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Mexon Technology heeft, samen met Servitect,  

iET ITSM van iET Solutions gecertificeerd voor gebruik met 

de ISM-methode.  

Mexon Technology gelooft 

dat elk bedrijf haar eigen 

unieke bedrijfsprocessen 

en business model heeft. 

Dat betekent dan ook dat 

elk bedrijf haar eigen 

specifieke eisen stelt aan 

services en ICT.  

Mexon Technology's visie 

is dat de services voor het 

bedrijf en de 

ondersteunende ICT-

systemen fit for purpose 

en fit for future moeten 

zijn.  

Snelheid in de levering, 

naadloze integratie, 

flexibiliteit en de juiste 

inzet van uw (IT) Service 

Management oplossing 

kunnen u aanzienlijk 

concurrentievoordeel 

opleveren.  

De missie van Mexon 

Technology is om 

organisaties te helpen bij 

het bereiken van 

"Excellence in Service 

Management".  

 

 

Mexon Technology levert en implementeert al sinds de jaren ’90 van 

de vorige eeuw IT Service Management software voor haar klanten. 

Voor het jaar 2000 gebeurde dit voornamelijk op basis van 

maatwerkimplementaties.  

In de eerste jaren van het huidige millennium meer en meer standaard 

en steeds minder op basis van maatwerk. Tegenwoordig alleen nog 

maar op basis van een standaard product dat geïmplementeerd en 

geconfigureerd wordt.  

Waarom zou een standaard product niet op een standaard wijze 

worden geïmplementeerd en geconfigureerd?  

Waarom zou een organisatie procedures en procesbeschrijvingen nog 

helemaal opnieuw willen ontwikkelen net als een software maatwerk 

implementatie?  

Eigenlijk is daar geen reden voor en daarom is de Service Management 

oplossing van iET ITSM dan ook geïntegreerd met en afgestemd op de 

ISM-methode. Het ligt voor de hand om bij de keuze voor ISM ook te 

kiezen voor een IT Service Management oplossing die daarop is 

afgestemd en ingericht. Mexon Technology heeft een ingerichte variant 

van iET ITSM ontwikkeld die het stempel ‘ISM Certified’ mag dragen.  

DATASHEET 

ISM Certificering 

voor iET ITSM 
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Voortbouwend op meer 
dan 20 jaar ervaring, is 
iET Solutions erkend als 
een toonaangevende 
wereldwijde leverancier 
van IT Service 
Management (ITSM) 
oplossingen voor 
middelgrote en grote 
ondernemingen.  
 
Door het verstrekken van 
een volledig 
geïntegreerde, 
aanpasbare oplossing op 
het gebied van IT Service 
Management afgestemd 
op ITIL best practices.  
 
iET Solutions biedt haar 
klanten het stroomlijnen 
van service operaties, 
verbeteren van de klanten 
service, IT-kosten 
verlagen en het inperken 
van risico's bij een audit.  
 
iET Solutions staat voor 
het verstrekken van de 
best mogelijke 
ondersteuning bij de 
honderden bedrijven die 
wereldwijd vertrouwen op 
iET Solutions om de 
dagelijkse behoeften van 
hun klanten en 
medewerkers bedienen.  
 
Mexon Technology is 
exclusief distributeur voor 
iET Solutions in de 
Benelux en Frankrijk. 

De ISM-methode (ISM, Integrated Service Management, is 

ontwikkeld door Servitect in Nederland http://www.ismportal.nl ) en is 

het resultaat van een jarenlange praktische en theoretische 

ontwikkeling. Door constant de behoefte van de business te analyseren 

is het gelukt een methode te ontwikkelen die snel en effectief leidt tot 

een structurele verbetering van de IT-dienstverlening.  

Die ervaringen en concepten zijn ondergebracht in een robuust 

fundament voor het leveren van IT-services, waarop alle nuttige, 

praktische en theoretische innovaties zijn gegrondvest. Hierdoor is één 

samenhangende structuur ontstaan die in de praktijk succesvol wordt 

toegepast bij grote en kleinere organisaties.  

De ISM-methode bestaat niet alleen uit het ISM-framework, waarin 

People, Process en Product aan elkaar worden gerelateerd, maar ook uit 

een implementatiemethode en vele vormen van support.  

 

De implementatiemethode is gericht op invoering van het framework, 

begeleiding van de organisatie bij de toepassing van dit framework en 

de cultuurverandering die hiervoor nodig is.  

Integratie iET ITSM en ISM 

De integratie van iET ITSM en ISM wordt gerealiseerd op de volgende 

wijze: 

 Alle iET ITSM stamtabellen (referentiële data zoals prioriteitenmatrix 

en Change categorieën) worden bij installatie geladen met de ISM-

specifieke parameters. Hiermee voorkomt u onnodig veel nadenken, 

discussie, consultancy-kosten en vertraging. 

 Vanuit iET ITSM zijn er links gelegd naar de relevante ISM-publicaties 

(generiek en organisatiespecifiek) waar u in iET ITSM direct kunt zien 

hoe een bepaald proces dient te verlopen, wat bijvoorbeeld een 

bepaalde impact of urgentie inhoudt en welke categorieën changes of 

incidenten er zijn. Deze links worden bij de implementatie geladen 

met de locatie van uw publicaties. 

 Om iET ITSM in lijn te brengen met ISM wordt er bijvoorbeeld in iET 

ITSM niet gesproken over het proces “Problem Management” maar 

over het proces “Quality Management”. 

http://www.ismportal.nl


 

3 

Servitect is een innovatief 
bedrijf, gespecialiseerd in 
IT-servicemanagement en 
het optimaliseren van 
dienstverlening. Dit doet 
Servitect door het 
ontwikkelen en beheren 
van de ISM-methode, een 
gestandaardiseerde 
aanpak voor 
organisatieverbetertraject
en in de 
informatievoorziening. 
Servitect is per 2013 de 
nieuwe naam van het in 
1998 opgerichte BHVB 
(Bureau Hoving & Van 
Bon). 

