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Stefan A bt
AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU
Komputerowe wspomaganie zarządzania logistycznego

Logistyka w skali przedsiębiorstwa (tzw.
Business Logistics) ma na celu dążenie do
osiągnięcia optymalnej koordynacji przepływu
materiałów, surowców, czynności związanych z
ich magazynowaniem, czynności manipulacyj
nych towarów, problemów dotyczących opako
wania, magazynowania i przepływu wyrobów
gotowych do ich ostatecznych odbiorców, a
więc jest procesem planowania, wprowadzania
w
czyn
i kontrolowania
skutecznych,
kosztowo-efektywnych przepływów i zapasów
surowców, zapasów produkcyjnych, wyrobów
gotowych i związanych z nimi informacji, od
punktu początkowego do punktu konsumpcji
zgodnie z wymaganiami klientów [wg Council
o f Logistics Management - USA],
Przy tym warte jest wyróżnienie pojęcia
procesy logistyczne, to jest procesy przepływu
dóbr, polegające na fizycznym przemieszczaniu
i magazynowaniu surowców, materiałów i
produktów oraz na przepływie związanej z tym
przemieszczaniem informacji przez kolejne fazy
różnego typu procesów gospodarczych, zorga
nizowane tak, aby realizacja tych procesów była
sprawna
i
ekonomicznie
uzasadniona.
Obowiązuje zasada: Just-in-T im e (tzn. Dokła
dnie na czas).
W związku z powyższym można wskazać
na następujące zadania stawiane przed
logistyką w przedsiębiorstwie:
1.

2.

3.

Podporządkowanie czynności związanych z
procesami logistycznymi wymogom obsługi
odbiorców (klientów).

4.

Zwiększenie
efektywności
przepływu
dóbr, co prowadzi do obniżenia kosztów
przepływu,
a
ostatecznie
kosztów
procesów logistycznych.

W przedsiębiorstwie wyróżnić można pięć
następujących
obszarów
zarządzania
logistycznego:
1.

O ptym alizacja fizycznego
d ó b r rzeczowych:

2.

U spraw nienie procesów inform acyjnodecyzyjnych

3.

U trzym anie
rzeczowych

4.

Synchronizacja in frastru k tu ry procesów
logistycznych

5.

A naliza kosztów procesów logistycznych

optym alnych

przepływ u

zapasów

W rezultacie wprowadzanego zarządzania
logistycznego w przedsiębiorstwie będzie
można oczekiwać rezultatów, które będą
efektem funkcji
jakie ma do spełnienia
logistyka w przedsiębiorstw ie:
1.

Usprawnienie
zarządzania
procesam i
przepływ u i m agazynowania produktów
prowadzące do zaspokojenia materialnych
potrzeb
uczestników
procesów
logistycznych.

Poprzez strategię logistyczną - logistyka
sytuuje przedsiębiorstwo w łańcuchu
logistycznym, co korzystnie wpływa na
zaopatrzenie i zbyt.

2.

Uwzględnienie w strategii
rozwoju
przedsiębiorstwa elementów związanych z
budową łańcuchów logistycznych.

Dzięki
marketingowi
logistycznemu
zapewnia panowanie na rynkach zbytu i
zapewnia struktury asortymentowe na
właściwym poziomie jakości towarów.

3.

Logistyka dzięki łańcuchom logistycznym
umożliwia optymalizację przepływów dóbr
rzeczowych
i
towarzyszących
im

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

2

Stefan Abt: Komputerowe wspomaganie zarządzania logistycznego
informacji, zarówno poprzez odcinkowe,
jak i wielokryterialne rachunki optymaliza
cyjne.

4. Realizacja
wzrastającej
specjalizacji
produkcji oraz skracania czasu realizacji
zadań, a także zwiększenia elastyczności
procesów produkcyjnych i dystrybu
cyjnych.
5. Rozszerzanie
zastosowania
strategii
zarządzania przepływem strumieni dostaw,
mających na celu minimalizację zapasów
(zasada Just-in-Time)
6.

W ramach eurologistyki uwzględnianie
rosnącej liczby powiązań produkcyjnych i

dystrybucyjnych w układach regionalnych i
międzykontynentalnych.
Przechodzenie
przedsiębiorstw na współpracę z logistycz
nymi centrami dystrybucji jako przyszło
ściowymi
rozwiązaniami
kojarzenia
producentów z konsumentami.
Kompleksowość rozwiązań logistycznych
wymaga nie tylko integracji sieci komputero
wych, ale przede wszystkim wykorzystania w
nich całego dorobku teorii i praktyki w zakresie
technologii informatycznej, marketingu, stra
tegii systemów, łańcuchów zaopatrzeniowych,
automatycznej identyfikacji oraz rachunków
optymalizacyjnych z zastosowaniem symulacji
komputerowej.

LOGISTYKA to nauka o organizowaniu procesów przemieszczania oraz magazynowania
surowców, materiałów i wyrobów gotowych w ujęciu systemowym, zmierzającym do optymalizacji
łańcuchów zaopatrzeniowych (od pozyskania surowca do konsumenta).

Na

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
składa się
planowanie

formułowanie strategii

_________
sterowanie

kontrola

(odbywających się w sposób efektywny i minimalizujący globalne koszty)
procesów
p r z e p ły w u i m a g a z y n o w a n ia

surowców

zapasów pro 
dukcji w toku

wyrobów
gotowych

i odpowiednich
informacji

od punktu pozyskania do p u nktu konsum pcji
w celu
ja k najlepszego dostosow ania się do potrzeb klienta i ich zaspokojenia
Systemy logistyczne to celowo zorganizowane i zintegrowane w obrębie danego układu
gospodarczego - przepływy materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji,
umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchami dostaw (m.in. poprzez automatyczną
identyfikację towarów, symulację komputerową, kontroling, elektroniczną wymianę danych oraz
kompleksowy rachunek kosztów.
Rys. 1

Triada pojęć logistycznych

Źródło: Opracowanie własne
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TOWARZYSTWO

Y

TOWARZYSTWO

M A N IP U L A C Y J N A

Budynki
i budow le

Transportu
w ew n ętrznego

ŚRODKI T R A N SP .
LOTNICZEGO

- dźwignice
- wózki
- przenośniki
- ładowarki

ŚRODKI TR A N SP.
PŁYW AJĄCEGO

Place
składow e
U rządzenia
m agazynow e

- morskie
- śródlądowe
ŚRODKI T R A N SP .
KOLEJOW EGO
-

kontenery
palety
pojemniki
mostki

- cysterny
- węglarki

O P A K O W A N IA

ZN A K O W A N E
KODEM

SPRZĘT
-H A R D W A R E

-jednostkowo
- zbiorczo
N IEZ N A K O W A N E
K O DEM

TR A N SPO R TO W E
zwrotne
- bezzwrotne

-U
- kryte

R U R O C IĄ G I

RYS. 3 INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

O PR O G R A M O W A N IE
- SOFTW ARE

ŚRO DK I O RG ATEC H N ICZN E

L r ŚRODKI
KOM UNIKACJI

logistycznego

GÓRNOŚLĄSKI

ŚRODKI T R A N SP.
SAM O C H O D O W .

Ź ró d ło : o p rac o w a n ie w łasne

IN F O R M A T Y C Z N A

zarządzania

- do składowania
(podkłady, regały,
stojaki, wieszaki...)
- klimatyzacyjnowentylacyjne
- przeciwpożarowa

TR A N SPO R TO W A

wspomaganie
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SYSTEM K O M PU T E R O W Y
to z o r g a n izo w a n y układ w z a je m n ie z e s o b ą p o w ią za n y ch e le m e n tó w sprzętu k o m p u ter o w eg o (tj. śr o d k ó w
tech n iczn ych - H A R D W A R E ) i op rogram ow an ia (S O F T W A R E ).

AUTONOM ICZNY

SYSTEM Y OPERACYJNE
(ZALF.ZNE OD MIKROPROC R-SORAj

np. DOS
SIECIOW Y

ŚRODOW ISKOW E

LOKALNY

o p r o g r a m o w a n ia

np. W INDOW S

s

H
POM OCNICZE OPROGR.

A

SIECIOW Y
ROZLEGŁY

R

W ŁASNE

D

SIECIOWY
ROZLEGŁY

W

OGÓLNO
DOSTĘPNY
(np. Internet)

A
R
E

np. diagnostyczne, translatory

s
o

E
M
OPROGRAM OW ANIE
SIECIOWE
np. N ovell, UNIX

F

0
W

E

T
W

PROGRAM Y NARZĘDZIOW E
STANDARDOW E
np. edytory, arkusze
W ORKS, OFFICE

PROCESOWOOBIEKTOW Y
klient/serwer

PROGRAM Y NARZĘDZIOW E
-SPEC JA LIZO W A N E
np. numeryczne, komunikacyjne

SY STE M Y
OTWARTE

OPROGRAMOW ANIE
APLIKACYJNE
a) autonomiczne
b) sieciow e
(stosow ne do środowiska pracy)
O GÓ LNODOSTĘPNYCH
(wraz z systemami zarządzania bazami)
SIECI ROZLEGLE = SIECI LOKALNE + TELEKOMUNIKACJA

SY STEM IN FO R M A TY C ZN A
to w y b ran y sy ste m k o m p u ter o w y w ra z z za so b a m i in fo rm a cy jn y m i sto so w n e j aplikacji.

S y ste m in fo r m a ty c zn y

RYS.4

Y
S
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ELEMENTY SYSTEMU KOMPUTEROWEGO
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Ś R O D O W I
SK O SPR Z Ę 
TOW E

SYSTEM

Z A R Z Ą D Z A N IA

HANDLOW YM
SM A L L D USrNESS (wielomaizazvnowv)
- dokumentację sprzedaży i rozliczeń

PRACA
AUTONO
M IC Z N A
p od D O S

P C K U P IE C
- księgow ość rozliczenia - place
- magazyn, zlecenia
- arkusz kalkulacyjny
SU B IE K T 4 z RACHMISTRZ-em
- dokumenty m agazynowe - obrotow e
- finansowe
- zestawienia
W O K U L SK I for W indows (D/NJ
- księga handlowa
- terminarz
- wielomagazyn, sprzedaż
- kasa
SA A R I
(D /N /U )
- dostawy
- operacje handlowe
- zapasy
- księgow ość i analiza

PRACA
W SIECI
typu N o v e ll

K O F (U)
- system księgowy wielofakturowy
- kontrakty, faktury
- kadry, place
- gospodarka magazynowa
- SIK
SCA LA (N/UJ
- księga głów na (w tym symulacje)
- zamówienia, fakturowanie
- sprzedaż
- statystyki
C O N C O R D E (D /N /U )
- finanse
- zapasy
- dostawy
- zakupy
- odbiorcy
- sprzedaż
- sterowanie produkcją
- projekt/czas

PRACA
W SIECI
typu U N IX

systemy specjalizacyjne
o sieciach rozległych

PRACA
W SIECI
ROZLEGLEJ

o p c j o n a ln e
SY ST E M 21
- finanse (9 m odułów )
- dystrybucja (6 m odułów )
TR IT O N
-fin an se (6 m odułów )
-dystrybucja (12 m odułów )

P R Z E D S IĘ B IO R S T W E M
PR ZEM Y SŁO W Y M
SM -B O S S (D /N )
- finanse
- g-ka m agazynowa
- płace, kadry
- czas pracy
- zaopatrzenie
- sprzedaż
- kalkulacja cen
-S IK
P R E M IE R A (N)
- finansowo-księgowy
- SIK
-gospodarka materiałowa i zaopatrzenie
- TPP
- kadry, płace
E X A C T (D /N )
- księgow ość finansowa
- kadry, płace,
- gospodarka magazynowa
- realizacja zamówień
- ś-ki trwałe,
- obsługa klienta
- r-k kosztów •
- fakturowanie
C O M E T (U)
- księgow ość finansowa
- r-k kosztów
- rachunkowość zarządcza
- gospodarka materiałowa i magazynowa
- zamówienia, fakturowanie
SY STE M 4 (U ) z baza ORACI .F.
- finanse
- g-ka paliw,
-zarządz.: produkcją
-dystrybucja
magazynami - remontami
EU R O -SY ST E M (U ) z baza INFORMIX
- finanse
- płatności
- g-ka magazynem - TPP
- zakupy, zbyt
- planów, mater. (MRP)
- ster. działał, prod.
C O N C O R D E iakobok
BP CS
- finansowy
- EDI
- dotystrybucja, logistyka
- procesy przem ysłowe
- wspomaganie wytwarzania
R/3
- finanse
- kontroling
- zarządzanie projektami
- rozwiązania przemysłowe
- sprzedaż i dystrybucja
- zarządzanie jakością
s y s te m y
- produkcja (5 m odułów )
- logistyka (9 m odułów)
- produkcja (MRP) ( 1 1 m odułów)
- transport (9 m odułów ) serwis (5 modułów)

G dy pakiet m a w ięcej wersji oznaczono literami: D - p raca p o d system em D O S, N - w sieci N ovell. U - w sieci Unix.

RYS. 5

ZAKRES MOŻLIWOŚCI WYBRANYCH
PAKIETÓW ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
Ź ródło: opraco w an ie w łasne
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ETAP W STĘPNY

Z A R Z Ą D Z A N IA

szkolenie

zastosowanie informatyki

w ielopoziom owe

w biznesie

organizacja pracy

autonomiczne
osow.mikrok.

1 w sieciach komputerowych

INFORMATYCZNE

PROJEKCJA

PRZYJĘCIE

SYSTEMU

STRATEGU

LOGISTYCZNEGO

LOGISTYCZNEJ

wdrożenie oprogramowania

ewidenc.-kontr.

sieciow ego

GÓRNOŚLĄSKI

O RGAN E l uporządkowanie I
bazy' indeksow ej |
i norm atyw nej

zmiany struktur organizacyjnych
na lo g isty c z n e

w spom aganie komputerowe

M O D U Ł Y Z SZ

|IV . R O Z B U D O W A
i

ZEW NĘTRZNA

szkolenie wdrożeniowe

decyzji logistycznych

organizacja baz danych
i stanow isk logistycznych

ODCINKOWE
WSPOMAGANIE
LOGISTYKI

wykorzystanie pakjetow
programowych
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przygotow anie w drożenia
o program ow ania zintegrow
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RYS. 6

ETAPY W D R O Ż E N IA SY STE M U
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TOWARZYSTWO

KADRY

II. O D C I N K O W E

L O G IS T Y C Z N E G O
/..S.Z. - Z i t t i c T o w :in v S y s t e m Z a r z ą d z a n ia

P RO D U C E N C I

LO G ISTY CZN E CENTRUM DYSTRYBUCJI
transport
kolejow y

DZIAŁ
CENTRUM
D Y SPO Z Y C JI

ZAMÓW IEŃ
doradcy

ZARZĄD

agenci
ubezpiecz

CENTRUM

transport
dalokoblożny

dyspozycje/
komunikacja/
Informacja

ZINTEGROWANY
SYSTEM
INFORMATYCZNY

sortow ania
składow anie

M agazyn
W ysokiego
Składowania

TERM INAL

INFRASTRUKTURA:
- Hotelowa
- Restauracyjna
- Medyczna
- Serwisowa
- Bankowa

źogluga

transport
p ow lotrzn y

RYS. 7

H U R T O W N IC Y

DETALISCI

K O N SU M E N C I

STRUKTURA LOGISTYCZNEGO CENTRUM DYSTRYBUCJI
Z ró d lo op ra co w a n ie własne
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RYS. 8
ROZWÓJ KOMPUTEROWEGO

WSPOMAGANIA

SYSTEM
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Źródło: opracowanie w ła sn e.
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Objaśnienia do rys. 8:
Computer Integrated Logistic System, Komputerowy Zintegrowany System Logistyczny

CILS

-

CAD
CAM
CAP

- Computer Aided Design, Komputerowo Wspomagana Koncepcja Produktu (Konstrukcja)
- Computer Aided Manufacturing, Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie
- Computer Aided Planning, Komputerowe Wspomaganie Planowania

CAE

- Computer Aided Engineering, Komputerowe Wspomaganie Obliczeń CAD-C A P

LM
C

Lean Management, Zarządzanie Wyszczuplające
Controling, Kontroling

C IM

- Computer Integrated Manufacturing, Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie

PC
M RP
M R P ÏÏ
O PT
PPC
M IS

-

ERP

- Enterprise Resource Planning, Zintegrowane Planowanie Zasobami Przedsiębiorstwa =

Production Control, Kontrola Produkcji
Material Reguirement Planning, Planowanie Potrzeb Materiałowych
Manufacturing Resources Planning, Planowanie Zasobów Produkcyjnych
Optimized Production Technology, Technologia Optymalizacji Produkcji
Production Planning and Control, Planowanie i Sterowanie Produkcją
Management Information System, SIK - System Informowania Kierownictwa
M RP III

SQC

- Statistical Quality Control, Statystyczna Kontrola Jakości

CAQ

- Computer Aided Quality Assurance, Komputerowo Wspomagana Kontrola Wymogów
Jakościowych

QA
TQ M
TQ C
DRP
EDI

Quality Analisys, Analiza Jakości
- Total Quality Management, Globalne Zarządzanie przez Jakość
- Total Qualitv Control, Globalne Sterowanie Jakością
- Distribution Resources Planning, Planowanie Zasobów Dystrybucyjnych
Electronic Data Interchange, Elektroniczna Wymiana Danych
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D E C Y Z JE :

S T R A T E G IC Z N E

W Z A O P A T R Z E N IU |

W PR O D U K C JI

- organizacja struktur logistycznych
- analiza kosztu logistycznego
- dobór technik analizy ilościowej
(w krótkim i długim okresie)
- długookresowa polityka w zakr. transportu
- zdobywanie rynków (marketing, reklama)
- zwiększenie satysfakcji klientów
- problemy kształtowania jakości
- wybór dostawcy
- ocena jakości
- terminowość a wielkość dostaw
- planowanie potrzeb materiałowych MRP
- sterowanie w technologii
- formowanie jednostek ładunkowych

W G O SPO D A RCE
ZAPASAM I

- optymalny zapas
- grupowanie zapasów (ABC)
- koncepcja "pchania"
- koncepcja "ssania"

W G O SPO D A RCE
M AGAZYNOW EJ

- organizacja węzłów w systemie logist.
- wynajem magazynów
- modernizacja magazynów własnych
- efektywność gospodarki magazynowej

W G O SPO D A RCE
TRA N SPORTOW EJ

W Z B Y C IE

L O K A L IZ A C Y JN E

RYS. 9

- wybór środków transportu
- optymalizacja tras przejazdu
- usługi związane
- konsolidacja małych dostaw
- organizacja jednostek transportowych
- korzystanie z Logist. Centrów Dystrybucji
- optymalizacja w łańcuchu makroskali
- optymalizacja lokalizacji magazynów

PROCESY DECYZYJNE W LOGISTYCE
Źródło: opracowanie własne
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Jerzy Gołuchowski
AKADEMIA EKONOMICZNA
Podejście procesowe jako podstawa informatyzacji
organizacji gospodarczej

Poszukiwania metodologicznych
staw informatyzacji

pod

Budowa
zintegrowanego
systemu
informatycznego organizacji gospodarczej musi
opierać się na odmiennym, szerszym od
dotychczasowego, spojrzeniu informatyków na
przedsiębiorstwo jako obiekt zastosowań
informatyki. Organizacja gospodarcza nie może
być postrzegana wyłącznie jako statyczna
struktura
hierarchiczna
dysponująca
wyróżnionymi zasobami.
Niezbędne jest
wieloaspektowe ujęcie organizacji gospodarczej
stanowiącej zbiór - często rozproszony
terytorialnie - osób i jednostek organizacyjnych
realizujących określone zadania (procesy),
zmierzających do wyznaczonych celów i dyspo
nujących niezbędnymi zasobami. Nacisk warto
położyć w procesie tworzenia i użytkowania
systemów informatycznych (SI) na jawne
modelowanie działania przedsiębiorstwa, a więc
na
modele
procesów
gospodarczych
realizowanych
w przedsiębiorstwie.
Ich
reprezentacja w inteligentnych bazach danych
powinna umożliwiać łatwiejsze zarządzanie
nimi, ich diagnozowanie i reorganizację.
Skutecznie i poprawnie (metodologicznie)
przeprowadzona informatyzacja organizacją
gospodarczą powinna tak wspierać jej działanie
i zarządzanie nią, aby mogła ona elastyczne
dostosować się do zmian otoczenia i oczekiwań
kontrahentów.
W literaturze przedmiotu
podkreśla się, że tym oczekiwaniom są w stanie
sprostać jedynie zintegrowane i inteligentne
SIZ,
stanowiące fundament
sprawnego
działania organizacji gospodarczej i zarządzania
nią. Mówiąc o integracji w kontekście

systemów informatycznych trzeba wziąć pod
uwagę różne poziomy organizacji gospodarczej
i systemu informatycznego, a więc m.in.
spójność działań przedsiębiorstwa, zbilansowa
nie zasobów, integralność baz danych i metod
(procedur) przetwarzania itp. [GKKK95],
Stworzenie
zintegrowanego
systemu
informatycznego w organizacji gospodarczej
jest sprawą skomplikowaną, pracochłonną i
czasochłonną, wymagającą różnorodnej wiedzy
specjalistycznej i doświadczenia w realizacji
dużych projektów informatycznych. Niestety
narzędzia
wspomagające
przygotowanie
projektu (modelu) zintegrowanego systemu
informatycznego organizacji gospodarczej są
wciąż zbyt „słabe” a wiedza i metodologia
modelowania przedsiębiorstwa na potrzeby
tworzenia, wdrażania i użytkowania w organi
zacji gospodarczej zintegrowanego systemu
informatycznego wciąż niedoskonała. Warto
zauważyć, że mimo iż pojawiło się wiele
narzędzi informatycznych wspomagających
proces modelowania, integrujących stosowane
dotychczas techniki i narzędzia tworzenia SIZ
trwają wciąż dyskusje i prace badawcze nad
metodologią
modelowania
organizacji
gospodarczych (zob. np. [WrZu96], [Abra97]).
Główne trudności informatyzacji
Analizując trudności, jakie pojawiają się w
toku informatyzacji firmy można wskazać
cztery podstawowe obszary problemowe, na
których się one pojawiają:
•

zrozumienie
dziedziny
problemowej
(informatyzowanej
organizacji
gospodarczej i zarządzania nią),
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•

komunikacja
procesów,

między

uczestnikami

•

nieustanne zmiany,

•

wielokrotne wykorzystanie dotychczaso
wych doświadczeń, wiedzy i rozwiązań.

