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Bardzo dziękuję Ci za pobranie tego e-booka. Jest mi niezmiernie miło, że
poświęcasz swój czas, żeby przeczytać ten dokument. Zrobiłem go w taki
sposób, aby w maksymalnie skondensowanej formie dostarczyć Ci jak najwięcej
wiedzy.
 
W trakcie mojej pracy z różnymi firmami, zauważyłem, że mnóstwo zespołów
jest budowanych w oparciu o bardzo niestabilne fundamenty. Skutkiem czego,
ich praca, nie jest tak wydajna jak mogłaby być.
 
Budowanie zespołu wsparcia IT od zera, to duże, ciężkie, czasochłonne i
kosztowne przedsięwzięcie. Często przeprowadzane przez osobę, która dopiero
dołączyła do organizacji. 
 
Prawie każda zmiana założeń w sposobie działania zespołu, pociąga za sobą
straty i nieplanowane dodatkowe wydatki. Straty - na rozwiązania, które zostały
zakupione, a nie będą już wykorzystywane. Dodatkowe wydatki, z kolei,
wynikają z zakupów nowych rozwiązań i systemów, które są niezbędne do
dostarczania usług w modelu "po zmianach".

WPROWADZENIE
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Aby uniknąć kosztownych błędów, które i mnie się zdarzyły, zanim weźmiesz
się za zamawianie, zatrudnianie i ustawianie wszystkiego, zastanów się nad
tym kto będzie klientem Twojego działu.
 
Czy będzie to klient zewnętrzny (klient Twojej firmy), czy klient wewnętrzny
(dostarczanie usług do innych działów, oddziałów)?
 
Jest to o tyle ważne, że często klienci mają olbrzymie oczekiwania, ale nie mają
budżetu na pokrycie kosztów dostarczania usług na oczekiwanym poziomie. 
 
Dobre zrozumienie potrzeb klienta, pozwala na wypracowanie z osobą
decyzyjną kompromisu pomiędzy potrzebami klienta, a kosztami dostarczenia
usługi.

KTO JEST KLIENTEM?

Manage IT - praktycznie o karierze w IT https://djd.pl

CELE ZESPOŁU

Drugi punkt, częściowo wiąże się z pierwszym. Zdobądź odpowiedź na pytanie
jakie są cele i sposób pracy Twojego zespołu? Aby Ci to ułatwić, poniżej
znajdziesz kilka pytań, o które ja zawsze pytam:
 
Czy zespół będzie dostarczał wyłącznie usługi wsparcia, czy będzie wdrażał
również projekty?
Czy ma on pracować 24/7 czy tylko w godzinach pracy biura?
Jeżeli 24/7, to czy również w święta i weekendy, czy nie?
Czy jest potrzeba, żeby zespół pracował z biura przez całą dobę, czy wyłącznie
w godzinach pracy biura, a pozostałą część doby, pokrywał dyżurem
telefonicznym?
Jeśli zespół ma pracować 24/7 z biura, to jaka jest minimalna liczba osób, która
ma pracować w tym samym czasie w biurze?



Jaki masz plan w sytuacji, gdy będzie pora urlopowa, albo sezon zachorowań na
grypę? 
 
Czy możesz chwilowo zmniejszyć pojemność zespołu, czy będziesz "ściągał
pracowników z innych zmian i płacił nadgodziny", a może zatrudnisz kogoś na
tymczasowy kontrakt?
 
Aby pokazać jak duże to mogą być różnice, teraz porównam dwa scenariusze:
 
Scenariusz 1:
 Mały, 3-osobowy zespół, który dostarcza wyłącznie usługi wsparcia w
godzinach biurowych plus dyżury telefoniczne poza godzinami pracy:
- całkowity koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzeń 3x 12 000 = 36000 PLN
- koszt tygodniowego dyżuru 1000zł (x4 tygodnie) = 4000PLN
- koszt nadgodzin 15h / tydzień: 60hx 75PLN/h *1,5 (stawka za nadgodziny) =
6750 PLN
 
Całkowity miesięczny koszt w tym scenariuszu to 46750 PLN.
 
Scenariusz 2:
 
Zespół wsparcia, który ma 3 osoby w biurze przez całą dobę, 365 dni w roku.
 
Aby obsadzić grafik 3 osobami pracującymi na raz, przez całą dobę, potrzeba 15
osób. Kiedyś do darmowych materiałów dodam kalkulator, którym liczę to ile
osób jest niezbędnych, aby dostarczyć usługi 24/7/365.
 
A tymczasem, koszt wynagrodzenia w naszym zespole 24/7 to:
15 x 12000 = 180 000 PLN miesięcznie.
 
