
Het bedrijf is een elite algemene bouwaannemer. Opgenomen als onder-
aannemer, evolueerde het in de loop van de �jd tot een bekend bouwbed-
rijf. Tegenwoordig is het een van de meest vertrouwde bouwbedrijven met 
een breed scala aan gespecialiseerde bouwprojecten in de lucht- en 
ruimtevaart, gezondheidszorg, financiën en datacenters.

DOELSTELLING
Het IT-team van het bedrijf wilde een webinterface maken voor 
serviceverzoeken en het volgen van incidenten om de verwerking van 
verzoeken te automa�seren. Een webinterfaceportal was de grootste 
behoe�e om zijn klanten en eindgebruikers in staat te stellen hun 
kennisbank te doorzoeken, de serviceverzoeken in te dienen en vervol-
gens de voortgang ervan te volgen. In dit portaal werd ook een Service 
Manager-console voorgesteld, waardoor de servicedesk en het IT-op-
era�onsteam de verzoeken konden oplossen en beheertaken konden 
uitvoeren. Er werd ook een feedbackmodule voorgesteld die feedback 
van klanten zou kunnen verzamelen na voltooiing van de verzoeken.

OVER DE KLANT

La empresa �ene una amplia base de clientes pequeños y eminentes. Su 
aplicación de administración de operaciones comerciales no era adecuada 
para manejar solicitudes de servicio grandes y sofis�cadas. La empresa 
tampoco tenía un portal donde los usuarios pudieran presentar solicitudes de 
servicio por sí mismos. Esta incapacidad para manejar la ges�ón de solicitudes 
de servicio hacía que sus operaciones comerciales fueran inflexibles, inconsis-
tentes y desorganizadas

UITDAGINGEN

TECHNISCH OVERZICHT

Fabulix portal hee� een modulegerichte 
lay-out voor elke func�onaliteit.

Net Framework gebruikt voor het ontwerpen 
van de webinterface en de ontwikkeling van 
de backend.

Web-API's voeren automa�sering uit voor 
verschillende func�onaliteiten.

De database, waar gegevens worden 
opgeslagen, bevindt zich op een cloudserver, 
waardoor deze robuust en veilig is.

Portal maakt gebruik van ADO. Ne�echnolo-
gie voor de communica�e tussen database 
en webservices.

Voor het verzenden van e-mailmeldingen 
gebruikt de portal SMTP-gegevens van een 
e-mailserver.

Alle informa�e wordt in versleutelde vorm 
opgeslagen in de database.

Alle communica�e tussen verschillende 
lagen is versleuteld.

Casus

Gestroomlijnde service-ervaring 
met Fabulix Service Manager

Construcción



OPLOSSING
ISSQUARED® stelde zijn Fabulix Service Manager-module voor om alle door de klant gevraagde diensten te leveren, inclusief een 
feedbackmodule die aan de portal werd toegevoegd. ISSQUARED® hee� met succes producten ontwikkeld en geleverd aan het 
bouwbedrijf in een snelle doorloop�jd van 4 weken. We deden de nodige aanpassingen, voegden de feedbackmodule toe en gingen 
met succes live met de producten.

Connec�viteit : Het Fabulix Service Manager-portaal verbindt externe 
operators zoals dienstverleners en leveranciers van bouwmaterialen.

Incidentbeheer : Portal stelde klanten in staat om serviceverzoek-
en of incidenten in te dienen via de gebruikersinterface. Het 
faciliteerde ook servicedeskmanagers om taken te overzien, te 
volgen en toe te wijzen aan serviceproviders.

KPI’s volgen : Portal biedt de mogelijkheid om Key Performance Indexes 
(KPI’s) in te stellen en te volgen die de bedrijfsvoering verbeteren.