Budowa systemu informatycznego napo
tyka na znaczne trudności zrozumienia i
opisania modelowanej organizacji gospodar
czej, dla której opracowuje się zintegrowany
system informatyczny. Trudności te wynikają
m.in. z nieznajomości danej firmy przez zespól
specjalistów wdrażających nowy
system i
konieczności jej poznania. Trudności wynikają
także z problemów zrozumienia i opisania firmy
przez jej uczestników. Sytuacje pogłębia
zazwyczaj odmienny język, jakim informatycy i
ekonomiści posługują się opisując firmę.
Warunkiem
koniecznym
efektywnej
współpracy twórców i użytkowników systemu
informatycznego organizacji jest sprawna
komunikacja w toku analizy wdrożeniowej i
wdrażania systemu. Właściwa komunikacja nie
jest jednak możliwa bez zdolności wzajemnego
rozumienia się przez podmioty uczestniczące w
procesach zachodzących w przedsiębiorstwie
(ludzie i/lub maszyny). Istnieje wobec tego
potrzeba uzgodnienia sposobu pojęciowego
ujmowania rzeczywistości. Problemem funda
mentalnym jest wybór odpowiedniej bazy
pojęciowej
(w
tym
terminologii)
oraz
uporządkowanie
wiedzy
o
dziedzinie
przedmiotowej.
Organizacja gospodarcza jest systemem
dynamicznym,
podlegającym
nieustannym
zmianom. Zmiany te dostrzega się w trakcie
prac analitycznych, projektowych, wdrożenio
wych a także w toku funkcjonowania systemów
informatycznych. Pomijając analizę charakteru
zmian, jakie zachodzą w informatyzowanej
organizacji gospodarczej i jej otoczeniu warto
dostrzec, iż stanowią one znaczące utrudnienie
dla procesów odwzorowywania rzeczywistości.
Nierzadko tworzone systemy nadmiernie
petryfikują zastane rozwiązania, wbudowane w
system informatyczny. Obecnie coraz mocniej
akcentuje się potrzebę budowy systemów
informatycznych
tak,
aby
modyfikacje
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systemów były możliwe do przeprowadzenia
w sposób elastyczny przez użytkowników.
Poważnym problemem jest stosowanie
gotowych elementów w procesie budowy
systemów informatycznych. Mimo iż postulat
ten formułowany jest od wielu lat wielokrotne
użycie
gotowych
elementów
(obiektów,
wzorców procesów, wiedzy itp.) wciąż
napotyka na znaczące bariery. Jedną z przyczyn
jest
niewątpliwie
niedostatecznie
jasno
sformułowana i powszechnie akceptowana
ontologia organizacji gospodarczej.
Podstawą porozumiewania się użytkowni
ków i konstruktorów zintegrowanego systemu
informatycznego firmy powinny być modele
organizacji gospodarczej. Poprawnie skonstruo
wane modele organizacji gospodarczej, ujmu
jące przedsiębiorstwo na określonym poziomie
ogólności i z perspektyw stosowanych przez
uczestników organizacji gospodarczej pozwala
na ich wykorzystanie do [GKKK96]:
•

zrozumienia przedsiębiorstwa i uzgodnienia
przez uczestników procesu informatyzacji
wspólnej jego wizji,

•

analizy przedwdrożeniowej standardowego
systemu informatycznego przedsiębiorstwa,

•

ustalenia niezbędnych zmian w oprogra
mowaniu tworzącym zintegrowany system
informatyczny, wybrany do wdrożenia w
przedsiębiorstwie,

•

wspomagania reorganizacji przedsiębior
stwa w toku wdrażania i użytkowania SIZ,

•

wspomagania inteligentnych zadań realizo
wanych w procesie zarządzania.

Stosowane obecnie tradycyjne podejścia
metodologiczne do informatyzacji przedsię
biorstwa niedostatecznie rozwiązują trudności
tworzenia SIZ i prowadzą do budowy
systemów informatycznych, które zamiast
wspierać elastyczne dostosowywanie
się
przedsiębiorstwa
do
zmian
środowiska,
petryfikują przyjęte rozwiązania.
Tworzenie
SIZ zakładane jest na wiele lat, a planowane
terminy zakończenia prac wdrożeniowych
często nie są dotrzymywane. Modyfikację
działania systemów wykonują zazwyczaj
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informatycy. Parametryzacja funkcjonowania
systemów jest daleka od stanu zadowalającego
zarówno ich wykonawców jak i użytkowników.
Zasady
sterowania
i redukcji złożoności

złożonością

Informatyzacja
jest
przedsięwzięciem
złożonym. Aby uporać się z nią trzeba stosować
„chwyty” metodologiczne pozwalające na
redukcję złożoności na poszczególnych etapach
prac i warunkujące sensowne zarządzanie
złożonością przedsięwzięcia. W literaturze
informatycznej
wskazuje
się na
różne
ozwiązania
metodologiczne
sprzyjające
uporaniu się ze złożonością modelowania i
zrozumienia modelowanej rzeczywistości. Do
najważniejszych należą (por. np. [CoYu94],
[BaLo96):
•

abstrakcja (rzeczy i procesów),

«

hermetyzacja,

9

dziedziczenie.

Z pewnością ograniczenie zasad zarzą
dzania złożonością przedsięwzięć informatycz
nych wyłącznie do tych trzech zasad nie jest
zasadne. Niezbędne są dodatkowe zasady,
które mogłyby stanowić fundament metodologii
i narzędzi
wspierających
informatyzację
organizacji gospodarczych.
Klasyczne podejścia do modelowania
organizacji gospodarczej
Nasze rozumienie i zrozumienie organizacji
gospodarczej opiera się na modelach. Modele
są
też
podstawą tworzenia
systemów
informatycznych. W przypadku tak złożonego
systemu jak organizacja gospodarcza, każdy
model, ze swej istoty stanowiący uproszczony
obraz rzeczywistości, ujmuje wybrany jej
fragment. Nie jest zatem możliwe przedstawie
nie złożonej organizacji gospodarczej w postaci
jednego modelu.
Podstawowymi podejściami do modelo
wania postrzeganej rzeczywistości gospodar
czej są:
9

analiza funkcjonalna,

9

analiza strukturalna (modele encji),

9

modelowanie przepływu danych,

o

modelowanie obiektowe.

Podkreśla się, że nie sposób ująć organi
zację gospodarczą tylko z jednego punktu
widzenia, którego rezultatem jest określony
model (diagram).
Wyróżniane spojrzenia
wzajemnie dopełniają się. Nie sposób zbudować
system informatyczny zarówno bez modeli encji
jak i modeli przepływu danych. Oba ujmują tę
samą rzeczywistość z dwu różnych punktów
widzenia. Problemem jest wybór najlepszego
punktu wyjścia dla procesu modelowania firmy.
Siedząc trudności pojawiające się w toku
informatyzacji trudno uznać, że najczęściej
stosowane
obecnie
przez
informatyków
podejścia do modelowania rzeczywistości są
najbardziej bliskie myśleniu ekonomisty o
organizacji gospodarczej. Metodologie te są
raczej
bliższe
myśleniu
informatyka
o
modelowanej rzeczywistości, ukierunkowanym
na stworzenie narzędzia niż ekonomisty.
Organizację gospodarczą ujmują statycznie,
jako zbiór zasobów, których stan wymaga
kontroli. Procesy opisują niezbędne działania na
opisach tych zasobów, jakie powinny być
realizowane przez system informatyczny.
Punktem wyjścia do budowy modeli
organizacji gospodarczej powinien być obraz
organizacji
najbardziej
naturalny
dla
ekonomistów (użytkowników), zwłaszcza dla
kadry kierowniczej. Proces tworzenia SIZ jest
procesem stopniowej formalizacji modeli
prowadzącej do ich postaci realizowalnej w
komputerze. Takim podejściem jest niewątpliwe
spojrzenie na organizacje gospodarczą jako
zbiór procesów realizowanych przez nią.
Procesy gospodarcze jako zasoby
organizacji i zasoby informacyjne SIZ
Warto zauważyć, że opis procesów
gospodarczych nie jest czymś zupełnie nowym
w
praktyce
gospodarczej.
Organizacje
gospodarcze zazwyczaj opisują
w sposób
normatywny procesy, które muszą być przez
nie wykonywane, zwłaszcza jeśli dotyczy to
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złożonych prac rutynowych, wymagających
zaangażowania wielu uczestników.
Zasadnicza nowość sprowadza się do ich
wykorzystania jako podstawy informatyzacji
oraz jako ważnego zasobu firmy. Znaczenie
procesów gospodarczych i ich wzorców dla
skutecznego funkcjonowania i elastycznego
dostosowywania się przedsiębiorstwa do zmian
jest coraz częściej dostrzegane [GKKK96a],
Naturalne staje się traktowanie ich jako
aktywów przedsiębiorstwa.
Procesy opisują sposób w jaki zasoby (tj.
dane, kapitał, pracownicy) przedsiębiorstwa są
wykorzystywane, tj. opisują jak przedsię
biorstwo chce osiągać swoje cele. Jakość
procesów gospodarczych wpływa na wydajność
(performance)
przedsiębiorstwa.
Procesy
gospodarcze stanowią zatem nie tylko istotny
przejaw działania firmy, ale także ważny zasób
informacyjny przedsiębiorstwa, który wymaga
odpowiednich technik i systemów zarządzania
nimi.
Jak dotychczas nie ma ani powszechnie
akceptowanej metodologii modelowania proce
sów gospodarczych, ani cieszących się szero
kim uznaniem i stosowaniem narzędzi do mode
lowania i zarządzania procesami, mimo że licz
ba proponowanych narzędzi przekroczyła 2 0 0 .
Metodologia modelowania organizacji
gospodarczej
W raportach z wdrożeń i komentarzach
informatyków praktyków można spotkać
sprzeczne
opinie
odnośnie
celowości
stosowanych i proponowanych rozwiązań
w toku wdrażania zintegrowanego systemu
informatycznego (również klasy MRP). Część
praktyków głosi np., że reorganizacja procesów
gospodarczych
(Business
Proces
Reengineering) opóźnia wdrażanie MRP II
[Stac97- CW 18, s.52]. Inni podkreślają, że
sukces reorganizacji procesów gospodarczych
w trakcie wdrażania systemu informatycznego
warunkuje korzyści, jakie osiąga się dzięki
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informatyzacji organizacji gospodarczej. Nie są
również odosobnione głosy, że podejście
procesowe nie wnosi nic nowego do
metodologii informatyzacji, a rozwiązaniem
zadowalającym są tradycyjne metody analizy i
modelowania danych i ich przepływu.
Nie jest to bynajmniej nowy problem
informatyzacji, aczkolwiek ubrany w nowe
szaty, spór bowiem dotyczy tego, jak podejść
do zastanej rzeczywistości: akceptując ją czy
udoskonalać począwszy od pierwszych prac
nad modernizacją (komputeryzacją) systemu
informacyjnego. Wcześniejszy spór ujmował ten
problem w kategoriach wyższości metody
prognostycznej
nad
diagnostyczną
(lub
odwrotnie).
Niewątpliwie efektem bagatelizowania
rekonstrukcji procesów gospodarczych jest
wdrożenie
systemu
polegające
na
zaadoptowaniu standardowego systemu do
wymagań procesów realizowanych w firmie.
Ich konstrukcja wynika często nie z logiki
działania lecz z dotychczasowej historii
przedsiębiorstwa i kompromisowych rozwiązań
dalekich racjonalnych zasad działania. Takie
podejście
jest
zazwyczaj
„cichym
kompromisem” kierownictwa firm oraz zespołu
wdrażającego, którzy jako zasadniczy cel
działania przyjmują jak najszybsze i jak najmniej
problemowe wdrożenie wybranego systemu
informatycznego. Prowadzi ono do redukcji
potencjalnych
korzyści
z
wdrożenia
zintegrowanego
systemu
informatycznego
opartego
na
nowoczesnych
zasadach
zarządzania.
Zbyt
rewolucyjne
zmiany
napotykają
na
bariery
organizacyjne,
psychologiczne, społeczne itp. Niewątpliwie
usprawnienie organizacji jest niezbędne, a jego
zasięg powinien być kontrolowany i sterowany
przez kierownictwo odpowiedzialne za losy
firmy.
Proces informatyzacji powinien przebiegać
w sposób metodyczny. Kroki proponowanej
metodologii przedstawiono w tabeli 1 .
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Tabela 1
Kroki proponowanej metodologii modelowania organizacji gospodarczej
Kroki modelowania organizacji

Realizowane czynności

1. Ustalenie celów i ograniczeń

2. Ustalenie procesów gospodarczych
i czynności składających się na
proces

3. Ustalenie zależności
miedzy działaniami

logicznych

4. Określenie stopnia automatyzacji

5. Ustalenie ról
6. Ustalanie
wejść
i
zdefiniowanych działań

wyjść

7. Ustalenie klas
zależności

i

8.

obiektów

ich

Określenie cykli życia obiektów
9. Określenie komunikacji
między
klasami obiektów

1. Definicja celów organizacji i działań składających się na
proces gospodarczy w postaci hierarchii cele-środki.
2. Identyfikacja kryteriów pomiaru stopnia realizacji celów.
3. Określenie organizacyjnych, technicznych i społecznych
warunków działalności
1. Określenie działań koniecznych do osiągnięcia celów
organizacji
2 . Definicja czynności koniecznych do mierzenia stopnia
realizacji celów
3. Definicja czynności koniecznych do zachowania
warunków ograniczających
1. Opracowanie modelu przepływu działań dla opisywanych
procesów (w oparciu o zależności sekwencyjności i
równoległości działań)
1. Klasyfikacj a działań j ako:
- działania wykonywane ręcznie,
- działania wykonywane automatycznie
- działania wykonywane wspólnie przez człowieka
i komputer
1. Powiązanie sklasyfikowanych działań z rolami ludzi
względnie maszyn
1. Ustalanie wejść działań:
- koniecznych do rozpoczęcia działania,
- potrzebnych w trakcie realizacji działania
2. Ustalanie wyjść działań.
1. Identyfikacja klas zdarzeń gospodarczych, procesów
gospodarczych, ról itd. .
2 . Opracowanie modelu powiązań obiektów.
1. Opracowanie modeli działania obiektów.
1 . Opracowanie modelu interakcji pomiędzy klasami.

Wdrażanie
zasad
Zarządzania Zasobami
Produkcyjnymi - MRP II (Manufacturing
Resource Planning) - oraz nowoczesnych
technik zarządzania wspieranych systemem
komputerowym
powinno
zgodnie
z
założeniami ich twórców - wyzwolić potencjał
produkcyjny firm i stanowić szansę na
przyspieszenie krążenia kapitału wykorzysty
wanego przez firmę. Okazuje się, że łatwiej jest
przełożyć te zasady na funkcje systemu

komputerowego niż wdrożyć skutecznie do
praktyki zarządzania informatyzowanej firmy.
W praktyce, wskutek łatwego kompromisu
z twardą rzeczywistością, wdrażanie nowych
zasad
zarządzania
i
nowego
systemu
informatycznego
bywa
ograniczone
do
kosztownej inwestycji w system informatyczny
klasy MRP II, wdrażany i funkcjonujący
podobnie jak eksploatowane wcześniej systemy
do automatyzacji przetwarzania danych. Nowy
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system
powiela wiele z dotychczasowych
niesprawności i spotka się w końcu z dezapro
batą użytkowników. W tak skomputeryzowanej
firmie trudno uzyskać znaczące efekty, jakie
stawia się wdrażając zintegrowany system
informatyczny.
Remedium
na
trudności
wdrażania systemów informatycznych może być
uzupełnienie systemów informatycznych o
narzędzia zarządzania pracami (procesami).

17

Literatura
1.

[Abra97] Abramowicz W.(ed): Business
Information Systems’97. International
conférence, Poznań 1997. Akademia
Ekonomiczna, Poznań 1997, s.223 -236.

2.

[BaLo96] Barker R., Longman C.:
CASE’Method. Modelowanie funkcji i
procesów. WNT, Warszawa 1996.

Narzędzia do reorganizacji procesów
gospodarczych i zarządzania nimi

3.

[CoYu94] Coad p., Yourdon E.: Analiza
obiektowa. Oficyna Wydawnicza READ
ME, Warszawa 1994.

Zdolność do ciągłego dostosowywania
technologii i organizacji prowadzenie biznesu
do stale zmieniających się wymagań klientów
(rynku) jest cechą, którą muszą posiadać na
trwałe firmy uczestniczące w
gospodarce
wolnorynkowej.
Reorganizacja
procesów
gospodarczych nie jest więc zabiegiem
jednorazowym, wykonywanym np. w toku
wdrażania nowego systemu informatycznego.
Zadanie
to
musi
być
realizowane
systematycznie, zgodnie z potrzebami firmy.
Niezbędne są zatem narzędzia zarówno do
modelowania procesów jak i zarządzania
procesami.
Podejście
procesowe
spowodowało
opracowanie wielu narzędzi do projektowania i
zarządzania procesami gospodarczymi. Wiele
firm oferuje obecnie całe systemy z bogatymi
bibliotekami
rozwiązań
wzorcowych
(referencyjnych),
które
skutecznie
mogą
wspomagać zarówno projektowanie nowych,
jak i rekonstrukcje wzorcowych rozwiązań.
Również firmy oferujące systemy informatyczne
klasy MRP dołączają narzędzia zarządzania
procesami do swoich produktów, dostrzegając
w nich narzędzie podnoszące efektywność
użytkowania swojego produktu.

4.

[GKKK95] Gołuchowski I , Kajstura T.,
Kania K., Kędzierski S.: Modelowanie i
realizacja procesów gospodarczych w
rozproszonych systemach baz danych, w:
Materiały VII Górska Szkoła PTI,
Szczyrk 1995 s. 159 - 167.

5.

[GKKK96] Gołuchowski J., Kajstura T.,
Kania K., Kędzierski S.: Modelowanie
procesów gospodarczych jako podstawa
integracji systemów
informatycznych
zarządzania. INFOGRYF’96. Materiały
konferencyjne, TNOiK, Szczecin 1996, .
293 - 299.

6.

[GKKK96a] Gołuchowski J., Kajstura T.,
Kania K., Kędzierski S.: Technologia
workflow narzędziem integracji procesów
gospodarczych w przedsiębiorstwie, w:
Materiały VIII Górska Szkoła PTI, Ustroń
1996, s. 81 - 8 6 .

7.

[WrZu96] Wrycza St., Zupanicic J.(ed):
Information
Systems
Development.
ISD’96. Methods& Tools, Theory &
Practice. University o f Gdansk, Gdansk
1996.

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

18

Stanisław Kędzierski: Wykorzystanie modeli ról w procesie tworzenia i użytkowania SI

Stanisław Kędzierski
AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE
Wykorzystanie modeli ról w procesie tworzenia i użytkowania S I

1. Wprowadzenie
Działalność
gospodarczą
można
rozpatrywać jako
zbiór
poszczególnych
procesów. Zmieniają się one w wyniku
przemian zachodzących w przedsiębiorstwie i
jego otoczeniu. Przedsiębiorstwo, aby utrzymać
się na rynku musi szybko i skutecznie
przyswajać sobie nowe idee, zmieniać swoją
taktykę. Modelowanie procesów jest ciągle
rozwijającą się technologią, której zadaniem
jest łatwiejsze zrozumienie zmian zachodzących
w organizacji. Istnieje wiele metod i notacji
modelowania procesów mających za zadanie
opis badanego procesu. Zasięg tych metod
rozciąga się od formalnych (matematycznych)
notacji po łatwiejsze do zrozumienia notacje
graficzne. Zaletą notacji formalnych może być
łatwość ich wykonywania przez programy
komputerowe w celu dogłębnego studiowania
przebiegu procesów. Poważnym problemem
jest trudność przedstawiania zapisów osobom
nie będącymi ekspertami w danej technice, co
powoduje kłopoty w walidacji opisu procesu
przez użytkownika. Notacje diagramatyczne lub
graficzne są doskonałe dla ujawniania i
prezentacji
procesów,
zwłaszcza
przy
ograniczonym
czasie
na
kontakty
z
użytkownikiem.
W modelowaniu przedsiębiorstwa mogą
być wykorzystywane różne podejścia cechujące
się
różnymi
aspektami
ujmowania
rzeczywistości. Ellis, Gibbs i Rein [EGR91]
klasyfikują systemy pracy grupowej, a więc
opierające się na procesach, na klasy
zorientowane na:
•
formularze; koncentrujące się na drogach
dokumentów (formularzy) w procedurach
organizacyjnych. Systemy te modelują

głównie te z czynności organizacyjnych,
które są ustalone.
•

procedury; przedstawiają one procedury
organizacyjne jako
procesy
progra
mowalne.

®

konwersacje; opierające się na stwierdzeniu
faktu, iż ludzie uzgadniają swoje czynności
za
pomocą
konwersacji
(rozmów).
Teoretyczną podstawę stanowi teoria
aktów mowy [Sear69], Podstawowymi
aktami mowy są: żądanie, odpowiedź,
stwierdzenie, zapytanie, zabronienie itp.

•

strukturę
komunikacji;
opisują
one
czynności
organizacyjne
pojęciami
związków zachodzących pomiędzy rolami.

Analiza podejść do tworzenia systemów
informatycznych, przedstawianych w literaturze
przedmiotu pozwala na przyjęcie podziału
zaproponowanego
w
[GKKK96]
na
następujące grupy metodologii zorientowanych
na:
•

obiekty,

•

procesy,

•

komunikację,

•

role.

Na szczególną uwagę zasługują podejścia
zorientowane na procesy i role. Podejście
procesowe stawia na pierwszym planie
czynności realizowane w przedsiębiorstwie.
Podejście zorientowane na czynności nadaje się
w
pierwszym
rzędzie
do
wstępnego
modelowania przedsiębiorstwa. Przykładem
metod zorientowanych na działania są:
Information Control Nets [ElNu80], Role
Activity Diagrams [Ould95],
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Podejście ukierunkowane na role wynikło z
potrzeby ujęcia w modelu współdziałania
agentów wykonujących zadania w środowisku
programistycznym
[HRG83],
Centralnym
pojęciem podejścia jest „rola” definiowana jako
„pozycja, jaką zajmuje jednostka, zespół lub
dział w danym procesie” [Hale95, s. 237], Tak
rozumiane pojęcie roli pozwala określać tym
terminem np. opisy prac (np. administratora),
czynności wchodzących w skład danego
zadania (np. zestawianie wydatków) a także
czynności prostych (np. obliczanie wydatków).
Można zatem traktować role na poziomie
modelowania konceptualnego analogicznie jak
traktuje się pojęcie modułu w programie.
Przyjęcie pojęcie roli umożliwia niewątpliwie
grupowanie
czynności
elementarnych,
przyporządkowując je do danej osoby lub
maszyny (agenta). Kawałek uważa, że siła tego
podejścia leży w jego zdolności do ujmowania
pracy w sposób modularny właśnie za pomocą
ról oraz w synchronizacji ról pełnionych w
modelowanych procesach [Kawa95], Daje ono
zatem możliwość opisywania procesów na
większym
poziomie szczegółowości niż w
podejściu procesowym.
Praca zespołowa, a z takim rodzajem
działalności
mamy
do
czynienia
w
przedsiębiorstwie, wymaga od wszystkich
uczestników współpracy. Każdy z agentów ma
do wykonania swoje własne zadania, które mają
jeden wspólny cel: zrealizowanie obsługi
klienta. Praca zespołowa jest pracą wspólną i
wymaga wysiłku i współpracy wszystkich
agentów. Nawet jeśli każdy agent posiada
swoje własne zadanie, mają oni ten sam cel:
załatwienie sprawy.
Określa się następujące warunki dla
współpracy agentów:
•

agent nie powinien być postrzegany jako
izolowana jednostka lecz w powiązaniu z
innymi agentami. Społeczność agentów
rozwiązuje
wspólny
problem
charakteryzowany poprzez pewne cele,
które mają być przez system osiągnięte,

•

agent charakteryzowany jest przez stan
wewnętrzny, który zawiera wiedzę agenta
o świecie zewnętrznym. Wiedza ta

•

19

reprezentowana jest pojęciami danych
odpowiadających poziomowi informacyj
nemu,
agent odpowiada za swoje czyny. Są one
charakteryzowane przez zmiany zacho
dzące w stanie wewnętrznym. Pomagają
one w opisie poziomu działań. W danej
sytuacji agent może wykonać tylko pewną
liczbę działań. Pomagają one w opisie
poziomu zachowań (postępowań),

•

agent nie wykonuje działań sam lecz we
współpracy i porozumieniu z innymi
agentami. Odnosi się to do poziomu
zasobów poprzez uczynienie możliwym
opisania
zobowiązań
(obowiązków)
nakładanych przez jednego agenta na
drugiego do wykonania akcji albo
wymaganego
dostępu
do
pewnych
informacji.