Robi różnicę? Czasem wystarczy przedstawić taką kalkulację osobie decyzyjnej,
a kosmiczne wymagania zaczynają "schodzić na ziemię" :)

CELE ZESPOŁU
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Kolejne zagadnienie, które spędza sen z powiek menadżerów, to sama
rekrutacja. I kwestia tego jak znaleźć na czas, wartościowych pracowników na
bardzo dynamicznym rynku IT. Jest kilka opcji. Ja skupię się na tych, które
przetestowałem i mogę polecić:
 
a) wariant minimalistyczny
Jeśli potrzebujesz wypełnić jeden - dwa wakaty, prawdopodobnie wystarczy Ci
ogłoszenie o pracę wystawione na jednym z kilku job boardów. Moje ulubione
to: 
https://justjoin.it
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.pracuj.pl/
 
b) wariant ekonomiczny
Jeśli masz co najmniej trzy miesiące na zbudowanie zespołu do 10 osób z
kompetencjami, które nie są zbyt unikalne - zastosuj rekrutację wewnętrzną w
firmie + system bonusów za każdego zatrudnionego kandydata.
Jest to stosunkowo niedroga, ale nie za szybka metoda pozyskiwania
pracowników.
 
c) wariant all-inclusive
 
Jeśli masz mniej niż trzy miesiące, duży (kilkanaście / kilkadziesiąt osób) zespół
do zbudowania lub szukasz unikalnych kompetencji, zatrudnij agencję
rekrutacyjną. Koszt takiej rekrutacji, to około 20% rocznego wynagrodzenia
(ponad jedną, miesięczną pensję) za osobę, ale zdecydowanie warto.
 
Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś korzystał ze wszystkich trzech
metod na raz. :)
 
Dla mnie najlepiej sprawdza się połączenie wariantów b i c.

SPOSÓB REKRUTACJI
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Zanim rozpoczniesz wdrożenie narzędzi niezbędnych do dostarczania usług
swojego działu, zastanów się nad tym, gdzie chcesz, żeby działały Wasze
narzędzia. Chmura, kolokacja, a może serwerownia w biurze? 
 
Chmura (AWS, Azure, Google Cloud)
 
Tutaj płacisz za wykorzystaną moc obliczeniową, miejsce dyskowe i transfer.
Zależność jest prosta: dużo zużywasz - dużo płacisz, mało zużywasz - mało
płacisz... jeśli umiesz kontrolować wykorzystanie zasobów w chmurze. 
Jeśli nie umiesz, o tym, że coś nie zostało wyłączone np. po testach, dowiesz
się z kolejnej faktury :).
 
Własna serwerownia / kolokacja?
 
Tutaj trochę łatwiej kontrolować koszty, bo po prostu wydajesz kwotę X na
sprzęt, który powinien wystarczyć na kilka lat, a potem płacisz za wsparcie
sprzętu, licencje, prąd, Internet i jeśli Twój sprzęt znajduje się w kolokacji - to
jeszcze za miejsce w serwerowni.
Minusem tego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na instalację nowego /
dodatkowego sprzętu, gdy zajdzie taka potrzeba.
 
A jeśli wybierzesz opcję najtańszą – umieszczenie serwerów w jednym z
pokoi w biurze, spodziewaj się problemów z prądem (konieczność podłączenia
dodatkowego zasilania), chłodzeniem (klimatyzacja w biurze nie jest
przystosowana do chłodzenia kilkunastu, a może i kilkudziesięciu urządzeń
elektrycznych), a czasem nawet z konstrukcją budynku (podłogi biurowe nie
zawsze są zaprojektowane do utrzymywania nacisku kilkuset kilogramów na
metr kwadratowy).
 
Z mojego doświadczenia, najlepszy stosunek jakości / wysokiej dostępności do
ceny uzyskuje się stosując środowisko hybrydowe - produkcja w chmurze,
testing (lab) we własnej serwerowni, na własnym sprzęcie.

INFRASTRUKTURA IT
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Wybór narzędzi do zarządzania, to jest temat rzeka. Postaram się go
maksymalnie spłycić i ograniczyć do narzędzi niezbędnych do utrzymania usług.
Celowo pominę narzędzia służące do tworzenia oprogramowania.
 Pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać - Czy masz budżet na płatne
narzędzia?
 
Jeśli tak, to będziesz miał trochę uproszczone zadanie, bo rynek jest dosyć duży
i praktycznie każde narzędzie do zarządzania, ma kilku konkurentów. 
Jeżeli nie masz budżetu na narzędzia i licencje, to będzie trudniej, ale też nie ma
tragedii.
Da się zbudować dział w oparciu o narzędzia Open Source. Jedynym kosztem
będzie czas tych, którzy będą wdrażali i konfigurowali te narzędzia dla Ciebie.
 
Na początku działania, Twój zespół będzie potrzebował dosłownie kilku
narzędzi:
 
System ticketowy
 
Może to być Freshdesk, osTicket, Mantis, Sysaid i mój ulubiony – Jira.
Każdy z nich oferuje funkcje zarządzania zgłoszeniami. Każdy z nich jest
również trochę inny.
 
System do zarządzania wiedzą
 
Na początku każdego działu, jest olbrzymia ilość informacji do przetworzenia i
do zarejestrowania. Warto przechowywać ją centralnie, tak aby każdy
uprawniony miał do niej dostęp. I mógł ją aktualizować. Tutaj jest również dosyć
duży wybór systemów zarówno płatnych jak i darmowych np. dokuWiki,
Confluence
 
System do zarządzania hasłami
 
Aby uniknąć szukania osoby, która zna hasło do serwera, warto jest stosować
centralny system przechowywania haseł. Moim faworytem jest w tej chwili
TeamPass. Przeglądarkowe, współdzielone narzędzie, w którym można
przypisać uprawnienia do poszczególnych grup haseł, dla różnych ludzi..