De populaire ISM-
methode is door Servitect 
ontwikkeld als standaard 
voor organisaties en 
afdelingen die zich richten 
op het leveren van IT-
diensten. De sterk 
opkomende FSM-methode 
is ontwikkeld als 
standaard voor 
organisaties die zich 
richten op functioneel 
beheer. ISM en FSM zijn 
geheel analoog en daarom 
uitstekend te combineren 
bij de inrichting van de 
integrale 
informatiedienstverlening. 

Servitect werkt in de ISM-
groep nauw samen met 
tientallen partners, die 
hun eigen producten en 
diensten inrichten en 
aanbieden conform de 
ISM- en FSM-methode, en 
daarmee bijdragen aan 
effectievere en 
efficiëntere organisaties in 
de 
informatiedienstverlening. 

Voor alle informatie over 
de ISM-methode, de FSM-
methode, en het netwerk 
van ISM-partners, -
producten en -diensten 
verwijzen we u naar 
http://www.ismportal.nl 

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van ISM 

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van ISM is om een volledig en 

toepasbaar managementinstrument te bieden. De belangrijkste 

kenmerken van ISM zijn: 

 Focus op dienstverlening. 

 Toepasbaarheid en eenvoud. 

 Op architectuur gebaseerde structuur. 

 Integratie van People, Process en Product. 

 Directe toepasbaarheid voor iedere organisatie. 

 Standaardinstallatie: snelle inproductiename 

met daarna start van cultuurverandering. 

 Maximale installatie met koppelvlakken naar organisatie specifieke 

kenmerken. 

 IT Service Management oplossing ontwikkeld die het stempel ‘ISM 

Certified’ mag dragen.  

 
Wat heeft u aan ISM? We zetten de voordelen op een rijtje: 

 een snelle verbetering van uw dienstverlening en van uw 

klanttevredenheid, omdat ISM in korte tijd bijdraagt aan een 

effectievere en efficiëntere organisatie.  

 Significant hoger rendement van IT-beheer in vergelijking met 

traditionele ITIL-invoeringen. 

 een veel snellere invoering van IT-beheer, door de sterke 

standaardisatie van de methode. 

 een flexibele fasering van de verbetering van uw IT-beheer, volgens 

uw eigen prioriteiten.  

 meer draagvlak onder uw medewerkers, omdat ISM eenvoudig te 

begrijpen en toe te passen is.  

 een besparing op de 

procesmanagementkosten, omdat 

het ISM-procesmodel slechts zes 

logisch geordende en 

geïntegreerde processen bevat. 

Het model is daardoor 

overzichtelijk en goed 

aanstuurbaar.  

 een goede aansluiting op 

bestaande kennis en begrippen bij 

uw beheerders, omdat de ISM-

processen goed aansluiten op de 

beschrijvingen en begrippen in 

ITIL, MOF en ASL.  

 forse besparing op de inrichtingskosten van uw helpdesktool: ISM 

maakt gebruik van gestandaardiseerde inrichtingen van bekende 

tools, waardoor een snelle en optimale integratie ontstaat met de 

processen en uw organisatie.  

 forse besparing op de beschrijving van uw processen en de inrichting 

van uw publicatietool: ISM maakt gebruik van gestandaardiseerde 

procesmodellen die in de meeste bekende publicatietools plug-and-

play zijn.  

 een zeer effectieve voorbereiding op een ISO20000- of NEN7510 

certificering of een COBIT-audit.  

 een groot netwerk van ISM-gebruikers die kennis en ervaringen 

uitwisselen via de ISM Portal en bijeenkomsten.  

 een schaalbare oplossing die met u meegroeit: ISM wordt door kleine 

en grote organisaties gebruikt.  
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Nederland 
Plesmanstraat 2 
3833 LA Leusden 
+31 (0) 33-4321700 
www.mexontechnology.nl 
 
 
België  
Leuvensesteenweg 392B 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
+32 (0) 2-7251644 
www.mexontechnology.be 
 
 
Frankrijk 
Immeuble Technologies 
84/88 bd de la Mission Marchand 
92411 Courbevoie Cedex 
+33 (0) 1-49-04-71-71 
www.mexontechnology.fr 
 
 
Neem contact met ons op:  
sales@mexontechnology.com  
 
Bezoek onze website op:  
www.mexontechnology.com 
 
 
 

Mexon Technology  
is onderdeel van  
de Aexis Group 

Voordelen van een implementatie door Mexon Technology 

van iET ITSM samen met de ISM-methode 

De belangrijkste voordelen van de combinatie van de ISM-

methode, Mexon Technology en iET ITSM zijn: 

 Standaard inrichting iET ITSM volgens dan wel met de ISM-

methode als vertrekpunt. 

 Geen onnodig tijdverlies qua doorlooptijd bij het ontwikkelen 

van de procesinrichting, maar ook geen onnodig tijdsverlies qua 

doorlooptijd bij het inrichten van de Service Management 

oplossing.  

 Zowel iET ITSM als de ISM-methode evolueren en verbeteren 

zichzelf en blijven daarbij op elkaar aangesloten. Beiden worden 

voor u onderhouden. 

 Zowel iET ITSM als de ISM-methode hebben zich als oplossing 

nadrukkelijk bewezen in de markt. 

 De garantie van een ervaren en kundig team van iET ITSM- en 

ISM-specialisten. 