2.

Pojęcie roli

Pojęcie roli wywodzi się z psychologii
społecznej charakteryzującej działania osób w
określonym kontekście (sytuacji) w różnych
procesach.
Role
pozwalają
wyjaśniać
oddziaływania osób na proces przez działanie
tych osób. Mika [Mika81, s. 435] definiuje rolę
społeczną jako „zbiór przepisów określających
jak powinien zachowywać się człowiek, który
zajmuje daną pozycję w grupie lub też zbiór
obowiązków i przywilejów związanych z daną
pozycją.” W [EGR91] rola zdefiniowana jest
jako „zbiór przywilejów i odpowiedzialności
określających osobę lub czasami moduł
systemu”
Teoria ról wyjaśnia działanie ludzkie
poprzez role, które przyjmuje się jako
charakterystyczne dla danej osoby lub grupy
osób w określonym kontekście. Kontekst w
tym przypadku oznacza otoczenie osoby lub
sytuację
w
jakiej
się
ona
znalazła.
Podstawowym pojęciem w teorii ról jest
pozycja społeczna definiowana jako „tożsamość
(klasa) wyznaczająca rozpoznany zbiór osób”.
Pozycja społeczna związana jest ściśle z
pojęciem tożsamości. Tożsamość jest symbolem
stosowanym do oznaczenia jednego lub więcej
ludzkich bytów. W organizacji oznacza to ludzi
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zgromadzonych
w
danym
miejscu
i
przedstawiających charakterystyczne role, jej
działania w organizacji wyznaczone jest przez
działanie odpowiadające tej roli. Osoby mogą
mieć przydzielone wiele ról, które będą
określały ich działanie w organizacji. Od
człowieka oczekuje się standardowych typów
zachowań. Te oczekiwania określane są przez
role, które są przypisane osobom.
Role ze względu na stopień agregacji można
podzielić na:
•

role
złożone;
odpowiadają
społecznej osoby w organizacji,

pozycji

role; nie reprezentują pozycji społecznej
lecz są częścią roli złożonej i odpowiadają
częściowej odpowiedzialności pracownika
biura, któremu rola została przydzielona,
•

role elementarne; opisują rolę zawierającą
elementarne zadania i są odpowiedzialne za
ich realizację.

Pojęcie roli jest użyteczne do opisu
koordynowania działania organizacji [AIWa95],
Role traktowane są jako elementy, z których
buduje się strukturę organizacyjną.
W
modelowaniu
procesów
rola jest
listą
obowiązków (odpowiedzialności) przypisanych
agentowi do wykonywania w określonej
kolejności. Uczestnictwo agenta w procesie
uwarunkowane jest kontaktowaniem się z
innymi rolami obsługiwanymi przez agentów.
Z perspektywy obiektowej role wyznaczają
sposób zastosowania obiektów w realizacji celu
systemu. Rola jest obliczem, który obiekt
przedstawia światu w danym momencie lub
szczególnym aspekcie lub działaniu, które
obiekt prezentuje w jakimś okresie czasu.
Istotne są możliwe relacje pomiędzy pojęciami
roli i obiektu, które pozwalają na widzenie ról
w terminach współpracy różnych obiektów
odgrywających te role.
Aktor <-> Rola o Zadanie
Rys. 1 Wzajemne powiązania roli, aktora i
zadań
Osoba będąca agentem może odgrywać
role kierowcy, klienta, rodzica itp. Grając role

bibliotekarza stosowane będą inne obiekty
powiązane z nim: osoba, klasa książka, plik.
Pojęcie roli przedstawia pewien poziom
abstrakcji znajdujący się powyżej poziomu
obiektu pokazujący działanie składników
procesu i jest on odpowiedni w projektowaniu
modelu procesów. Rola może być widziana
jako struktura dla reprezentowania składników
procesu opartych na ich działaniu jako
współpracy pomiędzy obiektami w odgrywaniu
roli. Zastosowanie obiektów do odgrywania roli
(notacja roli) daje następujące korzyści:
•

łatwość zmian,

©

konserwow aincść,

»

re-używalność.

Pojęcie roli jest ściśle związane z pojęciem
wzorca, albowiem opisuje sposoby współpracy
obiektów dla osiągnięcia celu [AlWa95],
Opisywanie procesów w oparciu o pojęcie roli
pozwala na korzystanie z bogatego słownika
aniżeli w oparciu tylko o obiekty.
Istnieją następujące analogie pomiędzy
rolami a wzorcami:
•

reprezentują rozwiązanie problemu
oparciu o współpracujące obiekty,

w

•

znajdują się na wysokim poziomie
abstrakcji odpowiednim do zastosowania
na poziomie projektu,

•

mogą być dobrze ujmowane i przed
stawiane do powtórnego zastosowania.

Role mogą się powtarzać w różnych procesach
(aplikacjach, zastosowaniach) jako oczekiwane
wzorce oraz modele ról przedstawiające
strukturę procesów jako wzorce generujące
architekturę oprogramowania.
3.

Metody definiowania ról

Istnieje kilka uznanych sposobów opisu ról.
Część z nich wykorzystuje graficzną notację dla
łatwiejszego
zrozumienia
problemu.
Do
najbardziej popularnych należą:
• CRC
• RAD
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Metoda CRC
CRC
(Class,
Responsibilities,
Collaborators)
wprowadzona
przez
Cunninghama [BeCu89], Jest ona użyteczną
metodą w budowaniu struktur komunikujących
się obiektów (ról). Nazwy klas obiektów
tworzą słownik dla projektantów procesów.
Odpowiedzialności określają problemy do
rozwiązania w przedsiębiorstwie. Rozwiązania
mogą dawać wiele wersji. Pojęciem obowiązku
posługujemy
się w
dyskusjach
nad
potencjalnymi rozwiązaniami. Współpracow
nicy mogą wysyłać lub otrzymywać komunikaty
pod
warunkiem
spełnienia
obowiązku.
Ponieważ obiekty w tej reprezentacji mają
obowiązki ten typ klas może obejmować klasę
ról,
która
jest bardziej
zorientowana
funkcjonalnie
niż obiekty.
Podstawową
abstrakcją w modelu procesu jest rola, czyli
stabilne, standartowe stanowiska powiązane
odpowiedzialnościami w procesie.
Notacja klasy odpowiedzialności i współpracy
w CRC przedstawia istniejące własności
obiektu i pewne bogatsze własności używane
do identyfikacji roli:
«

klasa roli; bardziej abstrakcyjna niż klasa
obiekt mogąca być udoskonalana dla celu
współpracy obiektów,

®

odpowiedzialność; bardziej zależna niż
odpowiedzialność obiektu i wymagająca
spójności
funkcjonalnej
zachodzącej
pomiędzy odpowiedzialnościami ról,

•

współpraca; dana rola służy nie tylko do
realizacji
zadania
ale
jest
współuczestnikiem w pracy zespołu, czyli
odnosi się do współpracowników jako
rodzaj koniecznych połączeń pomiędzy
klasami.

Podana metoda definiowania ról jest
użyteczna do budowania struktur komuni
kowania się obiektów. Nazwy klas obiektów
tworzą słownik dla osób modelujących procesy
zachodzące w biurze. W takim ujęciu
standardowe
stanowiska
powiązane
są
obowiązkami
agentów
w
realizowanym
procesie.

Nazwa Klasy:
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2

Kasa

Formularz CRC

M etoda RAD
Diagramy czynności ról (Role Activity
Diagrams RADs) są coraz częściej stosowaną
notacją służącą modelowaniu
procesów.
Pokazują one główny strumień czynności
realizowanych w rolach (duże prostokąty
zaokrąglone). Role należy czytać od góry w
dół. Wewnątrz ról istnieją symbole sterowania
odpowiadające
alternatywnym
wyborom,
czynnościom współbieżnym (równoległym).
Komunikacja pomiędzy rolami przedstawiana
jest za pomocą linii poziomych łączących
czynności wspólne. Trzeba pamiętać, że
przejście od jednej czynności do drugiej
powoduje zmianę stanu.
Role Activity Diagram - opis notacji.
Role - grupują czynności wykonywane przez
aktorów,
agentów.
Odzwierciedlają fakt
przedstawienia pewnej jednostki odpowiedzial
ności. Role są przedstawiane jako zaokrąglone
prostokąty.
Sterowanie - pionowo,
co
umożliwia opis czynności, sekwencji, czynności
równoległych i wyboru. Role są typami opisują działanie grup, czyli może istnieć wiele
wystąpień danej roli podczas wykonywania
procesu, np.: istnieje wielu klientów. Dana
osoba też może wystąpić w wielu rolach, np.:
kasjer - szef. Rola jest niezależna od innych ról
ale się z nimi komunikuje. Komunikujące się
role działają równolegle i porozumiewają się za
pomocą mechanizmu synchronizacji.
Stany - Rola znajduje się w jakimś stanie
wykonując czynności przenosi się ze stanu do
stanu. Pomimo, iż notacja RAD nie wymaga od
projektanta jawnego etykietowania stanów ról
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to jednak dobrze jest to zrobić. Stany można
przedstawiać jako punkty na linii pionowej
opisującej
wątek
sterowania
w
roli.
Etykietowanie stanów (semantyka oparta o
stany) sprawia że rola staje się czytelniejsza i
etykiety pomagają uczynić jawnymi warunki
wstępne i rezultaty każdej czynności lub akcji.
Czynności - istnieją dwa rodzaje czynności w
roli:
® akcja jest czynnością wykonywaną przez
rolę w izolacji (samodzielnie). Wykonanie
akcji przenosi rolę ze stanu aktualnego do
następnego. Akcje przedstawia się jako
mały zaczerniony kwadrat,
a

interakcja też jest czynnością, która
wykonuje
się
we
współpracy
(sekwencyjnie) z inną czynnością (lub
czynnościami) w innej roli (lub innych
rolach). Konsekwencją interakcji jest to, że
wszystkie zaangażowane role przenoszą się
ze stanu do stanu. Interakcja przedstawiana
jest
za
pomocą
niezaczernionych
kwadratów połączonych linią poziomą,
iterakcja jest zawsze wywoływana przez
■wną rolę (co
można zaznaczyć
z' '■eskowaniem),

Sterownie - wątek sterowania nie musi być
wykonywia sekwencyjnie. RAD posiadają
konstrukcje umożliwiające
przedstawienie
wyboru
ś-^ek
alternatywnych
lub
prowadzenia d , ¿cieżek równolegle. Wybór
przypadków [Ou 9 5 ] j est przedstawiony jako
stan rozdziału na ,vje ścieżki przez trójkąty
obrócone w dół. Mo*, istnieć wiele możliwości
alternatywnych ścieżek aje wybrana może być
tylko jedna. Równoległe ^jt^j Są ograniczone
częściowego uszczegóławau a Każda nitka
przedstawia część ścieżki. Wsz^tkie nitki po
rozdzieleniu łączą się razem i oztu^,za t 0 ze
wszystkie ścieżki są kompletne. Punkty Uczenia
się ścieżek oznaczone są trójkątami A.
Iteracje - iteracje w rolach przedstawiane są Zt
pomocą
rysowania
pętli
(strzałki)
do
uprzedniego punktu w roli. Oznacza to powrót
do stanu w którym rola już uprzednio była.
Charakterystycznym zastosowaniem pętli jest
wtedy gdy istnieje mechanizm sprawdzania lub
kontroli w procesie gospodarczym.

g o to w y do
czynności

w y k o n a n ie
czyn no śc i

\

Rys 3 Diagram RAD
4. Zakończenie
Opisy ról mogą się zmieniać w zależności
od zachowania się (działania) systemu. Dana
rola może być:
•

tworzona,

•

zmieniana,

®

likwidowana.

Zmiana danej roli przekłada się na udzielenie
większych uprawnień lub ich odebranie,
przydzielenie obowiązków lub ich zniesienie. W
związku z tym istnieje problem spójności
występujących w danym systemie ról.
Dla ról agentów można
stworzyć
repozytorium, z którego można by składać
procesy.
Powinno
zawierać
ono
spis
obowiązków
agentów.
Przy
aktualizacji
(dodawaniu lub usuwaniu) roli pojawia się
problem dodania lub usunięcia zadania ze
zbioru kompetencji agenta. Podobnie gdy rola
przenoszona jest od jednego agenta do
drugiego. Konieczne jest zatem powiadamianie
innych uczestników procesu o tym.
Końcowym efektem prac nad stworzeniem
repozytorium
ról
winien
być
system
umożliwiający w przyjazny dla projektanta
przepływów prac definiowanie ról i budowanie
z nich procesów.

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

Dziewiąta Górska Szkoła PTI, Ustroń 97 16-20 czerwca
[Halé95]
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Modelowanie procesu diagnostycznego za pom ocą pakietu A R iS Toolset

Wstęp
Jedną z tendencji zachodzących we
współczesnym
świecie
jest
poszerzanie
obszarów zastosowań komputerów na zadania
realizowane dotychczas wyłącznie przez ludzi.
Zjawisko to, dotyczy zastosowań w wielu
dziedzinach,
w
tym także zastosowań
komputerów w przedsiębiorstwach. Systemy o
charakterze
ewidencyjno-sprawozdawczym
coraz częściej uzupełniane są o moduły
pozwalające na dokonywanie, na potrzeby
wspomagania decyzji, prac analitycznych w
oparciu o dane przechowywane w systemach
komputerowych.
Zaawansowane
prace
analityczne
wymagają przeprowadzenia zadań, które
dotychczas niemożliwe były do zrealizowania
bez znacznego bezpośredniego współudziału
czynników takich jak inteligencja ludzka,
doświadczenie, wiedza. Właściwe wydają się
rozwiązania pozwalające w tym zakresie na
coraz większe ograniczenie nakładów pracy,
jakie ludzie muszą ponosić przy realizacji zadań
analitycznych,
pozostawiające
jednak
użytkownikom pełną kontrolę nad przebiegiem
realizacji wspomaganych zadań.
Aby możliwe było tworzenie „inteligent
nych” systemów informatycznych konieczne
jest użycie właściwych metod i narzędzi
informatycznych. Powstaje jednak problem
odpowiedniości metod i narzędzi stosowanych
do
tworzenia
standardowych,
często
powielarnych systemów informatycznych, do
budowy bardziej zaawansowanych systemów
informatycznych.
Do systemów „inteligentnych” zalicza się
systemy diagnozujące kondycję finansową
firmy. W artykule, po krótkim omówieniu
problematyki diagnozy ekonomicznej podjęto

próbę przedstawienia możliwości modelowania
procesów
diagnostycznych,
realizowanych
dotychczas bez wspomagania komputerem, w
znacznym stopniu wymagających współudziału
inteligencji ludzkiej, za pomocą powszechnie
znanego narzędzia do modelowania systemów
informatycznych ARIS Toolset.
Pojęcie diagnozy ekonomicznej
Pojęcie diagnozy jest formułowane w różny
sposób. Dyskusja dotycząca różnic w sposobie
formułowania diagnozy, w tym diagnozy
ekonomicznej nie jest przedmiotem tego
artykułu, poza tym,
różnice pomiędzy
poszczególnymi definicjami nie wydają się być
bardzo znaczące. W szerokim rozumieniu
termin "diagnoza", zaczerpnięty z języka
greckiego, oznacza: rozpoznanie, rozróżnienie,
decyzję, wyróżnienie.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjmuje się,
że diagnoza (w szerszym sensie) jest to
rozpoznanie badanego stanu rzeczy przez
zaliczenie go do znanego typu, albo gatunku,
przez przyczynowe i celowościowe wyjaśnienie
tego stanu rzeczy, określenie jego fazy obecnej
oraz przewidywanego
dalszego
rozwoju
[Ziem73,s.86], Diagnoza ekonomiczna nato
miast, jest procesem poznawczym - oraz jego
wynikiem - ukierunkowanym na opracowanie
racjonalnych,
możliwie
najpełniejszych,
wyjaśnień obserwacji dotyczących określonej
rzeczywistości ekonomicznej [Gołu97,s. 18],
Wynikiem diagnozy może być ustalenie:
nieprawidłowo działającego elementu, niewła
ściwego zdarzenia, działania, procesu
i/lub
funkcji, niepoprawnego rezultatu działań (pro
cesów), przyczyn pierwotnych (np. zdarzeń,
stanów),
które zainicjowały niewłaściwe
działania (sytuację).
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Diagnoza ekonomiczna ma charakter
wieloetapowy. Do etapów diagnozy należą:
opis cech stanu aktualnego (diagnoza podsta
wowa), wyjaśnienie genetyczne i przyczynowe
(diagnoza przyczynowa, diagnoza genetyczna),
ustalenie fazy rozwoju danego zakłócenia
(diagnoza rozwojowa),
ocena
znaczenia
(wpływu) danego zakłócenia na funkcjonowa
nie całego systemu (diagnoza różnicowa),
ustalenie tendencji rozwojowych - propagacji
zakłócenia (diagnoza prognostyczna).
Sprostanie wymienionym wymogom nie jest
proste bez odpowiedniego modelu procesu
diagnostycznego oraz odpowiedniej jego
implementacji w diagnozowanym przedsiębior
stwie stanowiącym przedmiot diagnozy.

Charakterystyka
cznego

procesu

25
diagnosty

Na dzień dzisiejszy brak jest na tyle
pełnego
uogólnionego
modelu
diagnozy
ekonomicznej by nie
budził wątpliwości
odnośnie jawnie sformułowanych założeń
metodologicznych i ontologicznych. Kwestia
budowy takiego modelu pozostaje nadal
otwarta. Jest możliwa natomiast identyfikacja
najbardziej znaczących etapów postępowania
diagnostycznego.
Model
postępowania
diagnostycznego w dziedzinie ekonomii, może
zostać określony w oparciu o uogólnienia
doświadczeń w dziedzinie techniki i medycyny.
Model przedstawiono na rys. 1.

Diag noza

Me loda 1..n
i
Wykrywanie
symptomów

Gene równie
hipo tez

Dyskryminacja
hipotez

Rys. 1. Podstawowe podzadania zadania diagnostycznego
Źródło: [GoKa95]
Zaprezentowany diagram w sposób jak
najbardziej ogólny przedstawia zależności
pomiędzy poszczególnym etapami postępo
wania diagnostycznego.
Postępowanie
diagnostyczne
zwykle
rozpoczyna się od ustalenia zbioru wstępnych
symptomów. W toku dalszego postępowania
diagnostycznego mogą być ustalane kolejne
symptomy,
na
drodze
wnioskowania
diagnostycznego, bądź na drodze dalszych
obserwacji. Generowanie hipotez polega na
ustaleniu
możliwych
zbiorów
wyjaśnień
(hipotez)
zaobserwowanych
wcześniej
symptomów. Dyskryminacja (różnicowania)
hipotez
obejmuje
ustalanie
dalszych

(dodatkowych) hipotez przede wszystkim
natomiast interpretację hipotez niezbędną dla
dalszego
ich
różnicowania.
Wynikiem
postępowania diagnostycznego na tym etapie
(wynikiem rozwiązania zadania różnicowania
hipotez) jest zbiór diagnoz, wyjaśniających
wstępne i dodatkowe obserwacje. Metoda
różnicowania hipotez aktualizuje zbiór hipotez.
Na rozwiązanie tego zadania składają się 3
podzadania:
•

wybór hipotez,

•

zbieranie dodatkowych danych

•

interpretacja danych [GoKa95],
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Elementy opisu procesu diagnozowania
Proces
diagnozowania
może
zostać
opisany przez zbiór zadań jakie są w jego
obrębie realizowane i metod rozwiązywania
problemów. Zadania, metody rozwiązywania
problemów, podstawowe wnioskowania i cele
są głównymi elementami modelu.
Zadanie definiują:

wiedniości określają metodę z punktu widzenia
warunków i miary jej odpowiedniości w kon
tekście rozwiązywanego zadania.
Metoda
określa:

rozwiązywania

problemów

•

jakie podzadania i podstawowe wniosko
wania muszą zostać zrealizowane aby
osiągnięty został cel zadania,
przepływ danych pomiędzy nimi.

•

cel,

•

•

wejścia,

•

wyjścia.

Wiedza sterująca opisuje, w jaki sposób
podzadania mogą osiągać cel metody.
Podstawowe wnioskowania są rozumowa
niami, które dla osiągnięcia określonego celu
mogą być przeprowadzone bezpośrednio
w oparciu o wiedzę dziedzinową. Realizują je
fragmenty kodu opisujące wnioskowanie.
Dekompozycja celów na podcele znajduje
odbicie w strukturze zadanie-metoda. Zadanie
diagnostyczne może być opisane w sposób
jawny w postaci zbiorów:

Cel zadania definiuje zadanie w sposób
deklaratywy określając co zadanie ma osiągnąć
oraz związki pomiędzy wejściami i wyjściami
zadania. Wejścia i wyjścia określają role wiedzy
dziedzinowej jakie odgrywa w procesie
wnioskowania, rozłączając w ten sposób
wiedzę
o
wnioskowaniu
od
wiedzy
dziedzinowej.
Z każdym zadaniem ściśle związana jest
metoda rozwiązywania problemów. Metody
rozwiązywania problemów opisują sposób
dekompozycji zadań na podzadania. Proces
diagnozowania obejmuje rekurencyjną dekom
pozycję zadania diagnostycznego w oparciu
o określone
metody
do
podstawowych,
nierozkładalnych wnioskowań. Dekompozycja
zadań opiera się na dekompozycji celów do
momentu gdy mogą być bezpośrednio
osiągnięte przez podstawowe wnioskowania.
Strategię wnioskowania określa dowolna
kombinacja metod rozwiązywania problemów.
Metodę definiują:
•

cel zadania,
związana,

z

którym

•

wejścia,

•

wyjścia,

•

kryteria odpowiedniości,

•

miara odpowiedniości,

•

podzadania,

•

podstawowe wnioskowania.

metoda

jest

Cel, wejścia i wyjścia opisują metodę
analogicznie jak zadanie. Kryteria odpo

•

zadań, które wyzwala,

•

metod związanych z realizacją zadań,

wnioskowań podstawowych.
Rozmiar zbioru metod, zadań i celów
uzależniony jest od dziedziny zastosowań.
Dziedzina
warunkuje
również
stopień
złożoności hierarchii zależności występujących
pomiędzy wymienionymi elementami, oraz
możliwości doboru odpowiednich strategii
diagnozowania [GoKa95],
Charakterystyka powiązań
procesu diagnostycznego

elementów

Trzy
podstawowe
podzadania
procesu
diagnozowania reprezentują pewne rodziny
podmetod, których specyfika ma duże
znaczenie z punktu widzenia realizacji:
•

wykrywania symptomów,

•

generowania hipotez,

•

dyskrymiancji hipotez.