NARZĘDZIA
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Komunikator
 
Tutaj sprawa jest prosta. Dla zespołów IT polecam Slack. Ze względu na
sympatię ludzi z IT do tego narzędzia oraz całą masę integracji z innymi
narzędziami – m.in. systemem monitoringu. Jeśli z jakiegoś powodu nie
odpowiada Ci Slack, możesz używać Skype, Google Hangouts, albo nawet
Messenger od Facebooka. Przecież i tak tam wszyscy są w ciągu dnia :)
 
System monitoringu
Do większości rozwiązań, bardzo dobrze sprawdza się Zabbix. Open
Source’owy system do monitoringu usług i sprzętu. Rozwijany przez sporą
społeczność sprawia, że na różnych forach internetowych znajdziesz
konfiguracje do monitorowania większości systemów. Alternatywnie, możesz
rozważyć Nagios, 
Z innych narzędzi, które mogą pomóc Ci monitorować usługi w Twojej firmie to:
Cacti, OpenNMS. Z płatnych, to np. Monitis, Nimsoft czy NewRelic.
 
Logi - przechowywanie, wyszukiwanie i wizualizacja zdarzeń
 
Tutaj w zasadzie król jest jeden – Elastic Stack. Popularny ELK jest zestawem
kilku narzędzi, które w bardzo zgrabny sposób pomogą Ci w zarządzaniu Twoimi
usługami, poprzez analizę zdarzeń przechowywanych w logach, szybkie ich
wyszukiwanie, oraz wizualizację.
 
A w wersji płatnej, dodatkowo wspomogą modułami, które zautomatyzują
monitorowanie przez wykrywanie anomalii.

NARZĘDZIA
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Małe organizacje są w stanie funkcjonować bez spisanych i sformalizowanych
procesów. Ale wszędzie tam, gdzie organizacja się rozrasta i zaczyna
dostarczać usługi do większej ilości klientów, jest kilka procesów, które są
absolutnym minimum, żeby zachować zdrowe relacje z klientami i móc
kontrolować pracę w zespole. A są to:
 
Proces zarządzania incydentami
 
W razie awarii, dobrze jest jeśli klient wie jak szybko ktoś zareaguje na jego
zgłoszenie, co ile czasu dostanie jakąś aktualizację odnośnie rozwiązywania
jego awarii i kiedy może się spodziewać jej rozwiązania. Wdrożenie tego
procesu, pozwala również odpowiednio ustawić pracę w zespole w taki sposób,
żeby zespół wiedział czym zajmować się w pierwszej kolejności.
 
Proces zarządzania zmianą
 
Znasz te sytuacje, gdy w środku nocy dzwoni telefon, dostajesz informację, że
nie działa kluczowa usługa nie działa, a potem okazuje się, że to dostawca miał
planowe prace, tylko zapomniał powiedzieć? Ja niestety też znam i pamiętam
takie sytuacje. I to uczucie, gdy mam ochotę zrobić krzywdę osobie, która nie
dopilnowała tego, żeby poinformować o zaplanowanej zmianie wszystkich
zainteresowanych.
 
I dlatego właśnie potrzebujesz procesu zarządzania zmianą, żeby uniknąć takich
sytuacji wobec Twojego zespołu.Każdy w zespole musi wiedzieć z kim uzgodnić
i kogo poinformować PRZED przeprowadzeniem planowych prac. :)
 
Proces realizowania zleceń dla innych działów
 
Często zdarza się tak, że jeden dział IT, robi zlecone prace dla innego działu.
Np. dział zarządzający infrastrukturą, instaluje serwery wirtualne dla działu
rozwoju oprogramowania.
Aby uniknąć stresów, warto też od początku zbudować proces, który będzie
opisywał w jakiej formie będą dostarczane zlecenia, w jakim czasie będą one
wykonywane przez Twój dział, oraz kto będzie zatwierdzał kompletność
wykonanej usługi. Tyle.

PROCESY
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ZAKOŃCZENIE

MANAGE IT – PRAKTYCZNIE O KARIERZE W IT
DANIEL@DJD.PL,  HTTPS://DJD.PL
HTTPS://FACEBOOK.COM/DJDPL/

 
Powyżej  przeczytałeś  k i lka  podstawowych
kwest i i  związanych z  budową zespołu  IT.
Mimo tego,  że  jest  to  naprawdę
wierzchołek  góry  lodowej ,  n iech Cię  to  n ie
przeraża.  
 
Da s ię  zrobić  tak ,  żeby  w skończonym
czasie  mieć zgrany  zespół ,  dostarczający
w wydajny  sposób usługi  IT ,  a  ja  z  chęcią
Ci  w tym pomogę.
 
 
W raz ie  pytań lub problemów,  s łużę moją
pomocą.  : )
 
Danie l  Jastrzębski