Probleembeheer : Het Fabulix Service Manager-portaal hee� een 
standaard, geformaliseerd probleembeheerproces dat integreert 
en communiceert met Incidentbeheer. Deze procedure vermind-
ert de verspilling van �jd en middelen voor regelma�ge en repe�-
�eve ac�viteiten.

Wijzigingsbeheer : Portal stelt geautoriseerde gebruikers in staat om 
de gebruikersinterface en moduleconfigura�e aan te passen, wijzigin-
gen, problemen en wijzigingsverzoeken te bekijken en te volgen, 
wijzigingstaken te beheren en te volgen en de implementa�e van 
wijzigingsverzoeken te volgen.

Communica�ebeheer : zonder de Service Manager-portal was 
het bedrijf niet in staat om een haalbare digitale oplossing aan zijn 
klanten te bieden. Ze wisten niet hoe en met wie ze contact 
moesten opnemen met een probleem. Maar het serviceportaal 
biedt een pla�orm met een digitale interface om een klacht in te 
dienen, te volgen en te beoordelen, waardoor het serviceproces 
soepel, transparant en snel verloopt.

Service Level-beheer :  Met de portal kunnen geautoriseerde gebrui-
kers Service Level Agreements (SLA) maken en beheren. Geautori-
seerde gebruikers kunnen SLA-doelen definiëren op basis van 
taakvoorkeur. Ze kunnen ook regels stellen en deze afstemmen op elk 
verzoek of incident op basis van de gedefinieerde voorwaarden.

Kennisbeheer :  Dankzij Service Manager kon het bedrijf de onders-
teunende documenta�e organiseren en onderhouden die in de hele 
organisa�e beschikbaar is. De portal stelt klanten, servicedesk-
medewerkers, IT-ondersteuningsteams en andere gebruikers in staat 
kennisbankinforma�e over serviceverzoekonderwerpen en subond-
erwerpen te creëren, beheren en beoordelen.

Toekomstplannen :  Tijdens het ontwikkelingsproces worden aanvullende eisen besproken en blootgelegd. We besloten om een direc�e-
dashboard op te nemen, automa�sche e-mailno�fica�es over antwoorden op vragen en managementcapaciteiten om taken toe te wijzen 
aan de afdeling en medewerkers van het probleem. Deze vereisten kwamen overeen met de zakelijke doelstellingen van een servicemana-
gertool, dus hebben we besloten deze modules toe te voegen aan onze toekoms�ge implementa�e.

Het nieuwe servicemanagerportaal hee� de opera�onele 
capaciteit van het bouwbedrijf aanzienlijk vergroot. Met 
verbeterde toegang voor eindgebruikers, geautoma�seerde 
communica�e en reac�es, verbeterde dienstverlening, beter 
beheer en produc�viteit, hee� de opera�onele efficiën�e 
van het bouwbedrijf bij het beheren van serviceverzoeken 
rechtstreeks bijgedragen aan klan�evredenheid, kostenbe-
sparingen en betere zakelijke kansen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



ISSQUARED®
ISSQUARED® is een van de toonaangevende leveranciers 
van end-to-end IT-technologieoplossingen en levert 
nauwkeurig afgestemde services op het gebied van IT-bev-
eiliging, cloud, infrastructuur en Unified Communica�e, 
Industrial Opera�onal Technologies en andere oplossings-
gebieden. ISSQUARED® helpt al vele jaren verschillende 
Fortune 500-organisa�es en hee� verschillende miljoenen-
projecten opgeleverd. Onze bewezen exper�se leidt onze 
klanten door een naadloze digitale en beveiligingstransfor-
ma�e, wat resulteert in snelle zakelijke voordelen en hen 
posi�oneert voor toekoms�g succes.

ISSQUARED® hee� zijn hoofdkantoor in Westlake Village,
Californië, VS. Het biedt wereldwijde leveringsmogeli-
jkheden met zijn aanwezigheid in het VK, Ierland, het 
Midden-Oosten, India, Singapore en ook andere delen van 
de VS. ISSQUARED®
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