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1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đối với nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để cung
cấp các dịch vụ với chất lượng có thể chấp nhận được cho khách hàng.
Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng:
a) cho các doanh nghiêp khi tham gia đấu thầu các dịch vụ;
b) cho các doanh nghiệp yêu cầu một phương pháp tiếp cận phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ
trong một dây chuyền cung ứng;
c) cho các nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá công tác quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin;
d) làm cơ sở để đánh giá độc lập;
e) cho một tổ chức cần chứng minh khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách
hàng; và
f) cho tổ chức muốn cải tiến dịch vụ thông qua việc áp dụng hiệu quả các quy trình để giám sát và cải
tiến chất lượng dịch vụ.

Hình 1 - Các quy trình quản lý dịch vụ
Phần này trình bày một số quy trình quản lý dịch vụ có liên quan chặt chẽ với nhau như trình bày trong
Hình 1.
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