Centrale repro – business performance serie: Service Level Agreements

VOLLEDIGE
DUIDELIJKHEID
MET EEN

SERVICE LEVEL AGREEMENT

Regelmatig benchmarken en
enquêtes houden onder klanten is
in toenemende mate de beste
manier om uw centrale repro van
toegevoegde waarde te laten zijn.
Deze ‘meetgereedschappen’ geven
het managementteam een indicatie
of de mogelijkheden, de producten
en de diensten van uw centrale
repro zijn afgestemd op de wensen
van uw klanten. Maar hoe kunt u
ervoor zorgen dat beide partijen
weten wat ze van elkaar kunnen
verwachten?

See the bigger picture

Het antwoord is het opstellen van een Service Level
Agreement (SLA). Dit is in de praktijk een na
onderhandeling ondertekende overeenkomst of
leveringscontract tussen de centrale repro en haar klanten
binnen de organisatie. Een SLA bestaat uit een reeks
clausules die de dagelijkse prestaties beschrijven die elk
van de partijen mag verwachten.
In zekere zin is een SLA vergelijkbaar met de ‘Algemene
Voorwaarden’ die bij elke commerciële transactie horen. De
SLA beschrijft de diensten die de klant nodig heeft, de
diensten die de centrale repro toezegt te zullen verlenen,
hoe deze zullen worden beheerd en gemeten, en de
verantwoordelijkheid van elk van de partijen. Een voorbeeld

van een clausule zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “Wanneer
de klant op een bepaalde werkdag voor 12.00 uur een
bestelling plaatst, zal de centrale repro de goederen binnen
24 uur op een overeengekomen locatie afleveren.”
Daar waar soortgelijke contracten de norm zijn in de
relaties tussen commerciële printbedrijven en hun klanten,
is voor veel centrale repro’s het SLA-concept nieuw. Dit is
begrijpelijk, want als de centrale repro en klant tot dezelfde
‘familie’ behoren, lijkt het niet nodig om een in de loop der
tijd organisch gegroeide relatie formeel te documenteren.
Het is allemaal heel comfortabel, maar er zullen problemen
ontstaan als de mogelijkheden van de centrale repro en de
verwachtingen van de klant uiteen gaan lopen. In zo’n
situatie zal de centrale repro vooraf alleen kunnen gissen
en achteraf pas kunnen vaststellen wat de klanten nodig
hebben en hoe ze aan de wensen van klanten kunnen
voldoen.

Ten eerste moet het de communicatie bevorderen – niet
alleen tijdens de eerste ontmoeting, maar ook bij
regelmatige herzieningen om te waarborgen dat de SLA
actueel blijft. In feite wordt de waarde van een SLA pas
duidelijk zodra de dialoog tussen beide partijen is gestart
om een SLA tot stand te brengen. Een SLA die een goed
kader biedt voor gerichte communicatie en het aanpakken
van moeilijke kwesties.
Ten tweede moeten misverstanden worden voorkomen.
Als formeel document dat vooraf is gedefinieerd en door
beide partijen wordt gedeeld, helpt een SLA conflicten te
voorkomen. Tevens maakt een SLA het mogelijk deze
conflicten op te lossen binnen een vast kader dat door
beide partijen wordt aanvaard.

En ten derde voorziet de SLA in objectieve maatregelen
die de centrale repro en de klant kunnen gebruiken om de
efficiëntie en de effectiviteit van de geleverde diensten te
evalueren. Met een SLA kan geen van beide partijen
ontsnappen door ‘de doelpalen te verplaatsen’.
In een ideale wereld zou een SLA natuurlijk vanaf het begin
aanwezig moeten zijn, maar voor veel centrale repro’s is dit
niet het geval. Het alsnog opstellen van een SLA is nog
steeds de moeite waard, ongeacht hoe lang de relatie
tussen de centrale repro en de klant reeds bestaat. Dit
omdat ze voortkomen uit de beste bedoelingen en de wens
om overeenstemming te bereiken over de parameters
waarmee producten en diensten zullen worden geleverd.
En hoewel u een SLA niet moet zien als een wondermiddel
dat een slechte relatie zal omvormen, is het voorstellen
ervan een positieve eerste stap in de richting naar een
vruchtbare samenwerking.

Om ervoor te zorgen dat beide partijen het eens zijn en
bovendien realistisch zijn in de verwachtingen van elkaar,
dient een effectieve SLA voor drie dingen te zorgen.
De redenen om SLA’s op te zetten zijn dus duidelijk, maar hoe maak je een SLA? Wat moet u er precies in opnemen? In
welke vorm moet een SLA worden gegoten? De antwoorden op deze en andere vragen, zoals waar ‘SMART’ voor staat
bij het bepalen van de belangrijkste serviceniveaus, treft u aan in het volgende artikel in deze serie: Aan de slag met
service level agreements. Neem voor een exemplaar van dit artikel contact op met uw Canon-accountmanager.

