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Reinventing service
management
A Claranet e a Easyvista têm uma relação de parceria há vários anos que visa melhorar o Service Management das
organizações. A Claranet como entidade implementadora e a solução Easyvista como ferramenta de apoio na gestão de
serviços informáticos.
Concebido com base nas boas práticas ITIL - Information Technology Infrastructure Library, a EasyVista está empenhada
em fornecer recursos que ajudem os seus clientes a solucionar necessidades de software IT service management.
Cada vez mais, as organizações de TI precisam de ferramentas que acelerem a integração da tecnologia, dêem apoio ao
utilizador e desenvolvam serviços que dêm gestão de TI. Neste sentido, a EasyVista fornece uma plataforma moderna que
permite às organizações gerir a sua tecnologia e fornecer serviços, em qualquer dispositivo e em qualquer lugar.

Principais funcionalidades
Integrated ITSM Platform
Plataforma comprovada com ciclo de vida ITIL integrado, incluindo 11 processos PinkVirified
e um robusto mecanismo de automatização.

Global Enterprise Ready

Modern User Experience

Apoia a organização global com recursos empresariais, como
suporte multilingue e domínios separados que segregam os dados
e a segurança ao nível organizacional.

Portal fácil, intuitivo e responsivo para utilizadores específicos
de TI e negócios. Inclui funcionalidades self-service para
utilizadores finais, dashboards para executivos, e apps para
técnicos, utilizando a tecnologia ‘drag-and-drop’, que permite
arrastar e soltar objectos facilmente.

IT Financial Management
Optimiza os investimentos TI com maior visibilidade
em dados de utilização financeira e de serviços, como
conformidade com licenças, depreciação de activos e
alocação de custos.

Smart Automation
400 assistentes extra, poderosas regras de
negócio e agendamento de tarefas que permitem
agilizar processos complexos com simples acções
automatizadas.

IT Asset Management
Trusted Cloud

Automatização do rastreamento de dados dos activos, como
custos, uso e atribuição, permitindo às equipas técnicas
disponibilidade para executarem tarefas de maior importância.

Com processos auditados SSAE-16, grandes análises de dados
e datacenters globais, assegura segurança, disponibilidade,
desempenho e ao mesmo tempo fornece uma completa
transparência com o MyEasyvista.com.

Service Analytics & Reporting
Capturar e armazenar histórico de dados e uso de relatórios pré-construídos para visualizar
estatisticamente os dados de serviços da organização.
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Como a Claranet pode ajudar em Service Management?
Com vasta experiência na implementação do Easyvista, a Claranet projetou um acelerador que automatiza e personaliza a
distribuição de serviços - para colaboradores e outros utilizadores finais – sem uma linha de código e seguindo as melhores
práticas de ITIL.
Os colaboradores e outros utilizadores passam a ter uma ferramenta que:
• Agiliza o tratamento de incidentes
• Permite obter informação, e solicitar pedidos de serviço
• Soluciona problemas, em qualquer momento e em qualquer dispositivo.

Principais características:
• Gestão Incidentes, Pedidos de Serviço, Problemas, Bens e Fornecedores
• Catálogos de Serviços
• Workflows base
• Diferentes Grupos e Perfis
• Base de conhecimento
• Implementação de APP para Gerir Incidentes e Pedidos de Serviço
(na vertente de utilizador final)

• Relatórios
• Configurações gerais (SLA’s, Categorias, Marcas, Modelos, Grupos Responsáveis,
Carregamento Dados – Contratos, Equipamentos, Fornecedores)

Porquê a Claranet?
• Grupo Internacional com mais de 25 anos de experiência na implementação de projectos
na área de Sistemas de Informação
• Equipa multidisciplinar com vasta experiência na implementação de soluções de elevada complexidade e dimensão
e com certificações ITIL
• Competências especializadas em service management
• Equipas com as mais elevadas certificações EasyVista e ITIL;
• Parceiro Gold da EasyVista

A Claranet
em números

Fundada em 1996
360M€ de facturação anual
Mais de 6.500 Clientes empresariais
Operações em 8 países

Para mais informações
www.claranet.pt
Tel: 707 50 51 52
Email : info@claranet.pt

Mais de 1.800 colaboradores em 24 escritórios
43 Datacenters na Europa, dos quais 5 em Portugal
Microsoft Cloud OS Partner of the Year 2014 e 2015
Líder no Quadrante Mágico da Gartner
de Managed Hybrid Cloud Hosting