Wejściem wykrywania symptomów jest
zbiór obserwacji. Wyjściem tego zadania i

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

Dziewiąta Górska Szkoła PTI, Ustroń 97 16-20 czerwca
jednocześnie wejściem zadania generowania
hipotez jest zbiór wartości “normalny”,
“nienormalny” przyporządkowanych wprowa
dzonym obserwacjom. Na podstawie tego
zbioru wartości generowane są hipotezy będące
wejściem do zadania dyskryminacji hipotez.

27

Dyskryminacja hipotez odbywa
się na
podstawie dodatkowych obserwacji i jest
realizowana przez zadanie dyskryminacji
hipotez, której wyjściem jest zbiór diagnoz
wyjaśniających
wprowadzone
obserwacje.
Całość obrazuje rys.2 .

Obserwacje wstępne

___

<W'ykrywanie
yk
symptomów
Normalne obserwacje

Nienormalne obserwacje

(^^Generowanie hipotez~~~~^)

-

-

Zbiór hipotez
Dodatkowe obserwacje

-^ (^ D y s k ry m in a c ja hipotez

~~

"

nĆ'

Zbiór diagnoz

Rys.2.

Diagram przepływu danych procesu diagnozowania

Źródło:

Opracowanie własne na podstawie [BeJa94]

W poszczególnych dziedzinach przedmio
towych mogą istnieć oczywiście specyficzne
realizacje każdej z wymienionych metod oraz
podzadania konieczne do ich realizacji, niemniej
ich opis jako taki nie jest przedmiotem tej
pracy. Zadanie diagnozowania jest zadaniem na
tyle złożonym, że można go zazwyczaj
realizować na różne sposoby. Sposoby te
wyznaczają
strategie
postępowania
diagnostycznego [GoKa95],
Charakterystyka Aris Toolset jako
narzędzia
modelowania
procesów
diagnostycznych
ARIS Toolset pozwala na opis systemu w
kontekście czterech perspektyw: funkcji,
danych, organizacji, sterow ania. Każda z
perspektyw ujmuje inne aspekty opisywanego
systemu na poziomie: specyfikacji wymagań,
projektu i implementacji. Poniżej zamieszczono
pobieżny opis specyfikacji procesu diagno
stycznego przy wykorzystaniu ARIS Toolset.

Perspektyw a fu n k c ji
Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem
jest rozpoczęcie modelowania
procesu
diagnostycznego od dekompozycji celów
diagnozy ekonomicznej. Głównym celem
zadania diagnostycznego jest konstrukcja
diagnozy ekonomicznej. Cel ten może zostać
zdekomponowany przez cele pośrednie, aż do
celów, które są nie rozkładalne, a więc mogą,
bez dalszej dekompozycji zostać osiągnięte.
Celami pośrednimi mogą być na przykład
wygenerowanie zbioru hipotez, czy zbioru
symptomów.
Dekompozycja
celów
prowadzi
do
zbudowania drzewa (hierarchii) celów. Drzewo
celów zostać przedstawione w postaci diagra
mu perspektywy funkcji na etapie specyfikacji
wymagań. Przykład diagramu celów diagnozy
ekonomicznej przedstawiono na rys. 3.
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R ys.3.

Fragm ent diagramu celów diagnozy ekonom icznej

Źródło:

O pracow anie własne

Na tym samym poziomie specyfikacji
istnieje możliwość przedstawienia hierarchii
funkcji. Funkcje systemu są ściśle powiązane
z celami - cele systemu są realizowane poprzez
funkcje.
Hierarchia
funkcji
powinna
w przybliżeniu
stanowić
odzwierciedlenie
hierarchii celów systemu.

R ys.4.

Przykład drzewa funkcji

Źródło:

O pracow anie własne

Na
poziomie
specyfikacji
projektu
perspektywa funkcji definiuje aplikację i typy

Można dokonywać dekompozycji funkcji
w oparciu o:
•
obiekty,
®

produkty,

*

operacje.

Przykłady dekompozycji funkcji systemu
diagnostycznego zamieszczono poniżej.

modułów
występują.

jakie
w
strukturze
Modularna struktura
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reprezentowana jest w postaci diagramu typów
aplikacji. Diagram ma tak jak to było w
przypadku omówionych diagramów poziomu
opisu wymagań,
strukturę hierarchiczną,
pozwalającą zdekomponować aplikację do
poziomu funkcji - modułów elementarnych.
Możliwa jest definicja takich elementów jak
wejścia i wyjścia poszczególnych modułów w
postaci ekranów, raportów oraz list wartości
wejściowych i wyjściowych.
Na tym poziomie możliwe jest oczywiście
ujęcie powiązań pomiędzy funkcjami poziomu
specyfikacji wymagań systemu diagnostycznego
i realizującymi je modułami systemu.
Poziom
implementacji
pozwala
na
przedstawienie już nie typów poszczególnych
modułów, ale ich konkretnych implementacji.
System diagnostyczny może zostać opisany
jako
zbiór
konkretnych
implementacji
elementów
programów,
na
przykład:
programów wykonywalnych, bibliotek funkcji.
Perspektywa danych
Jak wykazano w
[Kajs95]
system
diagnostyczny może z powodzeniem zostać
zaimplementowany przy użyciu relacyjnego
modelu danych w oparciu o technologię
aktywnych baz danych. Przy takim założeniu
ARIS Toolset zapewnia bogaty zestaw narzędzi
umożliwiających
modelowanie
systemu
diagnostycznego w perspektywie danych na
wszystkich poziomach modelowania systemu
począwszy od specyfikacji wymagań, a na
implementacji skończywszy.
Poziom specyfikacji wymagań pozwala na
opis semantycznego modelu danych. Przy
modelowaniu
struktur
danych
systemu
diagnostycznego właściwe wydaje się użycie
dostępnego typu diagramów encja-związek
Chen’a. ARIS Toolset udostępnia pewne
rozszerzenia standardowej notacji Chen’a o
możliwość reprezentacji takich elementów jak:
•

klasyfikacja,

•

generalizacja/specjalizacja

•

agregacja

•

grupow anie.

Na poziomie specyfikacji wymagań za
pomocą diagramów przedstawia się projekt
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bazy danych, w oparciu o który będzie
tworzona baza.
Na dalszych poziomach opisu tworzone są
diagramy relacji i diagramy alokacji atrybutów
oraz diagramy tabel. Tak jak to ma miejsce przy
opisywaniu perspektywy funkcji również i w
przypadku
perspektywy
danych
istnieją
odpowiednie narzędzia pozwalające na opis
powiązań
elementów zdefiniowanych
na
różnych poziomach specyfikacji danych.
Perspektywa organizacji
Na
poziomie
specyfikacji
wymagań
narzędzie
pozwala
na
opis
struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa. Na poziomie
specyfikacji projektu i implementacji opisywane
są: środowisko komunikacyjne i informacyjne
organizacji.
Perspektywa organizacji pozwala na ujęcie
tych elementów w stosunku do procesu
diagnozy
ekonomicznej.
Perspektywa
organizacji pozwala na opis diagnozy w
kontekście pracy grupowej.
Perspektywa sterowania
Perspektywa ta umożliwia opis powiązań
pomiędzy pozostałymi, omówionymi wcześniej
perspektywami opisu zadania diagnostycznego.
Po pierwsze możliwe jest ujęcie zależności
pomiędzy
elementami
opisanymi
w
perspektywie organizacji oraz perspektywie
funkcji. Ujmowane są jednostki organizacyjne
w powiązaniu z realizowanymi przez nie
funkcjami procesu diagnozowania.
Możliwe jest ujęcie zdarzeń występujących
w systemie diagnostycznym w kontekście ich
powiązań z funkcjami systemu, a więc wywołań
funkcji związanych z wystąpieniem danego
zdarzenia lub grupy zdarzeń, oraz generowania
zdarzeń przez poszczególne funkcje. Do
przedstawienia tego typu zależności służą
diagramy łańcuchów procesów sterowanych
zdarzeniami. Do modelowania hierarchicznych
zależności pomiędzy samymi zdarzeniami służą
diagramy zdarzeń.
Równie
istotnym
elementem
jest
przedstawienie powiązań funkcji i danych
systemu diagnostycznego. Diagramy alokacji
funkcji oraz diagramy przepływu informacji
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pozwalają na opis transformacji danych
wejściowych i danych wyjściowych systemu,
oraz opis przepływu danych pomiędzy
poszczególnymi funkcjami.
Ujęcie powiązań wszystkich perspektyw
umożliwia diagram łańcuch procesów.
Na poziomie specyfikacji projektu do
modelowania związków pomiędzy obiektami
różnych perspektyw służy diagram dostępu.
Pozwala on opisywać przepływy danych
pomiędzy typami
modułów
aplikacji
i
funkcjami.
Na poziomie projektu mogą zostać
przedstawione powiązania pomiędzy obiektami
perspektywy organizacyjnej i funkcji. Opis
zawiera
informację,
które
jednostki
organizacyjne
są
odpowiedzialne
za
poszczególne obiekty danych w systemie
diagnostycznym oraz do jakich obiektów
danych mogą posiadać dostęp.
Opis powiązań obiektów organizacji i
funkcji
zawiera
informacje
dotyczące
odpowiedzialności jednostek organizacyjnych
za typy modułów i funkcje wskazujące:
jaka jednostka używa
modułów i funkcji,

jakich

Wstępne
badania wykazują znaczną
przydatność pakietu w modelowaniu diagnozy
ekonomicznej. Narzędzie umożliwiło w prosty
sposób , stworzenie kompleksowego opisu
modelowanej dziedziny. Dotychczasowe wyniki
pozwalają na przypuszczenie iż użycie stwarza
dobre perspektywy opisu modelu diagnozy
ekonomicznej.
Literatura:
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typów

lokalizację typów modułów i funkcji w
organizacji.
Na poziomie implementacji opisywane są te
same aspekty jak w przypadku poziomu
projektu, niemniej opisywane są już nie typy
obiektów tylko rzeczywiste obiekty systemu
diagnostycznego.
Zakończenie
W artykule w oparciu o przyjęte pojęcie
diagnozy ekonomicznej omówiono problemy
związane z budową i reprezentacją modelu
zadania diagnozy ekonomicznej. Przedstawiono
wyniki
analizy możliwości
modelowania
procesu diagnostycznego za pomocą pakietu
Aris Toolset.
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Witold Staniszkis
RODAN
SYSTEM OFFICE OBJECTS
Zarządzanie dokumentami i procesami pracy
Przetwarzanie obrazów i automatyczne rozpoznawanie tekstu
Zarządzanie hierarchiczną pamięcią

1. Wstęp
System Office Objects jest otwartą biblioteką
klas obiektów (modułów programowych)
obsługujących typowe funkcje zastosowań
automatyzacji
biura.
Zestaw
obecnie
dostępnych funkcji użytkowych
obejmuje
typowe funkcje narzędziowe wykorzystywane
w
dziedzinie
systemów
zarządzania
dokumentami, takie jak przetwarzanie obrazów
dokumentów, archiwizacja dokumentów oraz
zarządzanie
pamięcią hierarchiczną, jak
również konteksty aplikacyjne wspomagające
typowe procesy pracy biurowej a w
szczególności procesy zarządzania sprawami
oraz procesy obiegu dokumentów zgodne z
obowiązującymi
obecnie
instrukcjami
kancelaryjnymi (urząd centralny, urząd gminy).

Biblioteka kontekstów aplikacyjnych Office
Objects
zawiera
również
definicje
standardowych procesów pracy, takich jak
prowadzenie obsługi technicznej systemów
informatycznych, czy realizacja zakupów w
trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Oprogramowanie Office Objects może być
stosowane w dowolnych konfiguracjach funkcji
użytkowych a w zależności od stosowanej
konfiguracji
współpracuje
z
pakietami
oprogramowania narzędziowego Lotus Notes,
IBM FlowMark, PixTools oraz dowolnym
RDBMS
(CA-Openlngres,
ORACLE,
Informix, SQL Server). Środowisko funkcji
Office Objects przedstawiono schematycznie
na rysunku 1 .

- ► ■ F u n k c je n a r z ę d z i o w e
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Rys 1. Środowisko funkcji OfficeObjects
.Konteksty aplikacyjne spełniają wymagania
odpowiednich aktów prawnych (Instrukcja
Kancelaryjna
dla
Urzędu
Centralnego,
Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędów Gmin) i
podlegają adaptacji w trakcie procesu
wdrożenie pozwalających na uwzględnienie
ewentualnych odstępstw od tych norm
prawnych. Zakres prac adaptacyjnych nie może
przekraczać wartości 1 0 % zakresu funkcji
użytkowych kontekstu aplikacyjnego liczonej
metodą punktów funkcyjnych. Architektura
kontekstu aplikacyjnego DocMan jest opisane
w następnym rozdziale a wybrane elementy
funkcji
narzędziowych
w odpowiednich
rozdziałach.

2.

Architektura
oprogramowania
kontekstu
aplikacyjnego
Office
Objects DocMan

Architektura kontekstu aplikacyjnego DocMan,
zarówno w wariancie instrukcji kancelaryjnej
urzędu
centralnego
jak
i
instrukcji
kancelaryjnej urzędu gminy, obejmuje dwie
podstawowe grupy funkcji użytkowych:
•

System Zarządzania Sprawami

•

System Zarządzania Dokumentami

Architektura
aplikacyjnego
rysunku 2 .

oprogramowania
kontekstu
DocMan jest pokazana na

PO D STA W A R E A L IZ A C JI:

^

• RW A
• IN ST R U K C JA K A N C E L A R Y JN A ,

SYSTEM ZA RZĄ D ZA NIA SPR AW A M I
PROCESY PRACY

asm
/ ^ CECH YSZD:
• SK A N O W A N IE I
W IZ U A L IZ A C JA
O B R A ZU
•O C R

D O K U M EN TY :

SYSTEM ZA R Z Ą D Z A N IA D O K U M E N T A M I

• HSM

• P ISM A W C H O D Z Ą C E
• P IS M A W Y C H O D Z Ą C E
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PRZECHOWYWANIE I WYSZUKIWANIE:
OPISÓW
I . STRUKTURALNE
OBRAZÓW
| . PELNOTEKSTOWE

BAZA D O K U M ENTÓW

Rys. 2. Architektura oprogramowania kontekstu aplikacyjnego DocMan.
System Zarządzania Sprawami stanowi
implementację instrukcji kancelaryjnej odpo
wiedniej dla wariantu kontekstu aplikacyjnego
i zawiera wszystkie mechanizmy opisu doku
mentów i spraw oraz mechanizmy zarządzania
procesami pracy i obiegu dokumentów
wymagane przez te akty prawne. System
Zarządzania Sprawami obejmuje wszystkie
wymagane informacje o sprawach obejmujące
dane dotyczące trybu ich załatwiania oraz dane
o obiegu i lokalizacji dokumentów i akt spraw,

jak również wszystkie dane (słowniki)
opisujące struktury organizacyjne i stanowiska
urzędu objęte działaniem systemu. W ramach
informacji słownikowych są przechowywane
odpowiednio reguły praw dostępu i ochrony
danych.
System
Zarządzania
Dokumentami
wspomaga przechowywanie dokumentów w
dowolnych formach prezentacyjnych, takich jak
obraz
dokumentu,
zawartość
tekstowa
dokumentu, adnotacje do dokumentu czy
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format programu przetwarzania tekstów (word
processor). W każdym przypadku dostęp do
dokumentu jest realizowany w oparciu o jego
uczestnictwo w strukturze akt spraw oraz
teczek spraw zgodnie z wymaganiami
rzeczowego wykazy akt oraz instrukcji
kancelaryjnej oraz, w przypadku wystąpienia
formatu tekstowego dokumentu, w oparciu o
wyszukiwanie pełno tekstowe. Zależnie od
wybranych funkcji narzędziowych Office
Objects system wspomaga wprowadzanie
obrazów dokumentów, zarówno w formie
papierowej jak i fax’u, przeglądanie i
drukowanie
obrazów
dokumentów,
ich
automatyczną zamianę na formę tekstową
(OCR) w celu umożliwienia indeksacji dla
wyszukiwania pełno tekstowego. W przypadku
zastosowania hierarchicznej pamięci dla bazy
dokumentów, to jest kombinacji urządzeń
pamięci magnetycznej (dyski magnetyczne,
taśmy), i pamięci optycznej (dyski optyczne o
jednokrotnym zapisie (WORM, CD-ROM) lub
pamięci magneto-optycznej (dyski magneto
optyczne). Zastosowanie odpowiednich urzą
dzeń pamięci oraz oprogramowania zarządzają
cego
hierarchią
pamięci
pozwala
na
przechowywania praktycznie dowolnej liczby
dokumentów dostępnych w trybie pracy na
bieżąco (on-line). Model danych kontekstu
aplikacyjnego
DocMan
przedstawiony

schematycznie na rysunku 3 obejmuje trzy
podstawowe grupy informacji; pismo oraz jego
opisy, rzeczowy wykaz akt (RWA) wraz z
rejestrami teczek spraw i akt spraw, oraz opis
elementów struktury organizacyjnej objętej
działaniem systemu.
Pisma występujące w ramach trzech podstawo
wych typów, to jest pisma wchodzące, pisma
wychodzące, oraz pisma wewnętrzne, są
reprezentowane przez dokumenty opisu pism
tworzone w trakcie poszczególnych czynności
w ramach cyklu życiowego danego pisma, oraz
mogą występować, w przypadku wybrania
odpowiednich opcji zarządzania dokumentami,
w formie zapisu samego pisma tworzonego w
oparciu o funkcje wprowadzania obrazów
dokumentów oraz automatycznego rozpozna
wania tekstów (OCR). Opisy danego pisma
mogą stanowić elementy akt dowolnej liczby
spraw w dowolnych komórkach organizacyj
nych, zgodnie z trybem obiegu danego pisma,
przy czym zawsze te opisy odnoszą się do
jednego pisma przechowywanego w formie
papierowej, w formie zapisu w bazie danych,
lub w obu tych formach.
Atrybuty opisów pism, takie jak dekretacja i
atrybuty czasowe, jak również atrybuty opisów
struktury organizacyjnej, stanowią elementy
wykorzystywane w funkcjach zarządzania
procesem pracy dotyczącym danej sprawy.
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Rys. 3. Zakres informacyjny kontekstu aplikacyjnego DocMan.
W przypadku rezygnacji z funkcji zarządzania
funkcje są opisane w odpowiednich rozdziałach
tego dokumentu.
dokumentami,; takich jak przetwarzanie i prze
chowywanie obrazu pisma oraz automatyczne
Funkcje opisów struktury organizacyjnorozpoznawanie tekstu, możliwości wyszukiwa
formalnej są zawarte w takich grupach funkcji
nia pełno tekstowego istnieją również w
użytkowych jak OBSŁUGA RWA, OBSŁUGA
oparciu o abstrakt treści pisma, który jest
TECZKI/S PRAW/PISM
oraz
OBSŁUGA
umieszczany w opisie pisma w czasie jego
SŁOWNIKÓW. W przypadku pierwszych
rejestracji.
Dodatkowo
jest
możliwa
trzech grup funkcji istnieje możliwość
klasyfikacja pism w oparciu o słowa kluczowe
utrzymywania
dowolnej
klasyfikacji
oraz inne atrybuty opisu pisma.
Rzeczowego Wykazu Akt (RWA) oraz opisu
Zakres
funkcji
użytkowych
kontekstu
struktury teczek, zawartych w nich spraw, oraz
aplikacyjnego DocMan jest przedstawiony na
pism włączanych do akt spraw, natomiast druga
rysunku
4.
Wszystkie
grupy
funkcji
grupa funkcji pozwala na stworzenie opisu
użytkowych, za wyjątkiem grupy funkcji
komórek organizacyjnych oraz pracowników
OBSŁUGA DOKUMENTU, dotyczą Systemu
biorących udział w załatwianiu spraw objętych
Zarządzania Sprawami. Funkcje zarządzania
systemem.
Dodatkowymi
elementami
sprawami
można
podzielić
na
dwie
wspomagającymi definiowanie i utrzymanie
podstawowe grupy; funkcje opisów struktury
opisów Struktur}' organizacyjno-formalnej są
organizacyjno-formalnej oraz funkcje obsługi
funkcje RAPORTY oraz OBSŁUGA LIST
cyklu życiowego sprawy.
SPRAW. Wykorzystując te funkcje możemy
Funkcje
OBSŁUGA
DOKUMENTÓW
tworzyć raporty i zastawienia grupujące sprawy
obejmują przetwarzanie
obrazów
pism,
według dowolnych kryteriów.
automatyczne rozpoznawanie tekstu, oraz
zarządzanie hierarchią pamięci. Wszystkie te
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Rys. 4. Funkcje użytkowe kontekstu aplikacyjnego DocMan.
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Funkcje obsługi cyklu życiowego sprawy
obsługują wszystkie operacje zarządzania
sprawami zachodzące w trakcie ich cyklu
życiowego; od powstania i rejestracji nowej
sprawy aż do obsługi archiwizacji jej akt.
Funkcje działają na poziomie opisów teczek,
spraw, oraz zawartych w ich aktach pism, jak
również na zapisach pism w przypadku
wykorzystywania
możliwości
obsługi
zarządzania dokumentami zawartych w grupie
funkcji
OBSŁUGA
DOKUMENTU.
W
przypadku ograniczenia funkcji systemu
wyłącznie do zarządzania sprawami w opisach
teczek, spraw i pism znajdują się informacje
dotyczące fizycznej lokalizacji papierowej
formy akt spraw.
Funkcje obsługi dekretacji pozwalają na
wielopoziomową dekretację pism oraz na
dowolny wybór trybu obiegu danego pisma, z
możliwością włączania go do wielu spraw w
wielu komórkach organizacyjnych. Obsługa
pism w kancelarii ogólnej oraz w komórkach
organizacyjnych polega na utrzymywania
odpowiednich rejestrów spraw i pism oraz
właściwej klasyfikacji pism dotyczących
zarówno nowych jak już istniejących spraw.
Obsługa archiwizacji obejmuje wszystkie
funkcje związane z obsługą archiwum, takich
jak przekazywanie akt do archiwum, oraz
udostępnianie
i
wypożyczanie
akt
archiwalnych.
Obsługa procesów pracy pozwala na śledzenie
toku załatwiania sprawy, kontrolę zgodności
trybu załatwiania sprawy z dekretacjami oraz
ograniczeniami czasowymi oraz automatyczne
raportowanie odchyleń od przyjętych norm
trybu załatwiania spraw.
Funkcje
użytkowe
odpowiedniej
wersji
kontekstu
aplikacyjnego
Office
Objects
DocMan zostały zrealizowane w oparciu o
wymagania
wynikające
z
instrukcji
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kancelaryjnych dotyczących typu organizacji
wdrażającej system i mogą podlegać adaptacji
w celu dopasowania ich do wymagań
konkretnego
klienta.
Wymaganym
środowiskiem oprogramowania narzędziowego
jest oprogramowanie Lotus Notes, a w
przypadku funkcji zarządzania dokumentami
odpowiednie moduły narzędziowe Office
Objects.
3. Funkcje zarządzania dokumentami
OFFICE OBJECTS
3.1 Zarządzanie bazą danych dokumentów
Głównym zadaniem serwera bazy danych
dokumentów jest udostępnianie i przechowy
wanie i zarządzanie dokumentami w formie
elektronicznej.
Na
serwer
dokumentów
składają się następujące pakiety:
•

Lotus Notes, odpowiedzialny za przecho
wywanie, udostępnianie i zarządzanie
dokumentami

•

Office Objects Repository, odpowiedzialny
za przechowywanie
i udostępnianie
obrazów oraz innych dokumentów w
magazynach danych (np: w relacyjnej
bazie danych, na JukeBox’ach, itp.)

