft gemaakt
- verstoringstijd (exact en duur)
- browser
- omgeving (OTAP)
 Impact
 Prioritering
 Omschrijving van de melding + toevoegen evt. bijlage
 Controle: is hierover afstemming egweest met andere gebruikers/keyusers
(ja/nee)?
 Output: toegewezen gespecificeerde melding in FB-BIM registratiesysteem
Stap 7. Oplossing communiceren:
 Input: melding, geregistreerde oplossing en bijgewerkte documentatie
 Activiteiten
 Handleiding/instructie verstrekken
 Klant op de hoogte stellen.
 Output: gecommuniceerde opgeloste melding

Stap 3. Melding aanmaken en toewijzen:
 Input:
 te behandelen FB-BIM melding
 melding via zelf service portal
 melding via ander meldingen systeem
 problem (dit is een pakketje registraties)
 Activiteiten
 Melding omschrijving aanmaken of verduidelijken indien nodig.
 Klantgegevens invoeren of verduidelijken
 Omgeving invoeren of verduidelijken (soort systeem, soort melding, etc)
 Toewijzen aan persoon indien mogelijk
 Prioritering indien mogelijk
 Output: melding is aangemaakt in FB-BIM registratiesysteem

Stap 5. Melding analyse en/of oplossing (in behandeling):
 Input: toegewezen gespecificeerde melding in FB-BIM registratiesysteem
 Activiteiten
 Projectvoorstel /wijzigingsvoorstel maken
 Onderbouwen waarom wel/niet actie ondernemen
 Afstemming mogelijke oplossingen met indiener
 In behandeling geven bij leverancier + monitoring
 Impactanalyse / business case (gebruiker zelf, FB-BIM, LISA of extern)
 Oplossing door FB-BIM (wijzigen profiel, nieuwe functies openstellen, configuratie
wijziging
 In release kalender of wensenlijst opnemen > doorzetten naar stap 9.
 Monitoren voortgang
 Testen van de oplossing
 Output: oplossing voor de melding
Stap 8. Einde:
 Input: voor de klant duidelijk afgehandelde melding:
 Oplossing en/of antwoord
 Nee
 Later (tijd) > wens, UT project
 Tijdelijke oplossing nu, structurele oplossing later
 Activiteiten: afsluiten melding
 Output: duidelijk afgesloten melding

Stap 6. Oplossing registreren:
 Uitgangspunt: een oplossing kan ook wens of idee zijn
waarvoor bepaald moet worden of dat opgepakt moet
worden (stap 9. wens/idee)
 Input: oplossing voor de melding
 Activiteiten
 Oplossing registreren
 Datum oplevering (bepalen doorlooptijd)
 Vastleggen testresultaten
 Kennisopbouw en Documentatie bijwerken
 Planning implementatie
 Instructie/handleiding maken
 Output: geregistreerde oplossing en bijgewerkte
documentatie

Stap 9.Wens/idee
Dit is een apart proces voor het bijhouden en afhandelen van
wensen en ideeën. Het proces wordt separaat uitgewerkt. Het heeft
veel relatie met bestaande releasemanagement processen.

