5 lý do vì sao
đội IT cần
Jira Service
Desk
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Tăng năng suất của agent trong kỷ nguyên DevOps
Các đội IT nên chuyển sang các công cụ gọn nhẹ, linh hoạt hơn, được đánh
giá dễ sử dụng hơn, hợp tác và chi sẻ kiến thức thông qua các quy trình
công việc phức tạp và không linh hoạt. Jira Service Desk được xây dựng với
ý tưởng của DevOps, vì vậy các nhóm dev và IT có thể cộng tác trên 1 nền
tảng và tìm ra nguyên nhân của các vấn đề trước khi họ bắt đầu xử lý.
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Hỗ trợ khách hàng tự xử lý vấn đề
Cung cấp chức năng tự xử lý vấn đề có chất lượng tốt luôn là ưu tiên hàng
đầu của nhiều tổ chức CNTT hiện nay. Với Jira Service Desk, khách hàng có
thể tự gửi yêu cầu qua cổng hỗ trợ và đợi câu trả tời từ các agent hoặc bạn
có thể tạo 1 cơ sở tri thức với Confluence và khách hàng có thể tìm các bài
viết liên quan và tự xử lý vấn đề của họ thay vì mất thời gian chờ phản hồi.
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Tránh các chi phí phát sinh và bảo trì thường xuyên
Giá cả không là vấn đề khi quyết định áp dụng service desk, thế nhưng
nhiều công ty phần mềm vẫn tính giá khá cao. Các hợp đồng phức tạp,
chi phi tư vấn đắt đỏ, triển khai dài hạn và chi phí tốn kém để các đội
dev duy trì và nhanh chóng tuỳ chỉnh tất cả theo yêu cầu. Nếu nhưng đã
bắt đầu cảm thấy chán ngấy những thứ đó, có lẽ đã đến lúc bạn nên
xem qua Jira Service Desk

Dựa trên Bản báo cáo đánh giá dịch vụ G2Crowd,
việc triển khai ServiceNow trung bình mất 4,5 tháng
trong khi Jira Service Desk chỉ mất 1,2 tháng.
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Cung cấp một service desk mở rộng
Cho dù bạn có chọn các công cụ của mình trong môi trường self-hosted, public
cloud (AWS/Azure), hoặc do Atlassian hosted, bạn luôn có quyền lựa chọn phù
hợp. Khi đã sẵn sàng để tuỳ chỉnh service desk, chúng tôi cung cấp thêm 600+ ứng
dụng trên Atlassian Marketplace để đáp ứng các nhu cầu của từng doanh nghiệp
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Là thành viên trong số 25k+ tổ chức sử dụng
Jira Service desk
Jira Service Desk được chứng nhận bởi ITIL-certified by PinkVERIFY™
trong việc quản lý sự cố, quản lý vấn đề, và quy trình quản lý thay đổi. Nó
cung cấp mọi thứ mà các đội IT cần cho ITSM

Tìm hiểu thêm tại www.candylio.com

Bạn vẫn đang sử dụng ServiceNow?
Đã đến lúc thay đổi
Jira Service Desk là một IT service desk giá cả phải
chăng bao gồm cơ sở tri thức, tự động hoá, SLA và
báo cáo về CSAT - mức giá khởi điểm $20 mỗi tháng.
Điều gì làm cho Jira Service Desk khác biệt?
Được xây dựng cho DevOps

1/5 giá, không có chi phí ẩn

Tiếp cận Lean với ITSM

Đây là service desk duy nhất
được xây dựng trên 1 nền tảng
phát triển phần mềm kết nối IT và
các đội dev. Bằng các liên kết
ticket của Jira Service Desk với
các issues trong Jira Software,
các đội có thể làm việc chung trên
cùng 1 nền tảng để khắc phục sự
cố nhanh hơn.

Áp dụng ITSM service desk đầy dủ
tính năng với mức $20 cho mỗi
agent mỗi tháng thay vì $100 cho
mỗi agent. Tiết kiệm $960 cho mỗi
agent hàng năm. Giá cả minh bạch
và giảm giá không giới hạn.

Jira Service Desk cung cấp quy trình
quản lý sự cố, vấn đề, yêu cầu dịch
vụ cũng như thay đổi theo chuẩn
ITIL. Tạo yêu cầu thay đổi mà không
cần phe duyệt phức tạp, sử dụng
chatroom để đáp ứng nhanh và liên
kết các sự cố với nhau bằng 1 cái
click chuột.

Từ ServiceNow đến Jira Service Desk:
Làm thế nào mà DHI tiết kiệm được gần $200k và giảm sự cố đến 70%
Để tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng kinh doanh, DHI Group, Inc. cần 1 giải pháp
service desk nhanh, linh hoạt, chi phí thấp và dễ sử dụng. Vì vậy, họ chuyển từ
ServiceNow sang Jira Service Desk làm nền tảng ITIL để quản lý sự cố, vấn đề, yêu
cầu dịch vụ và thay đổi.

Chi hàng triệu cho ITSM với ServiceNow?
Xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu bằng việc chuyển đổi sang JIRA Service Desk.*

agents
savings

1–100
$1,080–$101,100

Đủ để bạn đi du lịch thế
giới với hàng ngồi hạng
thương gia

agents
savings

101–500
$102,204–$562,512

Thuê ngôi sao nhạc rock
bạn yêu thích đến chơi
trong bữa tiệc sinh nhật.

agents
savings

501+
$563,700+

Mua 1 hòn đảo và đặt tên
bạn cho nó

*Dữ liệu phản ánh khoản tiết kiệm hàng năm cho giá phiên bản cloud hàng tháng của Jira Service Desk. Giá ServiceNow được dựa trên trung bình $100/agent/tháng