•

Office Objects HSM for Lotus Notes,
odpowiedzialny
za
zarządzanie
hierarchiczną pamięcią czyli migrację
obiektów Lotus Notes (obiekty OLE,
obrazy, złożone pola) pomiędzy różnymi
magazynami danych 0 0
Repository
Server’a.

Rysunek 5 przedstawia schemat współpracy
poszczególnych
serwerów
zarządzania
dokumentami :
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Serwery zarządzania dokumentami

Lotus Notes
Lotus Notes jest systemem bazy danych
dokumentów: podstawowym elementem bazy
danych jest dokument. Struktura dokumentu
Notes jest reprezentowana przez formularz,
który zawiera pewną liczbę pól. Np.: dokument
określający procedury i politykę względem
czegoś może być opisywany przez pola takie
jak: data, streszczenie , pełny tekst dokumentu,
a dokument o obsłudze klienta może zawierać
takie rzeczy jak data, nazwa klienta, numer
identyfikacyjny klienta, nazwa operatora, pole
tekstu swobodnego dla opisu pytania klienta i
pole statusu tego konkretnego zapytania.
Cechami Lotus Notes na które warto
szczególnie zwrócić uwagę w kontekście
budowanego systemu są:
Bogate narzędzia tekstowe i multimedialne.
Magazyn dokumentów Lotus Notes jest typem
kontenera zoptymalizowanego w celu dystry
bucji i zarządzania informacjami związanymi z
działalnością danego przedsiębiorstwa. Te
informacje często zakładają różnorodność
typów danych, takich jak dane tabelaryczne,
tekst sformatowany, grafika, przyłączone i
wklejone obiekty, podobnie, jak obiekty
multimedialne, takie jak skanowane obrazy,
faxy, głos/dźwięk i video. Lotus Notes umożli
wia obróbkę różnych typów dokumentów
używając jednego, spójnego środowiska.

Wyszukiwanie pełnotekstowc. Lotus Notes
zawiera mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego, które zawiera pozwala użytko
wnikom na indeksowanie i przeszukiwanie
dokumentów Lotus Notes na podstawie zapytań
użytkownika. Notes wyświetla te dokumenty,
które pasują do kryteriów przeszukiwania, w
sposób posortowany według relewancji albo
posortowanych w sposób wyspecyfikowany
przez użytkownika.
Kontrola wersji. Lotus Notes dostarcza
możliwości kontrolowania wersji dokumentów
w ten sposób, aby możliwe było śledzenie
różnorodnych
zmian,
dokonywanych
na
pojedynczym dokumencie Lotus Notes przez
wielu użytkowników. Automatyczna kontrola
wersji jest narzucona w takiej postaci, w której
każda zmiana jest dokonywana jako dokument
podstawowy albo jako odpowiedź na dokument
podstawowy.
W
ten
sposób
zmiany
wprowadzone do dokumentu podstawowego
przez jednego użytkownika nie są zamazywane
podczas, gdy następny użytkownik chce do
dokumentu wprowadzić inne zmiany. Kontrola
wersji w Notes jest na tyle elastyczna, że może
sprostać zapotrzebowaniu dowolnego zespołu
roboczego. Kiedy automatyczna kontrola wersji
nie jest narzucona, Notes przez cały czas
oznacza
kolidujące
zmiany
specjalnym
wskaźnikiem. Podobnie użytkownicy mogą
umieścić
dodatkowe
komentarze
na
oryginalnym dokumencie bez konieczności
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ponownego
zapamiętywania
dokumentu
oryginalnego.
Bezpieczeństwo. Wiele informacji dzielonych
w aplikacjach pracy grupowej musi być
poufnych, chronionych przed przypadkowym
lub
celowym,
nieuprzywilejowanym
wykorzystaniem. Dlatego też platforma pracy
grupowej
wymaga
takiego
poziomu
bezpieczeństwa, który jest z jednej strony
wystarczająco rygorystyczny, aby ochronić
ważną informację przed sabotażem, a z drugiej
strony - elastyczny na tyle, aby upoważnieni
użytkownicy mogli określać różnego rodzaju
poziomy dostępu do dokumentów. Kluczem do
bezpieczeństwa w systemach rozproszonych
jest kodowanie. De facto standard przemysłowy
dla dostępu do katalogu X.500 nazywa się
X.509 i bazuje na technologii kodowania
kluczem publicznym RSA, uznawanym za
jedyny algorytm kodowania nie posiadający
jawnego punktu słabego. W rzeczywistości
technologia kodowania RSA jest tak silna, że
jest chroniona przez przed niekontrolowanym
eksportem i tylko wersje zmodyfikowane mogą
być eksportowane z USA. Przy użyciu
kryptografii i innych metod zabezpieczeń,
Lotus
Notes
oferuje
4
poziomy
bezpieczeństwa: sprawdzenie autentyczności,
kontrolę dostępu, prywatność na poziomie pola
i podpisy cyfrowe.
Zintegrowana
obsługa
faxów.
Dzięki
dodatkowemu modułowi: Lotus Notes Fax
Server
zapewniona
jest
integracja
przychodzących i wysyłanych faxów z całym
systemem zarządzania dokumentami. Możliwe
jest wysyłanie faxów z dowolnego stanowiska
w sieci komputerowej jak również ich
odbieranie
i
automatyczne
sortowanie.
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Office Objects Repository Server
Office Objects Repository jest używany do
przechowywania obrazów i innego rodzaju
danych w magazynach danych. Aktualnie
Repository Server wspiera dwa typy logicznych
magazynów danych: Relacyjna Baza Danych
oraz system plików (do przechowywania
obiektów np. na JukeBox).
Ze względu na zastosowany fizyczny nośnik
magazyny danych m ogą być umieszczane na
urządzeniach zewnętrznych różnego typu,
takich jak: twarde dyski, JukcBox’y, CD-ROM.
Każdy z podanych wyżej magazynów, gdzie
zachowywane są obrazy i dane, posiada swoją
własną metodę dostępu do odpowiadającego
mu urządzenia zewnętrznego. Użycie 0 0
Repository Server’a pozwala na wykorzystanie
jednolitego interfejsu dostępu do danych bez
względu na zastosowany nośnik.
0 0 Repository Serwer udostępnia klientowi
pięć podstawowych funkcji:
•

zachowanie nowego obiektu w magazynie

•

pobranie obiektu z magazynu

•

aktualizacja obiektu w magazynie

•

usunięcie obiektu z magazynu

•

pobranie
informacji
o
znajdującym się w magazynie

obiekcie

Dla każdego zachowanego w magazynie
obiektu odpowiedni program klienta, który
zlecił zachowanie, otrzymuje wskaźnik do tego
obiektu, co pozwala na późniejsze odwołania i
dostęp.
Klientami 0 0 Repository Server’a są
•

OfficeObjects Imaging Set - wykorzystuje
funkcje 0 0
Repository Serwer’a do
zachowywania skanowanych obrazów

•

0 0 PISM for Lotus Notes- wykorzystuje
funkcje 0 0
Repository Serwera do
zachowywania elementów dokumentów
Lotus Notes
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|

Append

|

More...

j

Remove

Przykładowy ekran aplikacji 0 0 Edytor

0 0 Repository Server wyposażony jest w
narzędzie
umożliwiające
definiowanie
magazynów (ang: repositories) - 0 0 Editor.
Edytor ten umożliwia tworzenie i usuwanie
magazynów oraz tworzenie i usuwanie
logicznych wolumenów (ang: volumes) w
przypadku magazynów na systemie plików'.
Rysunek 6 pokazuje przykładowy ekran
edytora..
3.2. Office Objects HSM dla Lotus Notes
HSM (Hierarchical Storage Manager) jest to
moduł odpowiedzialny za migrację obiektów
pomiędzy magazynami danych. Zazwyczaj jest
to migracja pomiędzy magazynami danych o
szybkim dostępie do magazynów danych o
dostępie wolniejszym, za to dużo tańszym (np:
migracja danych z twardego dysku na
JukeBox). Podstawową ideą HSM jest
przezroczystość
operacji
migracji
dla
użytkownika. Obiekty są migrowane z

magazynów szybszych do wolniejszych na
podstawie tzw: reguł migracji (ang: migration
rules), migracja w przeciwną stronę odbywa się
na żądanie użytkownika
(np: podczas
otwierania dokumentu do edycji). Migracja
obiektów
może
być
wielopoziomowa
(pomiędzy kilkoma poziomami magazynów).
Dla tego typu migracji definiuje się tzw:
ścieżkę migracji
Źródłem danych dla HSM jest magazyn
podstawowy (ang: primary storage). Magazyny
docelowe do których migrujemy obiekty
nazywamy magazynami dodatkowymi (ang:
secondary storage).
Pakiet 0 0 HSM for Lotus Notes jako
magazynu podstawowego używa bazy danych
Lotus Notes.
Umożliwia
on
migrację
załączonych do dokumentu plików (ang: file
attachments) - a więc również obiektów OLE,
obrazów oraz złożonych pól (typu RTF). Pola
te charakteryzują się binarnym formatem i
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zazwyczaj dużym rozmiarem. Nazywamy je
elementami zachowywalnymi. Wykorzystanie
migracji tych elementów do dodatkowego
magazynu pozwala na zarządzanie mniejszą
bazą danych Lotus Notes, z jednoczesnym
pełnym dostępem do wszystkich dokumentów.
W przypadku, gdy potrzebny jest dokument,
którego elementy są zachowane w magazynie
dodatkowym, mogą one być pobrane na
żądanie.
0 0 HSM Server for Lotus Notes składa się z
następujących elementów
•

0 0 HSM Add-In for Lotus Notes

•

0 0 HSM Retriever Server

•

0 0 HSM Retriever Client

•

0 0 HSM Editor

więc określenie serwera i bazy danych,
klasę dokumentu i jej atrybuty oraz typ
pola.
•

harmonogram
migracji.
Realizacja
harmonogramu może być sterowana przez
zdarzenia
czasowe
lub
zdarzenia
zewnętrzne.
Zdarzenia
czasowe
są
zdefiniowane jako odstępy czasowe lub
odstępy między odpowiednimi datami, w
czasie których powinny powinno być
wykonane przesunięcie danych między
magazynami. Zdarzenia zewnętrzne mogą
być zależne od tego czy w magazynie jest
wolna przestrzeń

Ścieżki migracji określa się specyfikując
magazyny modułu 0 0 Repository Server.
Ścieżka migracji jest to łańcuch magazynów o
różnych
poziomach. Poziom pierwszy na
ścieżce migracji to magazyn podstawowy lub
źródło dokumentu (baza danych Notes, baza
danych
obsługiwana przez
0 0 Imaging
Server).
Generalnie, im niższy
poziom
magazynu, tym dłuższy czas dostępu do
danych, dłuższy czas odpowiedzi.
Przykładowy ekran aplikacji 0 0 HSM Editor
pokazuje
rysunek 7. Można tam zobaczyć
przykład definicji trzech reguł migracji
obiektów.

Reguły i ścieżki migracji między magazynami
określa się za pomocą narzędzia 0 0 HSM
Editor. Na reguły migracji składają się
następujące elementy:
•
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selekcja elementów do migracji. Aby
wybrać elementy dokumentów Lotus Notes
do migracji korzysta się z wyrażenia SQL
SELECT, który obejmuje serwery Lotus
Notes, bazy danych, dokumenty, elementy
oraz ich atrybuty. Możliwe jest ogranicze
nie zakresu wybieranych elementów ze
względu na: położenie dokumentów, a

H S M C d ito r
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Migration Rulos.
General Parameters
Migration Rules:
From
O
o
o

1

To

Rulo Text

!_ _ J

2

select, databases where
select databases where

-E full
- E doit.

Schedule

3

select, databases where

- E ev03

.....

1

IS.

.

Edit

Rysunek 7. Ekran aplikacji 0 0 HSM Editor
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0 0 HSM Add-In for Lotus Notes jest
modułem systemu który na podstawie
wcześniej określonych reguł przenosi elementy
zachowywalne z bazy danych Lotus Notes do
magazynów 0 0 Repository Server’a.
00
HSM
Retriever
Client/Server
są
odpowiedzialne
za
migrację
elementów
zachowywalnych z wolniejszych nośników
danych z powrotem do bazy danych Lotus
Notes. Usługę tę realizuje 0 0 HSM Retriever
Server na żądanie HSM Retriever Clienta który
jest zintegrowany z klientem Lotus Notes.
HSM Retriever obsługuje dwa typy aktualizacji
dokumentów: tylko-do-odczytu oraz do-edycji.
W przypadku ściągania dokumentu tylko do
odczytu zostaje utworzona jego kopia, a
właściwy dokument pozostaje na oryginalnym
nośniku danych. W przypadku ściągnięcia
dokumentu do modyfikacji oryginał usuwany
jest z nośnika danych.
Typowe zastosowanie systemu przebiega w
następujących krokach: administrator systemu
wraz z projektantem bazy danych dokumentów
ustalają ścieżki i reguły migracji określając
jakie pola i których dokumentów Lotus Notes
mają być przenoszone. Reguły te są zapisywane
przez HSM Editor w bazie danych. Następnie
HSM Add-In odczytuje te reguły i zgodnie z
nimi
przekazuje poszczególne
elementy
dokumentów Lotus Notes serwerowi 0 0
Repository Server który zapisuje obiekty na
wyspecyfikowanym
magazynie
(np.
na
JukeBox). Gdy istnieje potrzeba ponownego
dostępu do obiektu, klient Lotus Notes poprzez
moduł HSM Retriever Client przesyła zlecenie
pobrania obiektu z powrotem do bazy Lotus
Notes. HSM Retriever Server pobiera ten
obiekt od 0 0 Repository Server’a i zapisuje go
w bazie danych Lotus Notes.
3.3. OfficeObjects Imaging Set
Aplikacja 0 0
Imaging Set pracuje w
środowisku Windows. Składają się na nią:
system przetwarzania obrazów OfficeObjects
Imaging,
zintegrowany
z
nim
pakiet
rozpoznawania znaków Recognita oraz moduł
integracyjny z Lotus Notes.
OfficeObjects Imaging wykorzystuje w pełni
wszystkie oferowane przez środowa sko MS

Windows. Jego graficzny interfejs jest zgodny
ze standardem przyjętym w tym środowisku.
Funkcje 0 0 Imaging Set to przede wszystkim :
•

skanowanie pojedynczych stron oraz
dokumentów' wielostronicowych. Możli
wość współpracy z różnymi rodzajami
skanerów

•

możliwość przeglądania obrazów na
ekranie monitora, z możliwością ich
skalowania, obracania, użycia konwersji
poziomów szarości, wykorzystanie okna
podglądu

•

dokonywanie adnotacji testowych oraz
odręcznych, dowolne ukrywanie lub
uwypuklanie fragmentów obrazu.

•

wspomaganie przeglądania, drukowania i
zachowywania w trybach czarno-białym,
kolorowym lub z poziomami szarości

•

drukowanie obrazów w oryginalnym
rozmiarze
dokumentu, w rozmiarze
aktualnym na monitorze, oraz wiele
obrazów na jednej stronie

•

zachowywanie obrazów w plikach, w
popularnych formatach (TIFF, PCX/DCX,
BMP, GIF, PDA, JPEG i in.) z
możliwością użycia znanych kompresji
(Packbits. CCITT Group 3, 3M, a także 4,
LZW, RLE, JPEG) zależnie od przyjętego
formatu pliku.

•

wykorzystanie mechanizmu OCR (optical
character recognition), rozpoznawania
tekstu z obrazu

«

współpraca z Lotus Notes poprzez
protokół Notes F/X, także z programami
Microsoft Office używając mechanizmu
OLE (Object Linking and Embedding)

•

współpraca z 0 0 Repository Server do
archiwizacji dokumentów

Przykładowy
ekran
aplikacji
został
przedstawiony na rysunku 7. Można tam
zobaczyć wskanowaną stronę tego dokumentu.
W celu przyśpieszenia dostępu do danych 0 0
Imaging używa systemu pamięci podręcznej
(CACHE).
Trzymane
tam
są ostatnio
wykorzystywane obrazy. W przypadku gdy nie
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dokonano żadnych zmian na obrazie, nie jest
on ściągany z bazy danych lecz wykorzystuje
się pamięć podręczną (znajdującą się na dysku
lokalnym).
OCR - Optical Character Recognition
0 0 Imaging daje możliwość rozpoznawania
tekstu zawartego w obrazie. Wykorzystywany
do tego są algorytmy do rozpoznawania z
firmy Recognity Corp.
Opis możliwości:
®

rozpoznawanie
tekstu
z
obrazu
znajdującego się w pliku lub bezpośrednio
ze skanera

•

czytanie w trybach automatycznym oraz
interakcyjnym

•

możliwość korekty rozpoznanych znaków
w trybie on-line

•

rozpoznawanie wszystkich powszechnie
używanych typów fontów
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»

rozpoznawanie tekstu z obrazów doku
mentów różnego typu np. drukowanych na
drukarce igłowej, drukarce laserowej,
pisanych na maszynie do pisania,
kserokopie itp.

•

określanie obszaru obrazu, z którego ma
być rozpoznawany tekst

•

rozpoznawanie
znaków
specjalnych
dwudziestu dwóch języków europejskich
np. języki polski, grecki, niemiecki, a
ponad osiemdziesięciu języków z całego
świata

®

rozpoznany tekst może być zachowany w
wielu popularnych formatach plików,
używanych przez znane edytory tekstu i
bazy danych

Użytkownik programu 0 0 Imaging może
wywołać funkcje OCR z menu aplikacji, która
będzie wykorzystana do rozpoznania tekstu
znajdującego się w aktualnie wyświetlanym
obrazie.
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Rysunek 8. Przykładowy ekran klienta Office Object
Stacja skanowania

Skanowanie obrazu jest wykonywane na
specjalnie wydzielonej stacji na której
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zainstalowana jest rozszerzona wersja 0 0
Imaging o funkcje skanowania.
Skanowanie obrazu jest równoznaczne z
przekształceniem do postaci elektronicznej i
zapisaniem do pliku. Po zeskanowaniu dany
obraz można oglądać na ekranie monitora. Pliki
gdzie zachowywane są obrazy mogą mieć
różne formaty. Najczęściej używane są TIFF,
PCX/DCX, BMP, GIF, PDA. Aby obrazy nie
zajmowały za dużo miejsca na dyskach, używa
się kompresji. Najbardziej znane metody
kompresji to CCITT Group 3 i 4, Packbits,
LZW, RLE.
0 0 Imaging with SCAN Station obsługuje
pełen proces skanowania. Do obsługi skanerów
używany jest ISIS'' (Image and Scanner
Interface Specification). Program 0 0 Imaging
with SCAN pozwala na dowolne ustawienie
parametrów
skanowania.
Zezwala
na
skanowanie
pojedynczych
stron
oraz
dokumentów wielostronicowych.
Przy tworzeniu 0 0 Imaging with SCAN
Station
wykorzystano
pakiet
bibliotek
PixTools® / Scan firmy Pixel Translations.
3.4. Integracja 0 0 Imaging Set z Lotus
Notes

Lotus Notes komunikuje się z 0 0 Imaging Set
przy pomocy mechanizmu OLE (łączenie i
osadzanie
obiektów),
która
umożliwia
aplikacjom Lotus Notes’a poszerzenie swoich
możliwości o obróbkę obrazów.
Dzięki temu można w dokumentach Lotus
Notes
umieszczać
obrazy
skanowanych
dokumentów oraz ich opis, który może
obejmować :
• liczbę stron dokumentu
• typ użytej kompresji
• rozmiar dokumentu
• informację, czy dokument zawiera adnotację
Ponadto korzystając z mechanizmu Lotus
Notes F/X rozpoznany tekst (przez OCR) może
zostać
automatycznie
zapisany
do
wyznaczonego do tego celu pola dokumentu
Lotus Notes. Pozwala to na włączenie takich
dokumentów do procesu indeksowania i
wyszukiwania pełnotekstowego
Poniższy
schemat ilustruje mechanizmy
komunikacji pomiędzy 0 0 Imaging Set, a
Lotus Notes

O LE, F/X

IBM
Lotus Notes

OfficeObjects Imaging Set
*

*

Rysunek 9. Komunikacja między 0 0 Imaging Set a Lotus Notes
Schematyczny opis środowiska aplikacji 0 0 Imaging Set pokazany jest na rysunku 10.
O LE +
Notes F IX

O LE

• OfficeObjeC s Imaging Set

MS Office

iV
W indow s Sockets

TCP/IP

\ t
V OfficeObjects Repository
Server

'Rysunek 10. Elementy stacji klienta Office Objects
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Poniżej przedstawiamy charakterystykę systemu
DDM9000.
DDM9000
jest
autorskim
systemem Logotec Engineering S.A. Obecnie
wdrażany
jest
szeregu
urzędów
i
przedsiębiorstw przemysłowych w kraju.
Wersja
do
zarządzania
dokumentacją
techniczną PDM9000, od kilku lat sprzedawana

jest z powodzeniem na rynkach zachodnich.
Obecnie system PDM9000 zintegrowany został
z DDM9000, w jeden spójny system
zarządzania dokumentami. DDM9000 wspiera
funkcjonowanie systemów zapewnienia jakości
wg norm
IS09000 w zakresie m.in.
nadzorowania dokumentacji i zapisów.

'S8DDM9000

S r Menu głów ne POM9a00/DDM90Q0

2.0/s«i)a
1Segregate«/

¿Ko*«» p«ycf»ctzges;
i

i

KOiSsi>,:»y<»)CK5tpiO j

Ł&i?ls50tvK
;'<£Za^<cÄ*

1.

Dlaczego powstał DDM9000 ?

