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End User – czynniki demograficzne
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Trendy i oczekiwania rynku

Trendy Oczekiwania Otoczenie rynkowe

Zmiana modelu
pracy

 Użytkownicy są bardziej mobili, wyedukowani technicznie, 
samodzielni , ale również bardziej wymagający

 Użytkownicy oczekują, aby to IT przystosowało się do nich włączając 
w to dostęp do narzędzi i systemów pozwalających im być bardziej 
produktywnymi i wydajnymi

 Elastyczność pracy zamiast pełnego etatu, 9x5, w biurze przy 
wyznaczonym stanowisku pracy 

 40% przedsiębiorstw znajdujących się dzisiaj na liście S&P 500 w ciągu 10 lat 
przestanie istnieć

 49% czynności związanych z pracą jest zależna od partnerów i dostawców 

Zmiany 
demograficzne

 Mileniasi wkraczają na rynek pracy z różnymi oczekiwaniami co do
stylu pracy i narzędzi

 Użytkownicy wymagają narzędzi samoobsługowych,
nowocześniejszych kanałów wsparcia i komunikacji oraz zwiększonej
wydajności narzędzi wspierających

 Utrzymanie wiedzy i doświadczenia w organizacji staje się krytyczne

 Doświadczenie użytkownika jest ważniejsze niż kiedykolwiek, aby utrzymywać 
kontakt z pracownikami i klientami

 Milleniasi oczekują BYOD jak narzędzie pracy

Konsumeryzacja
IT

 Przyzwyczajenia użytkowników do korzystania z technologii jako 
konsumentów, wpływa na ich oczekiwania dotyczące rozwiązań IT w 
pracy

 BYOD jest dominującym trendem. 

 80% przedsiębiorstw planuje bądź już wdrożyło Office 365 jako platformę pracy. 
Rozwiązania typu  Messaging and Communications wypierają SharePoint 
Online and Yammer

Implementacja

Rozwiązań

Cloud

 Dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze organizacje zyskują 
szybkość, kontrolę i elastyczność w uzyskiwaniu nowych możliwości i 
informacji, kiedy i jak ich chcą

 Cloud oferuje elastyczność usług zarówno z perspektywy 
komercyjnej, jak i skalowalności. Umożliwia skalowanie w miarę 
potrzeb i wymagań biznesowych (OPEX a CAPEX)

 Zgodność (compliance) nadal pozostaje ważnym czynnikiem i ma znacznie 
więcej wspólnego z tym, w jaki sposób robisz rzeczy, a nie gdzie rzeczy są 
hostowane

 Rozwiązania oparte na chmurze stale ewoluują, więc konieczne jest 
skoncentrowanie się na wykorzystaniu nowych funkcji w celu maksymalizacji 
korzyści biznesowych



Unclassified © 2019 FUJITSU

Miejsce pracy przyszłości
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The workplace of 2025: changing the way we live and work
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Cyfrowe stanowisko pracy

 Zarządzanie rozproszone, Chmura

 Zarządzanie tożsamością i danymi

 Rozwiązania ukierunkowane na użytkownika

 Wzrost użycia rozwiązań SaaS, VDI, app-stores, streaming 

 Wybór optymalnych kosztowo systemów operacyjnych

 Bezpieczeństwo ukierunkowane na dane i Data Center

 Dane przechowywane w chmurze

 BYOD, CYOD

 Wsparcie proaktywne

Zarządzanie lokalne

Zarządzanie urządzeniami

Usługi - IT driven

Aplikacje instalowane lokalnie

Tradycyjna architektura i aktualizacje systemów

Bezpieczeństwo ukierunkowane na urządzenia

Dane przechowywane i udostępniane lokalnie

Tylko urządzenia firmowe

Wsparcie reaktywne

Digital WorkplaceTraditional Workplace
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Wsparcie techniczne nowej generacji
Social Command Centre
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Tradycyjne wsparcie a Social Command Centre

Knowledge 
Database

Telephone

Manual
PWR

Self Help

Converged

Support

Instant 

Messaging

Password
Reset

Automated
Request 

Fulfilment

24/7

Multi Lingual

Single Portal

Automated
Request 

Fulfilment

Social Command Centre to tradycyjny Service Desk z 
dodatkowymi i bardziej inteligentnymi komponentami

