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Xops – En självklar värdehöjare  

 

Xops är lösningen för dig som snabbt vill skapa ordning och reda i din supportorganisation.  

Xops är ett komplett stöd för ärendehantering och IT-infrastruktur. Användargränssnittet är modernt och 

pedagogiskt vilket ger dig tydliga och informativa vyer för såväl agenternas dagliga arbete som för 

supportansvariges övervakning av pågående kundärenden och prioritet. 

I kombination med plattformens moduler och funktioner levererar Xpeedio även konkreta råd och hjälp med 

införande av standardiserade arbetsprocesser och rutiner. Våra kunder kan intyga att ett samarbete med 

Xpeedio och användandet av Xops har bidragit till såväl ökad kundnöjdhet hos slutkund som en ökad 

effektivitet i den interna organisationen. 

Xpeedio har levererat tjänster inom support och drift sedan 1997. Vi vet vilka krav som ställs på en 

supportorganisation, oavsett vilka produkter eller tjänster som ska levereras och supporteras. Xops är en 

skalbar verksamhetsplattform med valbara moduler, våra experter presenterar en rekommendation med den 

uppsättning som Xpeedio anser bäst passar era behov och prioriteringar. Våra experter finns på plats för att 

ställa de frågor vi vet är avgörande, allt för att säkra upp en lyckad implementation. Vi tror på ett nära 

samarbete och vill finnas på plats för att bygga långsiktiga relationer där du som kund har möjlighet att påverka 

kommande produktreleaser. 

Xops är webbaserat och finns tillgängligt via många olika enheter. Vi integrerar med andra applikationer som 

tex. affärssystem för finans och CRM. Xops utvecklas och supporteras från samma lokaler i Hammarby sjöstad. 

Närheten mellan utveckling och support medför snabba kommunikationsvägar vilket säkerställer att Xops alltid 

ligger i framkant både avseende funktionalitet och professionell support. 
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Xops är lösningen på 

 All ärendedata samlad på en plats 

 Flexibla sökfunktioner 

 Bevakningstjänster för SLA (Service level agreement) 

 Snabb utbildning av personal tack vare extremt användarvänligt och pedagogiskt gränssnitt 

 Automatiserad statistik och rapporter 

 Faktureringsunderlag och integration med finans  

 Kostnadskontroll på företagets IT-infrastruktur, hårdvara och licenser 

 Kunskapsposter för att snabbt avlösa kundproblem  

 AD integration 

 GDPR anpassat 

 Utvecklat enligt ITIL   

 

Moduler  
Xops verksamhetsplattform erbjuder ett stort antal helt fristående moduler där kunden, utifrån verksamhet 

och behov, kombinerar sin egen företagsanpassade lösning. Det är enkelt att addera ytterligare moduler, 

kontakta Xpeedio och vi hjälper dig omgående. Vi utvecklar kontinuerligt nya moduler och arbetar i nära 

samarbete med befintliga kunder för att dela idéer och nya krav. 

 Nedanstående modulkoncept är att se som ett förslag och anpassas beroende på kundens krav och behov. 
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Nedanstående modulkoncept är att ses som ett förslag och anpassas beroende på kundens krav och behov. 

 

 

Högsta säkerhet 

Plattformen och all kunddata lagras lokalt i Stockholm (Xpeedios datahall). Datahallen har högsta 

säkerhetsklassning genom bland annat certifieringarna ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301 och ISO 14001. Xops 

övervakas och supportas från Xpeedios övervakningscentral i Hammarby Sjöstad. Vi har personal fysiskt på 

plats alla tider, alla dagar, året om (24/7-365).  För säker access till plattformen, oavsett tid, plats eller enhet, så 

erbjuder plattformen en möjlighet till flerstegsautentisering. 

Modulerna – i korthet 
Ticket 

Ticket modulen är en komplett lösning för allt inom ärendehantering. Ticket är utvecklat enligt ITIL och stödjer 

hela processen från registrering, hantering och eskalering till underlag för fakturering och uppföljning. I Ticket 

finns även stöd för avancerad SLA övervakning, statistik och automatiska rapporter. I Notification center finns 

funktioner för att hantera automatiska larm på tex. SLA-nivåer och specifika ärendetyper. Notifieringarna 

distribueras via mail eller sms. Ticket ger företagsledning och supportansvarig ett heltäckande stöd i arbetet att 

styra och bevaka supportagenter/team och relaterade arbetsinsatser. Ticket har inbyggda funktioner för 

frånvarohantering och schemaläggning.  

Wiki 

Wikin ger möjlighet att på en gemensam yta publicera strukturerad information som ska finnas lättillgänglig för 

många, tex. generell företagsinformation eller information om kunduppdrag (processer, eskaleringsrutiner, 

manualer, länkar, bilder mm.). 

 

Customer portal 

Kundportalen är en begränsad vy av valda moduler. Via kundportalen kan slutkunden själv registrera och följa 

status på sina ärenden. Kundportalen kan också användas för att publicera information som leverantören vill 

delge sina slutkunder. 

Service level agreement (SLA) 

Xops har ett avancerat stöd för uppsättning, uppföljning och bevakning av SLA. Xops erbjuder stöd för hela 

processflödet enligt ITIL och kan även kundanpassas för ett företags specifika behov. 
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Knowledge base 

Kunskapsdatabasen möjliggör att registrera kunskapsposter i en gemensam databas. Kunskapsposterna utgör 

en samlad plats för kunskap och erfarenhet som, genom att delas med andra inom ett företag, bidrar till 

snabbare och bättre hantering av ärenden. Kunskapsposter kan skapas för allt från lösningar på kända problem 

till tips och idéer för hantering av specifika ärenden/uppdrag. 

Reports and statistics 

Xops tillhandahåller fullt automatiserad hantering av statistik och rapporter. Rapportverktyget genererar 

rapporter som lätt kan exporteras till Excel-filer. Systemet erbjuder ett antal standardrapporter samt möjlighet 

att sätta upp specifika kundrapporter. 

Chat 

Det interna chatverktyget är en integrerad funktion i plattformen som möjliggör snabbmeddelanden mellan 

alla användare. 

Inventory (CMDB) 

Modulen innehåller funktioner för struktur, styrning och övervakning av företagets inventarier 

(hårdvara/mjukvara). Exempel på informations som kan registreras är datorer, nätverksprodukter, och 

mobiltelefoner. 

License management 

Modulen innehåller funktioner för struktur, styrning och övervakning av företagets olika licenser. Exempel på 

information som kan registreras är leverantör, version, inköpsdatum och utgångsdatum.  

Password management 

Modulen innehåller funktioner för struktur och styrning (rättigheter) av lösenord.  

Release management 

Ett verktyg som stödjer utvecklingsavdelningens arbete avseende release hantering. Modulen har 

funktionalitet för bland annat planering, prioritering och dokumentation. 

Project management 

Ett projektledningsverktyg med stöd för planering, uppföljning och rapportering. 

Calendar 

Modulen innehåller en kalenderfunktion som kan användas på individ- eller gruppnivå. 

Out of Office 

Funktionalitet för hantering av frånvaro. Ett verktyg för att säkerställa att aktiviteter och ärenden, kopplat till 

den frånvarande, snabbt fångas upp och hanteras enligt gällande uppdrag.  

 

Xops har allt du behöver – kontakta oss idag så berättar vi mer! 