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba
przekonywać do tego, iż komputer jest
narzędziem, bez którego funkcjonowanie
każdej firmy jeżeli jest niemożliwe to
przynajmniej utrudnione. Bardzo wiele firm

stawia na komputeryzację - wydaje duże kwoty
na zakup sprzętu i oprogramowania oraz na
jego wdrożenie. Czy u wielu nie powstaje
jednak po cichu podświadomie pytanie: czy to
rzeczywiście wszystko, co mogę osiągnąć przy
pomocy komputera ?
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Ile firm przekonało się, iż po wprowadzeniu
komputerów chaos informacyjny nie tylko nie
zmalał ale wzrósł ?
Ile firm przekonało się, iż po wprowadzeniu
komputerów ilość tworzonych dokumentów
wzrosła tak znacznie, iż nie sposób nad nimi
zapanować
(podobnie
jak
kiedyś
po
wprowadzeniu faksów) ?
Ile firm przekonało się, iż wprowadzenie i
wdrożenie poczty elektronicznej ułatwiło
zdecydowanie komunikację, ale jednocześnie
spowodowało chaos organizacyjny oraz rozbiło
do reszty skutecznie funkcjonujące wcześniej
zasady przepływu korespondencji (rejestr
poczty przychodzącej, wychodzącej itp.) ?
Zresztą zasady te zostały już wcześniej
nadwątlone sposobem obiegu faksów, bo ile
firm może powiedzieć, iż faksy są ewidencjono
wane podobnie jak pozostała korespondencja ?
Ile firm uważa, iż po wprowadzeniu kompu
terów rzeczywiście łatwiej znaleźć jest dowolny
dokument (np. w czasie pobytu pracownika na

urlopie)? Ile osób różnego szczebla, podejmują
cych decyzję o wydawaniu czasem bardzo
dużych kwot na komputeryzację, może powie
dzieć, że również one otrzymały skuteczne
narzędzie pracy, którym na bieżąco posługują
się?
Z analiz przeprowadzanych przez szereg insty
tucji zachodnich wynika, iż jedynie niewielka
część czasu pracy pracowników biurowych
związana jest z tworzeniem dokumentów np.
przy pomocy Worda, Excela lub innych progra
mów biurowych. Pozostały czas poświęcają oni
głównie takim czynnościom jak wyszukiwanie
informacji, komunikowanie się z innymi,
administrowanie itp. W przypadku szefów
tendencja ta jest jeszcze bardziej wyraźna.
Tworzenie dokumentów zajmuje im średnio
zaledwie ok. 8% czasu. Ich potrzeby przede
wszystkim dotyczą komunikowania się (52%) i
dostępu do informacji i dokumentów (25%).
System DDM9000 w tym właśnie zakresie
wspiera pracę szefów i pracowników firmy.

P o d z ia ł c z a s u p r a c y p r a c o w n ik ó w b iu r o w y c h
tw o rz e n ie d o k u m e n tó w
35%

w y sz u k iw a n ie in fo rm acji
33%
a d m in is tro w a n ie
17%
k o m u n ik a c ja
13%

P o d z ia ł c z a s u p r a c y p r a c o w n ik ó w n a s z c z e b l a c h k ie r o w n i c z y c h
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2. Zakres
funkcjonalny
DDM9000.

systemu

DDM9000 składa się ze ściśle powiązanych ze
sobą modułów:
1. centralnej
bazy/archiwum wszystkich
dokumentów firmy
2. modułu
do zarządzanie przepływem
dokumentów, informacji i poleceń
3. modułu
do
sterowania przepływem
informacji
2.1. C entralna baza/archiw um w szystkich
doku m e n tó w firm y.
Problem y rozwiązywane
dokumentów.

przez

centralną
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(często zrealizowaną poprzez instalację
drogiego
okablowania
strukturalnego)
dokumenty tworzone przez pracowników są
ciągle ich własnością, a nie własnością
instytucji, w której pracują.
Jaka jest skala problemu, czy nakłady na system
zwrócą się?
Analizując koszt jednego dokumentu, należy
uwzględnić, że na jego koszt składają się m.in.
koszty takich operacji jak:
stworzenie
dokumentu,

bądź

zarejestrowanie

kopiowanie dokumentu,

bazę

Wprowadzenie komputerów podobnie jak
wcześniej wprowadzenie faksów spowodowało
łatwość tworzenia dokumentów i drastyczny
wzrost ich liczby. Ponieważ komputery
pozwalają na tworzenie dokumentów wg
indywidualnych zasad, uznawanych przez
poszczególnych
użytkowników,
powstał
problem, iż są one porozrzucane po
dziesiątkach komputerów w biurze, po różnych
dyskach, dyskietkach podkatalogach itp. W
rezultacie użytkownicy mają problemy z
zapanowaniem
nawet nad
dokumentami
tworzonymi przez nich samych - najczęściej po
paru tygodniach czy miesiącach kiedy trzeba
znaleźć na dysku odpowiedni dokument
okazuje się, iż albo nie sposób sobie
przypomnieć jak nazywał się plik, w którym
zapisany był dokument, nie wiadomo na której
dyskietce znajduje się najbardziej aktualna
wersja lub też że przy ostatnim robieniu
porządków dysk został wyczyszczony, a plik
(najczęściej przez przypadek) usunięty.
A jak to wygląda w wypadku gdy trzeba
odnaleźć
dokument
stworzony
przez
pracownika, który jest na urlopie, zwolnieniu
chorobowym lub też po prostu zwolnił się ?
Przeszukiwanie dysku i dyskietek takiego
pracownika można porównać z poszukiwaniem
igły w stogu siana a nawet, jeżeli dokument taki
zostanie znaleziony, to nigdy nie wiadomo czy
jest to aktualna wersja.
Krótko mówiąc - pomimo posiadania
komputerów, pomimo połączenia ich w sieć

opisanie dokumentu,
rozprowadzanie
dokumentu
pracowników firmy,

wśród

zapewnienie, aby wszyscy pracownicy
otrzymali najnowsze wersje potrzebnych im
dokumentów
wycofywanie nieaktualnych dokumentów
(czego żąda np. norma ISO 9000),
rozkładanie poszczególnych dokumentów
po odpowiednich segregatorach, itp..
Ale
zdecydowanie
największe
koszty
powstają przy wyszukiwaniu dokumentów !
Straty powstają również przy podejmowaniu
decyzji w oparciu o nieaktualne dokumenty lub
w przypadku braku możliwości dotarcia do
niego w odpowiednim czasie.
Zadaniem tego modułu w systemie DDM9000
je st spowodowanie aby dokumenty przestały
być własnością poszczególnych pracowników
a stały się własnością firm y !
O chro na
danych
i
prawa
w ce n tra ln e j bazie doku m e n tó w

dostępu

Stworzenie centralnej bazy dokumentów daje
możliwość lepszego wyszukiwania dokumen
tów, gwarantuje porządek oraz powoduje, iż
dokumenty stają się rzeczywiście własnością
firmy/instystucji a nie tylko pracownika, który
je stworzył. Ale jak zapobiec niepowołanym
dostępom do określonych dokumentów ?
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dokumenty mają definiowane stany np.: „W
OPRACOWANIU”, „DO KONTROLI”,
„ZATWIERZONY”, „ANULOWANY”,
oraz przypisane tym stanom funkcje np.:
’’można edytować”„tylko do odczytu” itp.,
które definiowane są podczas definiowania
funkcji systemu

DDM9000 stosuje następujące metody ochrony
danych:
*

każdy użytkownik systemu musi być
przyporządkowany w systemie conajmniej
jednej
grupie
użytkowników
(może
oczywiście być także przyporządkowany
wielu grupom),

*

w firmie/instytucji należy zdefiniować
“szafy z aktami” (oczywiście w sensie
logicznym a nie fizycznym). Najczęściej
szafy te odpowiadają mniej więcej
stosowanym
w
firmie
zasadom
przechowywania
dokumentów.
Np.
założyć można szafę “dyrekcja/zarząd”,
“sekretariat”, “księgowość” itp. Ilość szaf z
aktami jest nieograniczona aczkolwiek
należy starannie przemyśleć sprawę przed
“założeniem” każdej nowej szafy,

*

dla każdej szafy należy zdefiniować, jakie
grupy osób i do jakiego poziomu mają do
niej dostęp,
użytkownik,
który
otworzy
bazę
dokumentów będzie widział listę i opisy
tylko tych dokumentów, do których jego
grupa/grupy ma dostęp (bez względu na
poziom dostępu). Kiedy spróbuje on jednak
otworzyć któryś z dokumentów, który
znajduje się na poziomie niedostępnym dla
niego, wówczas otrzyma komunikat, iż nie
ma on praw dostępu do tego dokumentu,

należy określić, ile poziomów dostępu
posiada każda z szaf (np. można
zdefiniować takie poziomy dostępu jak
“normalny”, “poufny”, “tajny”),

*

każdy dokument (podobnie jak każdy
segregator przy jego stworzeniu) musi
zostać przyporządkowany jednej szafie z
aktami,

*

przy “wkładaniu” dokumentu/segregatora
do szafy należy określić, na jakim poziomie
dostępu ma się on znajdować,

mmum
K

M

-

a iM

AutoYue tor Windows - [MUCKJ IYDC.DOCJ

j

jżtfcw
i 2
«
i
m
.
c
n
n
x
D
m cn
C • 1 0 -t® g o
..
23% u p u s tu

r

»*»■>*.*' ’».»»•■.■'.u »..o--:-:
:: ' Ó : f ~ • P n1k LoQ °'^c
:

Ok
u e

użytkownik,
który
otworzy
bazę
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2.2. Moduł do zarządzania
informacji i poleceń.

przepływem

Każdy, a szczególnie ci, którzy zajmują się
zarządzaniem mniejszą czy większą grupą ludzi
wiedzą jak ważna jest dobra komunikacja:
przekazywanie informacji, poleceń, wymiana
poglądów itp. Wiedzą też, że jeszcze
ważniejsza od samego ''faktu przekazania
polecenia jest możliwość kontrolowania jego
realizacji.

*

jak spowodować, aby nie ginęły w firmie
faksy - aby były one rejestrowane i rozdzie
lane podobnie jak pozostała koresponden
cja a jednocześnie nie
spowodować
utrudnienia w pracy lecz odwrotnie,
usprawnić ją?

*

jak zagwarantować to,
aby sprawy
przekazane do pracowników a nie podjęte
bądź nie załatwione przez nich (np. na
skutek ich urlopu, choroby, delegacji bądź
po prostu niedbalstwa) były po upływie
określonego czasu natychmiast sygnalizo
wane odpowiedzialnym pracownikom?

*

jak zagwarantować aby
kontakty z
klientami, kontrahentami, itp. były możliwe
do sprawdzenia bądź przeanalizowania?

*

jak spowodować, aby odejście pracownika
(np. na skutek przeniesienia na inne stano
wisko, choroby bądź teź zwolnienia) nie
spowodowało kompletnej dezorganizacji
firmy i utraty informacji? Jak spowodować,
aby tego typu informacje przestały być
własnością
pojedynczego
pracownika
przechowywane w notatniku a stały się
własnością firmy?

*

jak spowodować, aby istniała w każdej
chwili
możliwość
przeanalizowania
aktywności firmy czy też pracowników ?
Np. jak bez wielkiej akcji sprawdzić, ile
listów, faksów, rozmów telefonicznych
odebrano bądź wysłano w określonych
okresach?

*

jak oceniać obciążenie/aktywność pracow
ników poszczególnych działów?

Problemy rozwiązywane przez moduł
służący
do
zarządzania
przepływem
informacji i poleceń
Prawie wszyscy
zastanawiają
następującymi problemami:

się

nad

* jak spowodować, aby ze zredagowaną
przez nas informacją zapoznała się określo
na grupa pracowników: kilkuosobowy
zespół, wszyscy kierownicy wydziałów/
działów czy też wszyscy pracownicy?
* jak spowodować, aby przy każdym
problemie/"nawalance"
przestały
się
pojawiać odpowiedzi “nie wiedziałem”,
“nie poinformowano mnie”, “pierwszy raz
to widzę”?
* jak sprawdzić, czy sprawa, w której
właśnie dzwoni kontrahent została już
załatwiona jeżeli odpowiedzialny pracow
nik jest właśnie nieobecny?
* jak sprawdzić, na jakim etapie załatwiania
znajduje się w danym momencie określony
dokument?
* jak sprawdzić, co dzieje się z wydanym
przez nas poleceniem (kto się z nim jeszcze
nie zapoznał, kto odłożył jego załatwienie
na później)?
* jak
uniknąć
zmory
kierowników
wszystkich szczebli a mianowicie braku
możliwości kontroli nad realizacją poleceń?
* jak uniknąć sytuacji, w której zadania
(pomimo
określonych terminów)
są
odkładane do szuflady bądź po prostu
zapominane?
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Wszyscy, którym powyższe pytania nie są obce
znajdą pomoc w tej części DDM9000, która
zajmuje
się
nadzorowaniem
przepływu
informacji i poleceń.
Pomoc znajdą w nim także wszyscy ci, którzy
już w iedzą iż poczta elektroniczna jest w tym
zakresie
pomocna
jedynie
w
stopniu
ograniczonym - że jest to doskonałe medium
komunikacyjne ale w żadnym wypadku
medium organizacyjne!
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Zadaniem tego modułu systemu DDM9000 jest
rozwiązanie powyższych problemów poprzez
zapewnienie jednego, centralnego, spójnego
systemu komunikowania się, przekazywania
poleceń, nadzorowania ich realizacji itp.
niezależnie
od
ich formy.
DDM9000
automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia

(tworzy zapisy) związane z przekazywaną
korespondencją, bez możliwości ich edycji.
Raporty
definiowane przez
użytkownika
pozwalają na monitorowanie funkcjonowania
obiegu dokumentów, sygnalizowania spraw nie
załatwianych itp.
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2.3. Moduł służący do
przepływem informacji

*

l

sterowania

P r o b le m y
r o z w ią z y w a n e
przez
m oduł
s łu ż ą c y
do
s te r o w a n ia
p r z e p ły w e m
in fo r m a c ji

Wyobraźmy sobie sytuację, w której postępo
wanie pracowników z określonym typem
korespondencji zostało dokładnie zdefiniowane,
np. w postaci procedur - wiadomo co zrobić
gdy przychodzi zamówienie, oferta itp.
Jeżeli w firmie funkcjonuje kilkadziesiąt
procedur to jak teraz spowodować, aby były
realizowane?
Wyobraźmy sobie sytuację, iż w przypadku
rejestrowania każdej korespondencji sekretarka

fa h S m x c T ,trf

rv łrtw tw »
.

o rC K 3 ra m v

k o

fflF F Q m ąTw

powinna odnaleźć odpowiednią instrukcję
postępowania i postąpić zgodnie z nią. To samo
oczywiście powinny zrobić wszystkie pozostałe
osoby, do których dana korespondencja
dociera.
Jak spowodować, aby osoby te mogły
pracować bez straty czasu na żmudne
wyszukiwanie odpowiednich procedur ?
Jak spowodować, aby pracownicy stosowali się
do tych sztywno określonych zasad ?
Jak spowodować, aby nawet w wypadku
zastępstwa ustalone zasady były przestrzegane?
Do tego służy moduł pakietu DDM9000
zajmujący
się
sterowaniem
przepływem
informacji.
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Funkcje
realizowane
przez
moduł
sterowania
przepływem
informacji
w systemie DDM9000;

kilka alternatywnych, wybieranych przez
pracownika rejestrującego dokument.
*

jeżeli dla danego typu korespondencji
określony zostanie jeden przebieg, to
system automatycznie podejmie jego
realizację. Jeżeli zdefiniowanych zostanie
kilka przebiegów, to wówczas system
zażąda wybrania jednego z nich.

*

dla każdego etapu określonego obiegu
dokumentów definiuje się listę osób, które
na danym etapie powinny otrzymać
korespondencję.
Jednocześnie
system
umożliwia zapisanie zadań, które na danym
etapie powinna wykonać dana osoba. W
wypadku gdy dana osoba potwierdza
załatwienie sprawy to wówczas opis tego
zadania pojawia się ekranie.

Moduł służący do sterowania przepływem
informacji pozwala na:
*

definiowanie dla określonych rodzajów
korespondencji procedur ich obiegu.

*

określanie kolejnych etapów załatwiania
korespondencji. Jeżeli np. wiadomo, przez
jakie osoby musi kolejno przejść umowa
przychodząca do firmy (tzn. jakie osoby,
jakie operacje powinny wykonać w
związku z tą umową) to można to zapisać
w DDM9000.

*
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dla każdego dokumentu można określić
albo jeden konkretny przebieg albo też
¿&DOM 9QOQ
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*

możliwe jest określenie, jaki warunek musi
być spełniony, aby dany etap został za
kończony (np. każda z osób znajdujących
się na liście musi potwierdzić załatwienie
sprawy itp.)

*

możliwe jest określenie warunku, który
musi być spełniony, aby korespondencja
została wycofana do poprzedniego etapu
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możliwe jest podanie listy osób, którym
korespondencja na danym etapie miałaby
zostać przekazana - w zależności od tego
jak zostanie to zdefiniowane korespon
dencja zostanie przekazana albo wszystkim
osobom z tej listy bądź też system zażąda
wybrania z tej listy tych osób, którym
należy ją przekazać (np. pojawi się lista
pracowników działu, a system pozwoli
kierownikowi działu na wybór konkretnego
pracownika,
który
ma
poprowadzić
sprawę).
możliwe
jest
określenie
terminów
przewidzianych na załatwienie określonego
etapu danej sprawy. Można to realizować
zarówno poprzez podanie konkretnych dat
jak również poprzez podanie maksymalnej
ilości
dni
od
chwili
otrzymania

korespondencji (np. nie więcej niż 3 dni ale
jednocześnie nie później niż do dnia ....).
*

wszystkie powyższe warunki definiuje się
słownie a nie poprzez programowanie.
Przykłady warunków: "“Termin < 3 dni i
termin<26.05.96".

*

dla korespondencji, dla której uruchomiony
został tego typu przebieg system blokuje
wszystkie operacje - od użytkowników
oczekuje się jedynie potwierdzania wyko
nania zdefiniowanych zadań. DDM9000
wie sam, komu następnie przekazać
korespondencję

*

w każdej chwili możliwe jest sprawdzenie
na jakim etapie realizacji znajduje się dana
korespondencja.
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3.

Środowisko pracy systemu

Systemy do zarządzania dokumentami i ich
obiegiem muszą być dostosowywane do
indywidualnych
potrzeb
użytkownika.
Dostosowywanie to dotyczy m in. struktury
organizacyjnej, praw dostępu do dokumentów,
konfiguracji
skrzynek
pocztowych,
dostosowania do obowiązujących instrukcji
kancelaryjnych, itp. System DDM9000 jest
systemem
sparametryzowanym,
szybko
dostosowywanym do indywidualnych potrzeb
użytkownika. Stanowiska robocze systemu
DDM9000 pracują w środowisku Windows
/3.1 l/WfW/95/NT i mogą być zintegrowano

51

z dowolnymi
aplikacjami
do
tworzenia
dokumentów. Instalowany jest w dowolnym
środowisku sieciowym (LAN) i pracuje w
architekturze klient serwer z dowolną bazą
typu
SQL posiadającą drivery ODBC.
DDM9000 może być zintegrowany z systemem
poczty elektronicznej (e-mail, internet), faxami,
skanerami do wprowadzania dokumentów
tradycyjnych, juke-boxami do organizowania
dużych archiwów dokumentów.
Elementem
decydującym
o
powodzeniu
wdrożenia jest sposób jego przeprowadzenia.
Logotec
posiada
własną,
wypracowaną
metodykę,
pozwalającą
na
osiągnięcie,
zaplanowanego wspólnie z klientem, celu.

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

52

Piotr Lancmański: Opis i restrukturyzacja przedsiębiorstwa przy pomocy programu ARTIS Toolset

Piotr Lancmański
SOFTLAN
Opis i restrukturyzacja przedsiębiorstwa przy pomocy
programu ARTIS Toolset

Całość działania przedsiębiorstwa może
być rozpatrywana z różnych punktów widzenia.
Po pierwsze, każde przedsiębiorstwo ma struk
turę organizacyjną, o różnym stopniu rozbudo
wania zarówno w pionie, jak i w poziomie. Po
drugie, w każdym przedsiębiorstwie są dane,
czy to w postaci skoroszytów w księgowości,
czy jako schematy montażowe w dziale
technologii, lub jako bazy danych w dziale
informatyki. Po trzecie działania poszczegól
nych komórek przedsiębiorstwa dzieli się na
funkcje, a te podporządkowuje poszczególnym
odpowiedzialnym za nie osobom, tworzy
drzewa funkcji dla poszczególnych pracowni
ków i określa dane potrzebne do realizacji
procesu. I w końcu są procesy opisujące
szczegółowo całość działań przedsiębiorstwa,
od przyjęcia materiału do magazynu, przez
skierowanie zlecenia na produkcje, po działania
marketingowe.
Te wszystkie aspekty przedsiębiorstwa, mogą
być mniej lub bardziej sformalizowane, a bardzo
często w ogóle nie określone, a jednak
występujące. Brak ich formalizacji można
doprowadzić do następujących problemów:
•

nadmiarowości danych,

•

niejasności struktur organizacyjnych,

•

zawikłania
nimi

•

procesów i powiązań miedzy

braku spójności procesów i niejednoznacz
nie określone kompetencje pracowników.

Podobne problemy pojawiają się podczas
wdrażania systemu informacyjnego do firmy.
Należy wówczas położyć duży nacisk na to, by
obejmował on ogół działalności przedsiębior
stwa.
W
tym
celu
niezbędnym jest
zainodelowanie całości informacji o firmie i jej
otoczeniu, zanalizowanie ich i dokonanie
niezbędnych zmian
organizacyjnych,
czy
funkcjonalnych, a następnie implementacja
uzyskanego wyniku w postaci systemu
informacyjnego. Bez odpowiednich narzędzi
może to być mocno utrudnione.
Odpowiednim rozwiązaniem powyższych
problemów może być program ARIS-Toolset
niemieckiej firmy IDS Prof. Scheer GmbH.
Program ten został oparty o koncepcje ARIS
(ARchitektura
Zintegrowanych
Systemów
Informatycznych), stworzoną przez profesora
A.W.Scheera
w
Instytucie
Informatyki
Gospodarczej na Uniwersytecie Kraju Saary w
Niemczech. Koncepcja ta bazuje na ujęciu
całokształtu działalności przedsiębiorstwa z
czterech powiązanych ze sobą perspektyw:
•

perspektywy organizacji,

•

perspektywy danych,

•

perspektywy funkcji,

•

perspektywy sterowania.