Self Service

Przed rozwiązaniem Social Command Centre wykorzystanie 
funkcji  samoobsługi było bardzo niskie, większość kontaktów 

odbywała się za pośrednictwem kanału telefonicznego i 
poczty elektronicznej 

Wartość rozwiązania SCC to 
redukcja nawet o 40% z 

Agentami Service Desk na rzecz 
kanałów samoobsługowych

Wspierany przez komponenty 
automatyzacji RPA

Automation

Service Desk 
Agents

Service Desk 
Agents
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Inteligentny Portal

 Strona główna dla każdego 
rodzaju wsparcia

 Typowa wyszukiwarka

 Przewidywanie tekstu

 Szybki dostęp do różnych 
form wsparcia

 Dostępność 24x7 z każdego 
urządzenia podłączonego do 
internetu

 Single sign on 

 Widok  i zawartość portalu 
można dostosować do 
indywidualnych potrzeb

 Wersja PL



Unclassified © 2019 FUJITSU

Spójne narzędzie

 Obsługa przy wykorzystaniu 
języka naturalnego (Natural 
Language Processing) -VA

 Łatwość resetu/odzyskania 
hasła

 Otwieranie, zamykanie, 
przegląd statusu zgłoszeń 
(automatyzacja)

 Zamawianie sprzętu i 
akcesoriów

 Zawsze na bieżąco dzięki 
funkcji New

 Łatwa integracja z 
narzędziami klasy ITSM
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Wirtualny agent

 Personalny asystent dla wszystkich 
potrzeb użytkownika

 Może być używany w integracji z 
innymi systemami biznesowymi 
(konwergentne wsparcie) np. 
rezerwacja podróży służbowej, 
rozliczanie wydatków, wypełnianie 
kart pracy

 Wsparcie w języku polskim

 Rozumie kontekst pytań, prowadzi 
dialog

 Automatyczne przełączeniu do agenta 
fizycznego w razie konieczności

 Zasilany wiedzą z różnych źródeł i 
typów danych

 Wykorzystuje doświadczenia 
użytkownika w celu ciągłego 
doskonalenia
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Funkcja katalogu - sklepu

 Udostępnia zdefiniowany katalog 
produktów i usług

 Prosty, popularny i znany format 
zakupów online

 Zintegrowany z narzędziem ITSM

 Monitoruje stan zamówienia

 Integruje się z procesami 
zatwierdzania i realizacji

 Możliwość tworzenia siatki zamówień 
w ramach jednego zamówienia

 Umożliwia szukanie produktów przez 
portal lub Wirtualnego agenta
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Wsparcie techniczne nowej generacji
Rozwiązania wspierające
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Connect IT Bar

 Szeroka wiedza za zakresu techniki i 
informatyki

 Wsparcie na miejscu

 Umówienie wizyty bądź bezpośrednie 
podejście

 Rozwiązywanie bieżących problemów 
użytkowników

 Instruktaże, doradztwo i rekomendacje

 Drobne naprawy

 Wyszukiwanie i zamawianie sprzętu/ części

 Usługa concierge
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Augmented Reality

 Wizualizacji obiektów, danych i informacji

 Identyfikacja i wyszukiwanie dokumentacji 
urządzeń (instrukcje, dane techniczne, 
właściciel, lokalizacja, rodzaj aktywu, 
konfiguracja itp.)

 Wykorzystanie danych urządzeń do zarządzania 
zadaniami (np. konserwacje)

 Instruktaż przy rozbudowie i wymianie 
elementów np. materiały eksploatacyjne, 
dodawanie elementów (np. pamięci RAM)

 Naprawy sprzętu – identyfikacja części, 
zamawianie, instruktaż wymiany 
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DIVA - Dynamic Interactive Virtual Assistance

 Aplikacja do zainstalowania na urządzeniach mobilnych dostępna na każdym obiekcie klienta

 Pozwoli Agentom pierwszej linii Fujitsu, inżynierom utworzyć wideokonferencję

 Agent / Inżynier może skorzystać z technologii AR, żeby wskazać użytkownikowi drogę do rozwiązania 
incydentu
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Dlaczego Fujitsu
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Fujitsu liderem na rynku wg Gartnera

 3,5 miliona użytkowników dla usług serwisowych

 2,5 miliona użytkowników końcowych dla usług wsparcia dla użytkowników końcowych

 Działalność Fujitsu obejmuje większość krajów europejskich i koncentruje się na rynkach handlu
detalicznego, usług finansowych, produkcji, motoryzacji, transportu i sektora publicznego

 Strategia Human Centric Innovaton ukierunkowana na człowieka i jego potrzebach, wspierając
go poprzez automatyzację, technologię i inteligencję

 Fujitsu uwzględnia koncepcję ekosystemu wśród klientów, partnerów, startupów oraz środowisk
akademickich.

