
Přívětivá tvář pro žadatele, mocný nástroj pro týmy interních služeb. ALVAO Service Desk 

poskytne jedno kontaktní místo pro všechny žádosti ve firmě. Řešitelský tým v něm získá 

přehled o množství práce, jasné priority a zlepšení komunikace.

Implementací servisního katalogu a 

příslušných schvalovacích postupů jsme

zrušili veškeré papírování v IT a zvýšila

se bezpečnost dat.
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Uživatelé Teamsy znají, a proto Service 

Desk v nich – urychlí řešení incidentů, 

zlepší týmovou spolupráci a kooperaci 

svašimi business partnery.

ALVAO Service Desk

v Microsoft Teams

Vyřizujte požadavky, bez toho abyste 

opustili Outlook. Jedním kliknutím se dozvíte 

všechny informace.

ALVAO Service Desk

v Microsoft Outlooku

Reporty pro řízení týmu a hodnocení 

výkonu IT vám pomůžou obhájit rozpočet 

nebo motivovat tým. Se Service Deskem 

víte, na kolik se plní cíle, metriky a KPI.

Přehledné reporty 

v Power BI

Propojte aplikace třetích stran se Service 

Deskem. Urychlíte sdílení dat, zkrátíte dobu 

zpracování a vytáhnete maximum z vaší 

infrastruktury.

Snadná integrace pomocí 

REST API

Omezte manuální práci díky workflow bez 

programování. Automatizujte procesy a 

vytvořte uživatelské rozhraní pro maximální 

potěšení koncových uživatelů.

Výkonná konfigurace se 

snadným upgradem

Znáte jako IT manažer tyto problémy?

• Zápasíte s vedením společnosti a těžko obhajujete rozpočet IT 

oddělení?

• Vaše IT nestíhá a funguje v módu hašení požárů?

• Nevíte, čemu se věnuje váš tým a ztrácíte přehled?

• Uživatelé si stěžují na IT oddělení?

Díky ALVAO Service Desku konečně získáte přehled o práci vašeho týmu 

a reporty, které ulehčí rozhodování a můžete je prezentovat vedení.

S naším nástrojem šetříte čas a náklady – není nutné složité školení 

koncových uživatelů. Vaši zaměstnanci navíc ocení self-service portál 

dostupný i skrze Microsoft Teams.

Co zákazníci oceňují na Service Desku?

• Intuitivní uživatelské rozhraní, které znají z Microsoft 365

• Spolehlivá technická podpora, která obratem poradí s problémy

• Nástroj vyvíjíme společně s našim zákazníky a jejich potřebami

• Rychlé řešení incidentů díky propojení Service Desku 

s Asset Managementem

• Automatizace procesů a zjednodušení úkolů při nástupu 

a odchodu zaměstnance

• Service Desk může používat celá firma a nestojí to nic navíc

• Eliminace a digitalizace papírových žádanek a urychlení 

jejich schvalování

Service Desk
Všechny úkoly na jednom místě
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