Każda z perspektyw podzielona została na trzy
poziomy,
odpowiadające
trzem
fazom
tworzenia systemu informatycznego.
Całość koncepcji najlepiej obrazuje „domek”
ARIS:
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D o m e k A R IS
przekrój
i

przekrój
d anych

p rzekró j
s te ro w a n ia

Na takiej bazie koncepcyjnej firma IDS
Prof.
Scheer
stworzyła
narzędzie
do
modelowania ARIS-Toolset, którego zadaniem
jest wspomaganie
modelowania wszystkich
dziedzin działania przedsiębiorstwa,
oraz
nawigacja i analiza istniejącego już modelu.
Funkcje te realizują moduły:

Moduł M odeller umożliwia tworzenie modeli.
Dostępne jest kilkadziesiąt różnych typów
modeli dla poszczególnych perspektyw i
poziomów. Możemy zamodelować sobie
wszystkie procesy występujące w firmie,
określić dane niezbędne do ich wykonania,
struktury organizacyjne odpowiedzialne za
poszczególne funkcje, oraz uszeregować
funkcje wg. określonego schematu. Poprzez
przejście od modeli na poziomie pojęciowym (a
więc o najwyższym stopniu abstrakcji) do
modeli na poziomie fizycznym, dajemy
informatykom wszystkie informacje niezbędne

p rzekrój
funkcji

do
stworzenia
optymalnego
systemu
informacyjnego.
Dzięki modułowi ARIS-Analyser można
przeanalizować
utworzony
model
pod
względem czasu trwania i nakładu kosztów
koniecznych do poniesienia. Wynik analizy
porównuje się z wynikami poprzedniego
modelu, przez co określa się o ile zmienią się
koszty i czas trwania procesu i wybiera lepszy z
nich. Wynikuje to znaczną obniżką kosztów w
danych procesach i optymalizacją czasu trwania
poszczególnych operacji, a co za tym idzie
zyskiem dla firmy.
Moduł Navigator ułatwia poruszanie się po
istniejącym
już
modelu,
wyszukiwanie,
wszystkich interesujących nas informacji,
określanie wszelkich współzależności pomiędzy
poszczególnymi
elementami
całościowego
modelu przedsiębiorstwa.
ARIS-Toolset doskonale realizuje następujące
zadania:
Wspomaga wdrażanie zintegrowanych
systemów informatycznych. Umożliwia
również przeprowadzenie wszelkich analiz
przedwdrożeniowych zwiększając sku
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teczność wdrożenia i pełną kontrole
poszczególnych faz wdrożenia. Dzięki
temu, system informacyjny zawsze spełnia
założenia początkowe i oczekiwania przed
nim stawiane.

^

^

Umożliwia dokonanie reorganizacji proce
sów gospodarczych (Business Process
Reenginering) - czyli ich przemodelowania
na podstawie analizy wskaźnikowej w celu
obniżki kosztów i czasu ich realizacji, dla
uzyskania
wzrostu
produktywności
przedsiębiorstwa.
Ułatwia wprowadzanie norm ISO 9000
poprzez wspomaganie tworzenia elemen
tów systemu jakości (procedur i instrukcji),
generowanie raportów do Księgi Jakości i
oparcie na doświadczeniach użytkowników
zebranych w modelu referencyjnym.

cgF= Aby w pełni wykorzystać zalety programu
ARIS-Toolset można użyć modeli refe
rencyjnych - optymalnych modeli opisują
cych idealne przedsiębiorstwo z określonej
branży
(samochodowa,
chemiczna,
papiernicza itd), stworzonych w oparciu o
doświadczenia konsultantów firmy IDS
Prof. Scheer - specjalistów z danej branży.
Dostępne są również modele procedur
opisujące optymalne wykorzystanie programu
w jednym z jego typowych zastosowań modele te również oparte są na dużym
doświadczeniu firmy IDS Prof. Scheer.
SOFTLAN S.A. jest partnerem firmy IDS Prof.
Scheer od września 1995 roku.
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COMPUTERLAND

System logistyczny zarządzania dużymi projektami

Skrót z prezentacji
Poland S.A.

ComputerLand

1.

Duży projekt informatyczny.

2.

Zarządzanie projektem informatycznym

3.

Przepływ informacji pomiędzy współpra
cującymi firmami

4.

Narzędzia informatyczne

5.

Zastosowanie systemów pracy grupowej
do nadzorowania prac

Lotus Notes jest sieciową aplikacją typu clientserver przeznaczoną do pracy w grupach
roboczych umożliwiającą współdzielenie inforacji. Stworzony został w celu usprawnienia
komunikacji, tworzenia i przepływu dokumenów w dużych środowiskach sieciowych.
Zastosowany w dużych firmach pozwala na
zautomatyzowanie przepływu dokumentów,
skuteczniejszą kontrolę realizacji zadań, które
wymagają zaangażowania dużych zasobów
ludzkich.
Umożliwia wspólną prace ludzi nad danym
zagadnieniem nawet wtedy gdy znajdują się w
dużej odległości od siebie. Pracę takich grup
wspomaga także będący częścią Notes - mail.
Notes idealny jest do zarządzania danymi nie
posiadającymi stałej struktury np. grafika i dane
typu multimedialnego.
Notes posiada cechy charakterystyczne dla
oprogramowania typu:
•

groupware
stanowiące
koncepcję
oprogramowania sieciowego zakładającego
interakcyjną pracę grupy użytkowników
nad projektami

•

workflow - będące oprogramowaniem
organizującym przepływ dokumentów do
stacji do stacji, tak by zadania trafiały na
stanowiska dysponujące odpowiednimi
możliwościami
technicznymi
do
ich
realizacji i w odpowiedniej kolejności

Elementy systemu Notes
Lotus Notes jest produktem komunikacji
grupowej, która pozwala użytkownikom na
dostęp do zorientowanej na dokumenty
informacji poprzez sieć LAN, WAN lub
połączenia modemowe. Architektura Lotus
Notes składa się z dwóch podstawowych
obiektów:
*

Notes server - dostarczający usługi
sieciowe dla Notes workstation i innych
Notes server zawierające przechowywanie,
replikację i współdzielenie Notes database
oraz mail routing

•

Notes workstation - dołączona do serwera
pracuje
współdzieląc
bazy
danych,
odczytując i wysyłając mail’e

Podstawowymi jednostkami informacji w syste
mie Notes są bazy danych oraz dokumenty,
które one zawierają. Baza danych może być
używana przez
jednego użytkownika lub
dzielona
pośród
wielu
użytkowników.
Większość baz danych w Notes rezyduje na
serwerze Notes.
Środowisko sieciowe Notes
Notes server i Notes workstation mogą być
włączone w dowolną sieć lokalną (LAN) lub
sieć rozległą (WAN) lub połączone przez
modem.
Notes
pracuje
z popularnymi
systemami sieciowymi: Apple Talk, Novell
NetWare, Banyan VINES, IBM APPC.
Zainstalowany w różnych sieciach może
komunikować się po większości protokołach
włączając transmisję asynchroniczną, TCP/IP
oraz X.25.
Notes server i workstation mogą tworzyć
odrębną topologie sieciową. Chociaż Notes
server jest zwykle komputerem o większej
wydajności niż workstation, to jednak oba są
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węzłami sieci Notes. Notes server nie jest
serwerem plików, jedynie węzłem w sieci, który
dostarcza Notes workstation usługi takie jak
mail i replikację do użytkowników i innych
serwerów Notes (client-server).
Wszechstronność platform na jakich może być
zainstalowany
Notes
server
zwiększa
atrakcyjność tego rozwiązania. W chwili
obecnej dostępne są instalacje na OS/2,
Windows, Windows NT oraz Unix i zapewniają
pełną współpracę serwerów pracujących pod
tymi systemami.
Sieć Notes wykorzystuje koncepcje domen.
Ułatwia to zarządzanie siecią, często rozległą, i
grupami użytkowników oraz czuwanie nad
bezpieczeństwem w sieci. Notes domain jest
grupą serwerów Notes (jeden lub więcej), które
mają wspólny dostęp do publicznej bazy danych
Name&Address Book. Name&Address Book
zawiefa adresy wszystkich użytkowników w
domenie,
nazwy
serwerów
oraz
grup
użytkowników, jest jednak czymś więcej niż
tradycyjne name services. Tam zdefiniowane są
wszystkie połączenia replikacyjne między
serwerami w domenie, połączenia awaryjne
oraz mail routing, a sama baza danych stanowi
dla Notes administarotors swoisty server
managment tool z mechanizmem programów
uruchamianych w tle i różnorodnych statystyk
logowania i replikacji z serwerem.
Kiedy dodawany jest nowy użytkownik lub
serwer do domeny, Notes dodaje Person lub
Server
Document
do
Address
Book.
Dokumenty te używane są podczas replikacji i
mail routingu i zawierają dodatkowe informacje
na temat prawa dostępu do serwera i
szyfrowania poczty.
Istnieją trzy typy
komunikacji
między
serwerami Notes i klientami a serwerem:
•

stała poprzez LAN port

•

stała szeregowa przy użyciu routera, bridge

•

czasowa poprzez serial port (modemowa)

Reprezentacja danych w Notes i mechanizmy
ich współdzielenia
Notes database jest kolekcją dokumentów
przechowywanych w jednym pliku. Bazą
danych może być mała książka telefoniczna

firmy lub wielki zbiór multimedialnych
rekordów personelu dużej korporacji. Jedna
baza danych może zawierać ponad 1GB
informacji (w wersji Notes 4.0 do 4GB). Każda
Notes application korzysta z jednej lub więcej
baz danych. Bazy danych na workspace
użytkownika reprezentowane są przez ikony.
Notes dostarcza ponad 25 szablonów baz
danych
w
pięciu
grupach:
broadcast
applications, reference application, trackinng
application, discussion application, workflow
applications. Jednocześnie łatwe narzędzia
projektowe pozwalają na tworzenie dowolnych
aplikacji. Jednak istotne jest, że zarówno idea
Notes, jak i dostarczone przez ten produkt
narzędzia nie zawsze nadają się do rozwiązania
każdego zastosowania.
Z każdą bazą danych związana jest access
control list (ACL) definiująca prawa dostępu do
tej bazy dla poszczególnych użytkowników.
Poziomy dostępu do bazy danych Notes są
istotnym
elementem
bezpieczeństwa
w
architekturze Notes:
•

manager - pełne prawa w dostępie do bazy
(usuwania
bazy,
modyfikacji
ACL,
modyfikacji projektu bazy,
czytania,
tworzenia,
modyfikacji,
usuwania
dokumentów z bazy)

•

designer - prawa jak manager bez prawa
modyfikacji ACL i usuwania bazy

•

editor - prawa tworzenia i modyfikacji
dokumentów w bazie

•

author - prawa tworzenia dokumentów w
bazie i edycji oraz usuwania tylko własnych

•

reader - tylko prawo czytania dokumentów

•

depositor - tylko prawo tworzenia doku
mentów, bez możliwości czytania i edycji

•

no access - zabroniony dostęp do bazy

Informacje z bazy danych Notes mogą być
dystrybuowane między użytkowników na trzy
sposoby:
•
przez single-server database do dostępu
kilku użytkowników np. grupy projektowe
•

przez replicated database dostępne na
wielu serwerach i stacjach roboczych dla

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

Dziewiąta Górska Szkoła PTI, Ustroń 97 16-20 czerwca
użytkowników w różnych lokalizacjach
sieci Notes (w postaci lokalnych tzw. replik
tej samej bazy danych)
•

przez mail documents wysyłane od jednego
użytkownika do drugiego

Operowanie na danych umieszczonych w
bazach
danych Notes jest
wyjątkowo
plastyczne, a to za sprawą możliwości
wszechstronnego przeglądania tych samych
danych w dowolnej ilości tzw. view oraz dzięki
mechanizmowi fu ll text search (wyszukiwanie
tekstowe indeksowe).
Mechanizm replikacji odgrywa kluczową rolę
w działaniu systemu Notes. Pozwala on na
dystrybucję oraz modyfikacje kopii tych samych
baz danych i aktualizację kopii centralnej. Nowa
replikacja tworzy wszystkie kopie (repliki) bazy
identyczne. Jeśli jeden użytkownik dokona
jakiejś zmiany w jednej z replik to mechanizm
kolejnej replikacji przeniesie tą zmianę na
pozostałe repliki.
Replikacja między serwerami Notes odbywa się
według
określonego
harmonogramu
umieszczonego w książce adresowej, możliwe
jest ścisłe określenie godzin i dni tygodnia. W
wypadku workstation replikacja musi być
wymuszana „ręcznie”, w momencie gdy
użytkownik stwierdzi subiektywnie, że jego
replika wymaga aktualizacji.
Nieefektywna
replikacja
na
poziomie
dokumentów w wersji 3.0, w wersji 4.0
zastąpiona została replikacją na poziomie pól co
w istotny sposób skraca czas połączeń i samej
replikacji.
Bezpieczeństwo w sieci Notes
Lotus Notes wykorzystuje mechanizmy systemu
kryptograficznego
RS A .
Identyfikacja
użytkowników przebiega na podstawie tzw.
plików id. Podczas stawiania sieci Notes nowej
organizacji tworzony jest główny id tzw.
certifier
id,
który
służy
później
do
rejestrowania
nowych
użytkowników
i
serwerów. Każdy id nowego użytkownika,
także serwera jest „stemplowany” przez ten
certyfikat i w ten sposób serwery tej organizacji
identyfikują swojego użytkownika podczas
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prób dostępu do baz danych na serwerze. W
połączeniach między sieciami Notes różnych
organizacji identyfikacje zapewniają tzw. crosscerlifier. Certyfikaty id tych organizacji są
wtedy nawzajem przestemplowywane, przez co
stają się rozpoznawane w obrębie tych sieci.
Notes system dostarcza pięciu poziomów
bezpieczeństwa:
•

id użytkownika i id serwera - związany z
autentyfikacją id (sprawdzenie hasła)

•

dostępu do serwera (Server Access List) związany sprawdzeniem certyfikatu id
(prawo dostępu poszczególnych id do
serwera)

•

dostępu do bazy danych (Access Control
List) - związany z prawem dostępu
poszczególnych użytkowników do baz na
serwerze

•

dostępu do dokumentów w bazie - związa
ny z prawem do rozporządzania zasobami
bazy danych w różnych zakresach dla
poszczególnych użytkowników

•

kodowanie - końcowy poziom bezpiezeństwa, związany z kodowaniem na
poziomie pól i dokumentów (do odczytu
danych użytkownik musi posiadać klucz
kodujący dostarczony przez nadawcę)

Założenia
Sercem całego systemu jest być centralny
serwer, bądź kilka serwerów. Z drugiej strony
w województwach zainstalowane zostaną stacje
klienta z dostępem modemowym do serwera
centralnego. Tego rodzaju połączenie umożliwi
aktualizację danych na temat przebiegu prac w
danym województwie na serwerze centralnym.
Na stacjach lokalnych zbierane będą informacje
na temat przypisanego do nich regionu
(województwa), natomiast informacja na
serwerze stanowić będzie agregację wszystkich
baz lokalnych, dostarczając w ten sposób
informacji o wszystkich prowadzonych pracach
w skali kraju.

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE — ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

System logistyczny zarządzania dużymi projektami

58
Płaszczyzna sprzętowa

Jeśli chodzi o konkretne wymagania sprzętowe
co do stacji klienta, serwera oraz platformy
systemowej, na której może być usadowiony
system Lotus Notes zostały one sprecyzowane
wcześniej. Ze względu na przewidywane duże
obciążenie serwera centralnego należy dokonać
właściwego wyboru jeśli chodzi o system
operacyjny, na którym ma pracować serwer.
Jeśli chodzi o oprogramowanie Notes Serwera
toleruje ono w zasadzie wszystkie dostępne w
tej chwili platformy. Aby ułatwić dostęp do
serwera po łączach telefonicznych, wskazane
jest przeznaczenie osobnej linii, dedykowanej
do
modemu
serwera.
W
momencie
intensywnego łączenia się z komputerami
zdalnymi (po modemie), włączenie modemu
serwera
do
linii
wewnętrznej,
może
powodować
problemy
z
nawiązaniem
połączenia. Stacje zdalne w pierwszej wersji
mają być zainstalowane na przenośnych
komputerach
notebook’ach,
co
ma
niebagatelne
znaczenie
w
momencie
wprowadzania danych z różnych lokalizacji. W
dalszej
przyszłości
możliwy
jest
inkrementacyjny
wzrost
infrastruktury
sprzętowej,
poprzez
zmianę
statusu
komputerów “wojewódzkich” na dedykowane
serwery
Notes,
oraz
umożliwienie
wprowadzania danych wprost z gmin przy
pomocy notebook’ów,
łączących się z
serwerem “wojewódzkim”.
Płaszczyzna programowa
Całe rozwiązanie oparte będzie na pojedynczej
rozległej domenie z kilkoma serwerami w
Warszawie (serwer główny, oraz dodatkowe:
komunikacyjne, serwer
KLIENTA, serwer
BACKUP) oraz kilkudziesięciu (min 49)
stacjach odległych z tymczasowym dostępem
po linii telefonicznej (seldom serial connection).
Możliwe
jest
również
uwzględnienie
użytkowników
spoza
struktury stacji
KLIENTA, którzy poprzez dostęp do serwera
komunikacyjnego mogliby uaktualniać dane
pozastające w kręgu zainteresowania osób
koordynujących realizację projektu. Dostawcy

mogliby uzyskać dostęp do jednego z serwrów
centralnych
z
zastrzeżeniem
obszaru
dostępności danych. Dany dostawca miałby
prawo manipulacji w np. dostawach, tylko w
tym rejonie, który jemu podlega.
Obydwie aplikacje obsługujące logistykę są
identyczne jeśli chodzi szkielet tzn. kolejne
etapy wdrożenia i cały system monitorowania
postępów. Będą natomiast różniły się jeśli
chodzi o szczegóły wyglądu
formatek
głównych: w przypadku jednego z nadzorowa
nych projektów podmiot będzie charakteryzo
wany przez: obszar, województwo, rodzaj
podmiotu (1, 2, 3), adres, osobę odpowie
dzialną; w przypadku drugiego projektu
podmiot będzie charakteryzowany przez:
obszar, województwo, rodzaj podmiotu (A, B,
C, D), adres, osobę odpowiedzialną. Będą
również różniły się typami i wzorami
dokumentów zaangażowanych w kolejne etapy
wdrożeń.
Aplikacja przepływu dokumentów
Cały system monitorowania przebiegu prac
związanych z realizacją projektów będzie
zorientowany
na
dokumenty,
których
przepływem będziemy zainteresowani. Oznacza
to, iż zostaną stworzone odrębne bazy danych
dla każdej grupy dokumentów np. Protokoły
przekazania
(Delivery
Protocols),
Porozumienia,
Procedury
postklasyfikacji,
protokoły testowania parametrów, instrukcje
testowania sieci, etc. (zgodnie z pkt. 4 punktu
2.4.1. zapytania ofertowego, oraz pkt. 5 punktu
2.4.2. zapytania). Bazy w centrali i bazy w
ośrodkach regionalnych (województwach) będą
identyczne jeśli chodzi o szablon (design)
natomiast będą różniły się zawartością. Baza na
szczeblu centrali będzie zawierała dane
dotyczące całego kraju, natomiast bazy w
województwach będą kolekcjonowały dane
dotyczące
tylko
tego
województwa.
Uaktualnianie zawartości baz “wojewódzkich”
będzie następowało poprzez ręczne wpisanie
odpowiednich informacji do lokalnej bazy przez
upoważnioną osobę, a następnie dzięki
mechanizmowi replikacji nowe dane zostaną
przesłane na serwer w centrali. W momencie
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zaistnienia potrzeby
stosowania
bardziej
wyrafinowanych i zaawansowanych mechaniz
mów ochrony danych na serwerze centralnym,
oraz
kontroli
dostępu,
sugerowanym
rozwiązaniem jest zainstalowanie serwerów
komunikacyjnych (jeden do każdego systemu,
ewentualnie jeden dla obydwu). W takiej
sytuacji wszyscy zdalni użytkownicy łączą się z
serwerem komunikacyjnym mając dostęp do
wycinka danych z serwera głównego. Tenże
wycinek byłby selekcją dokumentów z głównej
bazy według kryterium województwa, w
momencie ubiegania się o dostęp przez
koordynatora wojewódzkiego,
lub byłby
selekcją według kryterium obszaru dostawcy w
momencie ubiegania się o dostęp przez
dostawcę.
Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa,
jeśli chodzi o utratę danych, pożądane byłoby
zainstalowanie
backup’owego
serwera
będącego
lustrzanym
odbiciem serwera
głównego.
Możliwość
oparcia systemu
backup’owego
o
mechanizmy
replikacji
pozwala na odświeżanie zawartości backup’u
co noc, a w momencie awarii serwera głównego
przekonfigurowanie
systemu
na
serwer
backup’owy może nastąpić w ciągu kilku
godzin.
Obok połączeń modemowych ze stacjami w
województwach (notebook’ami), przewidujemy
połączenia ze stacjami o większych prawach
zlokalizowanymi
w
siedzibie klienta.
Najprawdopodobniej byłyby to lokalne serwery
Lotus Notes i w zespole wdrożeń projektu, o
prawach dostępu adekwatnych do zasobów i
kompetencji tych jednostek.
Na dzień dzisiejszy projekt systemu jest spójny
w płaszczyźnie mechanizmów współdzielenia
dokumentów, oraz podejścia funkcjonalnego.
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Tworzenie docelowego systemu wymagało
będzie dotarcia do szczegółowych szablonów
dokumentów, które zostaną objęte systemem
monitorowania, oraz konsultacji z osobami
merytorycznie zorientowanymi, jeśli chodzi o
format dokumentów jak i specyfikę docelowego
systemu obsługującego biura pracy i ośrodki
pomocy społecznej.
Opis szkieletu systemu monitorowania
Na poziomie każdej autonomicznej jednostki OPS docelowo będzie rezydował system
podstawowy. Aby system można było uznać za
kompletny należy doprowadzić do zakończenia
kolejnych etapów:
1.

Przygotowanie infrastruktury technicznej

2.

Dostarczenie sprzętu komputerowego

3.

Instalacja sprzętu

4.

Przygotowanie danych

5.

Dostawa oprogramowania

6.

Wdrożenie oprogramowania

7.

Odbiór systemu podstawowego

Powyższy cykl obowiązuje w
jednostek bez względu na jej status

każdej

z

Rekord podstawowy ośrodka
Dla każdego ośrodka zostanie stworzony
dokument (rekord) ilustrujący aktualny postęp
prac. Status skojarzony z każdym z etapów
systemu podstawowego będzie jednoznacznie
wskazywał na “miejsce” w jakim znajduje się
realizacja kontraktu w danej jednostce.
Strukturę tego rekordu ilustruje załączony
wydruk.
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Nazwa jednostki: S z c z y rk

ośrodek: m ie js k i

kod:

adres:

4 3-370

kod gminy:

273

województwo:

bielskie

ul. B e s k id z k a 99

osoba odpowiedzialna: Irena Sromek, Helena Byrdy-Pr zybyła

Przygotowanie infrastruktury technicznej O tak

t? nie

Dostarczenie sprzętu komputerowego

O tak

t* 1nie;

j O tak

<? n ie j

Przygotowanie danych

p ia k

$ m ej

Dostawa oprogramowania

O ,ta k

n ie '

Wdrożenie oprogramowania

O tak

n ie :

Integracja sprzętu

Odbiór systemu

j O tak t*. nie .

System jest uzupełniony opcją obrazującą stan projektu na mapie pozwalając sprawnie wyciągać
informacje o prowadzonych pracach.
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Dariusz Samól
SAP POLSKA Sp. Z o.o.
Integracja w systemie R/3 ~ narzędzia, metody, praktyka

1.