 Kompletne środowisko wsparcia: Workplace Anywhere, rozwiązania chmurowe, hybrydy,
wirtualizację stanowisk roboczych, O365 i Google G Suite, Social Command Centre

 Fujitsu zautomatyzowało 18% połączeń do swojego biura obsługi i wykorzystało to do
aktywnego zmniejszenia liczby pracowników ServiceDesk.

Magic Quadrant for European Managed Workplace Services, 
2019
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Wiedza i dobre praktyki

 Opracowane dokumenty (procesy, procedury, standardy ect.) w zakresie projektowania, 
wdrażania, utrzymania i zarządzania usługami Wsparcia Użytkownika

 Gotowe template’y dla usług Wsparcia Użytkownika(np. katalog usług, procesy, sposoby 
rozliczeń, monitorowanie i raportowanie, bezpieczeństwo)

 Możliwości adaptacji procesów do konkretnych wymagań (zgodnie z dewizą Fujitsu - myśl 
globalnie – działaj lokalnie)
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Tworzenie wartości dla Klienta – Sense and Respond

 Eliminacja marnotrawstwa (np. proces, krok 
w procesie)

 Ciągle ulepszaj
 Rób swoje, ale pracuj dla zespołu
 Obraz mówi więcej niż tysiące słów
 Pracuj mądrzej
 Myśl z wyprzedzeniem
 Wczuj się w rolę innych
 Ciągłe uczenie – aktywne dzielenie

 Każdy odpowiada za sukces klienta
 Wspieramy inicjatywy pracowników
 Stale dążymy do poprawy swoich usług
 Tworzymy warunki do ciągłego doskonalenia
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3 globalnych centrów zdalnego 
zarządzania infrastrukturą i 

aplikacjami

Kostaryka

Brazylia

Singapur

Japonia

Malezja

Filipiny

Polska
Portugalia

Indie

RosjaKanada
Chiny

Estonia

Irlandia

Południowa 
Afryka

USA

Australia

FinlandiaSzwecja

UK

5 centrów serwisowych 
z obsługą w
29 językach

5 regionalnych
centrów 

usługowych

Własne DC Fujitsu

Globalna infrastruktura – standardowe procesy, narzędzia , zasady

Fujitsu na świecie - globalne usług wsparcia 
technicznego i Datacenter
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3
Lokalne Centra Usług

24/7 
Dostępność

365 
Dni w roku

17
Języków

700+ 
tysięcy użytowników 

końcowych

500+ 
tysięcy urządzeń

250,000+ 
Zgłoszeń w miesiącu

Obsługa Klientów ze 
wszystkich sektorów

Globalne talenty, 
narzędzia i 

najlepsze praktyki

Centrum Usług w Polsce
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Fujitsu w Polsce w liczbach – zasoby techniczne

Business Application
Services

30

Business Process Outsourcing
60

Program & Project 
Management 

30

Infrastructure Management 
– Integration & Support

350+

Service Desk
1200 

Research & Development
350

Service Management
300+

Global
Delivery
Centre
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Czy to się opłaca ?

Portal

72%
Bez udziału kontaktu telefonicznego

Wszystkich zgłoszeń w Social Command Centre
Firma zatrudniająca 1.100 pracowników, 1.500 incydentów miesięcznie

51%
Automatyczne tworzenie zgłoszenia

Wszystkich zgłoszeń
Firma zatrudniająca 10.000 pracowników, 3.500 incydentów miesięcznie

35%
Wykorzystanie narzędzia self service

Redukcja kontaktów przez Portal samoobsługowy
Firma zatrudniająca 5.000 pracowników, 5.000 incydentów miesięcznie

250.000€
Roczne oszczędności

Oszczędności z tytułu zastosowania automatyzacji w Portalu SCC
Firma zatrudniająca 11.000 pracowników, 3.200 incydentów miesięcznie

Wirtualny agent

2.200 
artykułów

4.500 pytań i odpowiedzi stworzonych z 2.200 artykułów
przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji 

Firma zatrudniająca 200.000 pracowników, 80.000 kontaktów miesięcznie

>10%
Wirtualny agent

Redukcja zgłoszeń do SD poprzez wykorzystanie VA
Firma zatrudniająca 200.000 pracowników, 80.000 kontaktów miesięcznie
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Quo vadis Fujitsu?