Procesy
i funkcje
zarządzania
przedsiębiorstwem wspierane zinte
growanym przepływem informacji

Jedną z podstawowych korzyści wymie
nianych przy prezentowaniu komputerowych
systemów zintegrowanych jest możliwość
sprawnej obsługi kompleksowych procesów
gospodarczych w przedsiębiorstwie. Filozofia
systemu R/3, jako produktu-lidera w dziedzinie
informatyzacji organizacji gospodarczych, jest
w swoich podstawach oparta na takich właśnie
możliwościach. Słowo “kompleksowe” należy
tutaj rozumieć, jako określenie cechy procesów
angażujących wiele komórek organizacyjnych
przedsiębiorstwa. Przykładem tego może być
zakres obsługi klienta - począwszy od złożenia
oferty, aż do pozyskania materiałów dla
wyprodukowania specyficznego dla tego klienta
wyrobu. Istotne jest zatem, by przed
uzyskaniem
efektu
integracji
przepływu
informacji, poddane integracji zostały same
procedury zarządzania - tzn. sposób, w jaki
pracują ludzie zarówno w poszczególnych
działach, jak i na wielu szczeblach zarządzania
firmą. Takie podejście do organizacji firmy
może być katalizatorem dla wykształcenia wielu
nowych metod pracy jej pracowników. Przede
wszystkim daje to możliwość uzyskania efektu
trwałej współpracy, przy której pracownicy
firmy lepiej się rozumieją i dzielą ze sobą ważne
z
punktu
widzenia
założonych
celów
informacje.
Jest to tym bardziej istotne, iż w chwili
obecnej otoczenie przedsiębiorstw zmienia się
bardzo szybko. Dzisiaj trudniej jest planować
sprzedaż lub produkcję niż w przeszłości.
Trudniej jest również nadążać za zmiennymi
gustami klientów. W rozważaniach o integracji
nie należy zapominać o prostym fakcie, że w
gospodarce
rynkowej
przedsiębiorstwo

powinno wytwarzać zysk - będący pochodną
szybkości krążenia kapitału pracującego.
Jednocześnie, by stworzyć warunki dla genero
wania tego zysku, przedsiębiorstwo musi stale
inwestować w nowe technologie i produkty, by
nadążyć za konkurencją. W tym samym czasie
udziałowcy mogą oczekiwać spełniania ich
oczekiwań finansowych poprzez wypłacanie
odpowiednich dywidend.
Tak
zróżnicowany
zbiór
wymagań
zaspokoić można poprzez podniesienie jakości
planowania i stworzenia warunków do ich
realizacji. Powstaje więc potrzeba integracji
działań na poziomie Dyrekcji zakładu z pracą
kierownictwa szczebla operacyjnego. Bardzo
istotne staje się również przekazywanie
sygnałów z tych poziomów na szczebel
wykonawczy i śledzenie postępów realizacji
stworzonych planów poprzez przekazywanie
sygnałów zwrotnych. Posługując się prostym
schematem obiegu kapitału w przedsiębior
stwie, można pokazać, jak dobrze przeprowa
dzona integracja wpływa na szybkość tego
obiegu. Przykładowo - otrzymana na czas
informacja o należnościach usprawni proces ich
ściągania. Planowanie właściwego produktu we
właściwej ilości i czasie, który można szybko
sprzedać, nie zamrozi kapitału, a dodatkowym
rezultatem dobrego planowania będzie obniże
nie kapitału uwięzionego w produkcji w toku.
Wymierną korzyścią w konsekwencji - stanie
się obniżenie poziomu zapasów i zmniejszenie
zobowiązań finansowych firmy. Wszystko to
razem sprawi, że tak zintegrowana firma obróci
posiadanym kapitałem w zadanym czasie
większą ilość razy i w rezultacie wytworzy
większy zysk.
Zjawisko integracji może wystąpić również
pomiędzy obszarami funkcjonalnymi firmy.
Projektowanie nowego wyrobu z uwzględnie
niem potencjalnych kosztów wdrażania jego
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produkcji i wprowadzania na rynek, jak i
przewidywanych zysków wynikających z jego
sprzedaży,
jest jednym
z
przykładów
wystąpienia takiej potrzeby.
2.

Aktywne wykorzystanie procedury
wdrożeniowej SAP - etapy i sposób
ich realizacji

Wraz z systemem SAP dostarczany jest
model procedury wdrożenia, który ma ułatwiać
racjonalne prowadzenie zintegrowanego przed
sięwzięcia i zakończenie go sukcesem. Wyróż
nia się w nim fazę organizacji i przygotowania
wdrożenia, planowania szczegółowego, przygo
towania do pracy rzeczywistej oraz eksploatacji
wdrożonego systemu. Cała procedura ma
postać hypertextu, który możne być interaktyw
nie przywoływany z graficznego diagramu lub
menu pomocy systemowej. “Aktywne wyko
rzystanie” - oznacza na użytek tego artykułu umiejętność praktycznego skorzystania z
zawartych w procedurze wskazówek.
Jak widać w praktyce - pierwszym elemen
tem decydującym o powodzeniu zintegrowa
nego wdrożenia jest jego organizacja. Kluczo
wą rolę odgrywa tu osobowość, doświadczenie
i wizja działania Kierownika Projektu po stronie
organizacji wdrażającej system. On to będzie
miał bowiem za zadanie zintegrować wokół
siebie ludzi odpowiedzialnych za poszczególne
obszary implementacji. Kierownik Projektu
powinien być wysoko umocowany w strukturze
organizacyjnej Przedsiębiorstwa i posiadać
autorytet wśród pracowników. Istotne jest
również, by projekt wspierany był przez
Zarząd, którego miejscem pracy na rzecz przed
sięwzięcia stanie się Komitet Sterujący. Drugi
aspekt organizacyjny - to integracja Zespołu
Wdrożeniowego. Osoby zaangażowane w pro
jekt powinny mieć stworzone odpowiednie wa
runki do wspólnej pracy - pomieszczenie, infra
strukturę, a przede wszystkim czas. Oznacza to
praktycznie oddelegowanie kluczowych osób
do projektu wraz ze zmianą ich fizycznego
miejsca pracy. Teraz dopiero przychodzi mo
ment na pierwsze szkolenia budujące ’’informatyczną świadomość integracji” Zespołu.
Odrębnym zagadnieniem są cele projektu.
Ich sformułowanie, komunikowanie i zrozu

mienie już na wstępie decyduje o stopniu
zintegrowania zakresu wdrożenia. Praktyka
wskazuje, że bardzo istotną rolę w czasie
organizowania wdrożenia odgrywa dokument o
nazwie - Statut Projektu (lub tzw. Project
Charter), w którym zawarte są wszystkie po
wyższe ustalenia. W tym miejscu należy jeszcze
wspomnieć o tzw. Kluczowych Rezultatach
(Key Deliverables), które precyzyjnie określają,
czym zakończą się poszczególne fazy.
Kiedy istnieje już stabilna organizacja następnym elementem, od którego zależy
sukces projektu, jest koncepcja. Jej stworzenie
jest pierwszym zadaniem projektowym Zespołu
Wdrożeniowego. W Procedurze Wdrożeniowej
R/3 koncepcja powstaje podczas “Analizy
aktualnych funkcji i procesów” oraz “Modelo
wania przyszłych funkcji i procesów”. Praktyka
wskazuje na bardzo
ścisłe powiązanie
rozumienia celów wdrożenia z właściwym
przeprowadzeniem tych zadań. Jeżeli wdrożenie
jest prowadzone w sposób zintegrowany istotne jest, by koncepcja powstała jako całość nawet, gdy właściwe uruchamianie systemu
będzie prowadzone w sposób sekwencyjny.
Wyzwaniem dla Zespołu Wdrożeniowego
jest przełożenie koncepcji na techniczny plan
konfiguracji. Do tego celu służy Analiza Luk
(Gap Analysis), która ma pokazać, jakimi
metodami zostaną zrealizowane opisywane
procesy. Faza ta ma również za zadanie
wykryć, gdzie występują luki w funkcjonalności
systemu w stosunku do wymagań w koncepcji i
w jaki sposób można je zlikwidować. W
kolejnym kroku rozpoczyna się etap budowania
prototypu. W Procedurze Wdrożeniowej jest to
faza szczegółowego planowania wdrożenia,
która polega na praktycznym ustawieniu w
systemie wartości globalnych (jednostek miar,
kodów walut, kluczy księgowania, kluczowych
nazw), systemowych struktur organizacyjnych
(nazw zakładów, magazynów, biur sprzedaży,
kanałów dystrybucji, miejsc powstawania
kosztów, planów kont itd.) oraz wprowadzeniu
części Danych Podstawowych - np. takich, jak
rekordy materiałów i kontrahentów handlo
wych. Ta część wdrożenia jest wspierana przez
narzędzia systemu opisane w następnym
rozdziale.
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3.

Zastosowanie narzędziowej części
systemu R/3 do fazy koncepcyjnej
wdrożenia

Celem stosowania narzędzi wdrożenio
wych
SAP
jest zapewnienie spójności
rozwiązania biznesowego i informatycznego już
we wczesnym etapie projektu. Środkiem
pomocnym dla osiągnięcia tego celu jest Model
Referencyjny R/3. Zawiera on mapy danych,
procesów, funkcji, obiektów oraz listy
czynności konfiguracyjnych. Opisane w nim
przebiegi procesów gospodarczych dają się
odzwierciedlić w systemie bez potrzeby mody
fikowania standardowego oprogramowania.
Przyspiesza to znacznie proces modelowania
rozwiązania - począwszy od fazy kształtowania
strategii, aż do poziomu projektowania
systemu.
W oparciu o Model Referencyjny R/3
dokonuje się selekcji głównych procesów
gospodarczych podlegających rekonstrukcji.
Określa się tym samym zakres projektu oraz
strategię rozwoju systemu informatycznego.
Rozwinięcie wyselekcjonowanych procesów w
dynamiczne
scenariusze
obrazujące
ich
przebiegi, daje podstawę do wykrycia odchyleń
standardowej funkcjonalności oprogramowania
od oczekiwanych rozwiązań podyktowanych
przyszłymi wymaganiami biznesu. Taka infor
macja przyda się w dalszej fazie przedsięwzięcia
dla
potrzeb
projektowania
rozszerzeń,
interfejsów lub dodatkowych raportów. Może
ona również przysłużyć się do sformułowania
wniosku, iż dalsze rozszerzenia systemu nie
będą konieczne tam, gdzie początkowo istniały
w tym względzie wątpliwości.
Wybrane z Modelu Referencyjnego i
skorygowane scenariusze procesów posłużą za
początek dalszej selekcji niezbędnych funkcji
systemowych. Selekcję tę można przeprowa
dzić praktycznie aż do elementarnej transakcji
dającej się uruchomić w systemie.
W przypadku narzędzi typu “Business
Navigator” lub “LiveModel”, transakcje takie
są natychmiast gotowe do zasymulowania w
systemie. Daje to możliwość sprawnego
zapoznawania się Zespołów Wdrożeniowych i
decydentów z wyglądem i działaniem jeszcze

63

nie sparametryzowanego systemu, ale już w
świadomie wybranych przez nich obszarach.
Możliwe jest również przeprowadzenie analizy
obiegu informacji pomiędzy procesami z
wykorzystaniem obiektów biznesowych i relacji
między nimi (“Entity Model”).
Procesy Modelu Referencyjnego osadzone
są w tzw. systemowej strukturze organizacyjnej
SAP. Elementy tej struktury staną się kręgosłu
pem projektowania systemu. Przystępując do
tego zakresu prac, Zespoły Wdrożeniowe
powinny być zaopatrzone w następujące infor
macje wynikające z poprzednich kroków wyko
nanych z użyciem Modelu Referencyjnego R/3
Są to:
•

cele i zakres wdrożenia

•

modele procesów i danych

•

projekt docelowej struktury organizacyjnej.

W oparciu o tak przygotowaną pracę Zespoły
Wdrożeniowe zaprojektują:
•

modele systemowych struktur organizacyj
nych (chodzi tutaj o relacje pomiędzy
np. jednostką
gospodarczą,
biurem
sprzedaży, kanałem dystrybucji, zakładem a
obszarem analizy wyników)

•

listy czynności parametryzacyjnych sys
temu (czyli Przewodnik Wdrożenia dosto
sowany do przyjętego zakresu projektu)

Przewodnik Wdrożenia jest generatorem
czynności niezbędnych do parametryzowania
systemu. Umożliwia on również tworzenie
konkretnych planów wdrożeniowych poprzez
przydzielanie odpowiedzialności członkom Zes
połu za wybrane grupy zadań oraz monitorowa
nie postępów prac. Listy czynności z Przewod
nika Wdrożenia mogą być przenoszone do
formatu plików oprogramowania MS Project.
Narzędzie to zapewnia również stałe połączenie
z odpowiednimi fragmentami dokumentacji
systemu. Informacje tworzone przez Zespoły
Wdrożeniowe są przechowywane w postaci
dokumentacji,
która również
staje
się
elementem Modelu Referencyjnego danego
wdrożenia. Oznacza to, że opisy przyjętych do
realizacji procesów, ich zmian, modyfikacji lub
innych
dotyczących ich
uwag,
będą
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przywiązane logicznie do odpowiednich miejsc
modelu i automatycznie wywoływane w czasie
pracy. Uzyskuje się tym samym efekt tworzenia
dokumentacji na bieżąco - w odróżnieniu od
często
spotykanego
odtwarzania
opisu
wdrażanego systemu post factum.
Przykład
W celu zilustrowania przedstawionej
powyżej koncepcji wspomagania projektu,
zostanie przedstawiony przykład.
Problem:
Po
wykonaniu
Analizy
Strategicznej w Przedsiębiorstwie “X”, za jedno
z
podstawowych
wymagań
przyjęto
konieczność podniesienia jakości obsługi
klientów poprzez poprawę terminowości
dostaw. Przedsiębiorstwo “X” produkuje
wyroby o różnych wariantach - montowane z
przygotowywanych uprzednio podzespołów.
Cała produkcja kierowana jest do magazynu
wyrobów gotowych. W ostatnim czasie
zaobserwowano znaczne wahania popytu na
wyroby “X” - przy czym wahania te dotyczyły
również zmiennych preferencji klientów co do
poszczególnych wersji wykonania danej pozycji
asortymentu.
Wymagania:
W
celu przygotowania
problemu do dalszej analizy, wytypowano sferę
sprzedaży i produkcji. Następnie sformułowano
podstawowe wymagania
dla
procesów
przewidywanych w tych sferach. Najważniejsze
z nich, to:
•

Wprowadzenie skoordynowanego systemu
planowania w
oparciu
o
metodę
planowania kroczącego

•

Planowanie
produkcji
na
poziomie
jednostki produkcyjnej w
oparciu o
potrzeby wynikające
z
planowania
sprzedaży, ale z pominięciem fazy montażu
finalnego.

•

Rozpoczynanie montażu finalnego tylko po
otrzymaniu zamówienia
od
klienta
specyfikującego konkretną wersję wyrobu.

Analiza:
Posługując
się
“Business
Nawigatorem” z głównej macierzy wyboru
procesów (“Enterprise Areas”) wydzielono
sferę “Logistyki Sprzedaży” i “Logistyki
Produkcji”. Następnie w ramach tych obszarów

zidentyfikowano
scenariusze
procesów:
“Obsługa Standardowego Zlecenia Sprzedaży”
oraz “Produkcja na Zamówienie”.
Następnie przeprowadzono analizę scenariuszy
i dokonano przy ich pomocy wyboru zdarzeń i
funkcji
interesujących
ze
względu
na
postawione wymagania. Dalej zajęto się
następującymi
funkcjami,
zdarzeniami
i
ścieżkami połączeń pomiędzy procesami:
- dla scenariusza pierwszego:
®

“Przetwarzanie
(funkcja)

Zlecenia

•

“Potrzeby
(zdarzenie)

•

“Produkcja na zamówienie” (ścieżka do
drugiego scenariusza)

Sprzedaży

-

Sprzedaży”
utworzone”

- dla scenariusza drugiego:
•

“Przetwarzanie
Planowania
Produkcji (SOP)” (funkcja)

Zbytu

i

•

“Transfer rezultatów do Programu Popytu
(Demand Management)” (funkcja)

<*

“Program Popytu (Demand Management)”
(funkcja)

®

“Główny Harmonogram
Produkcji
zorientowany na Zlecenia Sprzedaży”
(funkcja)

(Inne zdarzenia i funkcje zostały pominięte w
tym wykazie ze względu na oszczędność
miejsca.)
Wyszczególnione funkcje można zidentyfiko
wać na wspomnianych “Schematach Komuni
kacyjnych” . Są one związane z następującymi
jednostkami organizacyjnymi modelu: “Sprze
daż Operacyjna” i “Wysyłka” (funkcja “Prze
twarzanie Zlecenia Sprzedaży”) oraz “Przygo
towanie Pracy” (“Job Preparation” - zawiera
wszystkie funkcje scenariusza drugiego). Każda
z wyszczególnionych funkcji może być dalej
przedstawiana w postaci procesu składającego
się z funkcji niższego poziomu (będą to już
praktycznie funkcje elementarne).
Z punktu widzenia projektowania systemu
istotne jest wskazanie na tzw. systemowe
jednostki organizacyjne SAP, które muszą być
zamodelowane podczas parametryzacji R/3.
Posługując się dalej “Business Nawigatorem”
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można odczytać, że funkcja “Przetwarzanie
Zlecenia Sprzedaży” wymaga utworzenia
“Organizacji Sprzedaży”, “Kanału Dystrybu
cyjnego”, “Działu Sprzedaży”, “Biura Sprzeda
ży”, ’’Grupy Sprzedaży” (tzn. definicji grupy
osób odpowiedzialnych za tę sprzedaż),
’’Punktu
Wysyłki”, ’’Zakładu”, ’’Składu”
(tj. magazynu), ’’Kodu Jednostki Gospodarczej”
oraz “Obszaru Kontroli Kredytu” . Analogicznie
analizując “Program Popytu” dochodzi się do
wniosku, że ta funkcja wymaga istnienia tylko
jednej jednostki -“Zakładu” (należy pamiętać
jeszcze o jednostce nadrzędnej, z którą związa
ny jest “Zakład” - jest to “Jednostka Gospodar
cza”). Wykonując powyższe zestawienia dla
wszystkich wyselekcjonowanych funkcji można
otrzymać kompletną mapę organizacyjną
systemu.
Kolejnym zagadnieniem analitycznym jest
przepływ danych. W tym miejscu można zadać
pytanie:” W jaki sposób zlecenie sprzedaży
zarejestrowane w systemie SAP oddziaływuje
na plan produkcji?” Z analizy wejścia/wyjścia
procesów wynika, że funkcja/proces “Przetwa
rzanie Zlecenia Sprzedaży” dostarcza na swoim
wyjściu obiekt (“Business Object”) o nazwie
“Zlecenie Klienta”
(“Customer Order”).
Wniknięcie do środka tego obiektu pokazuje,
że w tym przypadku aktywne są dwie grupy
danych (“Entity”): “Zlecenie Klienta” (jeszcze
raz użyto tej samej nazwy, ale jest to inna
kategoria elementu modelu) oraz “Pozycja
Zlecenia Klienta” . Rezultaty obserwacji wejścia
funkcji/procesu “Główny Harmonogram Pro
dukcji - zorientowany na Zlecenia Sprzedaży”
pokazują, że “Pozycja Zlecenia
Klienta”
używana jest do ciągłej modyfikacji planu.
W istocie - pojawiające się zlecenia
pomniejszać będą wielkości planowanych
potrzeb produkcyjnych wynikających z założeń
planistycznych i jednocześnie uruchomią proces
montażu wyrobu w konkretnej wersji - zgodnie
ze specyfikacją “Pozycji Zlecenia Klienta” .
Przedstawiony przykład pokazał,
że
“nawigując” po Modelu Referencyjnym R/3
wiele można dowiedzieć się o proponowanym
rozwiązaniu systemowym dopasowanym do
sformułowanych wcześniej założeń. Jest to
możliwe w chwili, gdy system nie jest jeszcze
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sparametryzowany - lub nawet, gdy nie
przeprowadzono jego instalacji. Uzyskuje się
tym samym znaczne przyspieszenie dojrzewania
koncepcji wdrożenia w stosunku do jego
rozwoju technicznego. Istotne może okazać się
również spostrzeżenie, że takie “nawigowanie”
bez założeń wynikających z jasnych celów
biznesowych (formułowanych na etapie analizy
strategii organizacji) nie doprowadzi do
powstania koncepcji systemu informatycznego.
W sytuacji, gdy takie założenia jednak
istnieją, narzędzia analityczne R/3 stwarzają
okazję
do
szybkiego
rozpoznania
funkcjonalności oprogramowania i tym samym na oddziaływanie na przebieg rzeczywistych
zmian organizacyjnych oraz późniejsze sprawne
jego wdrażanie. W rezultacie mamy szansę na
stworzenie w rozsądnym czasie projektu
systemu informatycznego z dobrym poziomem
szczegółowości opisania jego składników oraz
na ścisłe skoordynowanie np. projektu typu
“Business Engineering” z harmonogramem jego
wdrażania.
4.

Podsumowanie

Jak widać w przedstawionym artykule,
zagadnienia integracji mogą być analizowane na
wielu płaszczyznach projektu - począwszy od
wyznaczania celów projektu, poprzez jego
organizację, tworzenie koncepcji, a na technicz
nej realizacji kończąc. Na pewno też nie
wyczerpano wszystkich aspektów tego tematu.
Patrząc
z
jednej
strony
na
cechy
zintegrowanego pakietu i towarzyszące mu
narzędzia, a z drugiej strony na praktykę
wdrożeniową, widać wyraźnie, że projekty
mające na celu osiągnięcie integracji różnią się
znacznie od przedsięwzięć o charakterze
dziedzinowym. Nie można bowiem osiągnąć
celu integracji bez poruszania zasadniczych
kwestii dotyczących sposobu działalności lub
inaczej mówiąc - prowadzenia biznesu przez
daną organizację gospodarczą. Oznacza to, że
projekty tego typu nie są projektami
informatyzacji
polegającymi
jedynie
na
uruchamianiu pakietu w komputerach. Mają
one natomiast charakter przedsięwzięcia o
charakterze gospodarczym i organizatorskim.
Tak też powinny być postrzegane ich efekty.
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Oracle
"NCA

~

Tiechnologia Sieciowa według Oracle’a ff

Streszczenie:
"Firma Oracle intensywnie pracuje nad realizacją koncepcji Network Computing Architecture (NCA)
- trójwarstwowej architektury aplikacji pracujących w Inter- i intranecie. W prezentacji zostanie
przedstawiona koncepcja NCA oraz produkty, za pośrednictwem których jest ona realizowana.
Omówiony zostanie serwer aplikacji Web Application Server, stanowiący środkową warstwę
architektury NCA, oraz serwer Deve!oper’a/2000, który umożliwia szybkie przeniesienie aplikacji ze
środowiska klient-serwer do środowiska języka Java i sieci Web. Przedstawiony będzie również
Oracle InterOfFice - system wspomagający pracę grupową - oraz Designer/2000 - narzędzie typu
CASE umożliwiające, między innymi, generację aplikacji w HTML'u. Parę słów będzie też
poświęconych nowym produktom: komputerowi sieciowemu (NC) i serwerowi handlowemu Internet
Commerce Server."
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Dariusz Samól: Integracja w systemie R/3 - narzędzia, metody, praktyka
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