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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava prenovo informacijskega sistema v elektrodistribucijskih
sistemih Slovenije z uporabo procesnega pristopa in SOA metodologije.
Na začetku je opisan elektrodistribucijski sistem skupaj s sistemom za informacijsko
podporo, ki elektrodistributerjem nudi informacijsko podporo. Analizirani so različni
vidiki prenove IIS, predvsem SOA, in praktične izkušnje pri implementaciji storitveno
usmerjene arhitekture.
V elektrodistribucijskem sistemu, ki je zelo zgodaj začel s postopkom informatizacije,
je v zadnjih letih informacijski sistem začel izgubljati na fleksibilnosti in agilnosti.
Distribucijska podjetja so bila ob liberalizaciji trga z električno energijo in takojšnjem
pojavu konkurenčnih podjetij pahnjena v nelojalno konkurenco, ki pa ji najlažje
sledimo ali jo prehitimo s sodobnim, fleksibilnim informacijskim sistemom.
V magistrskem delu proučujemo način prenove trenutnega informacijskega sistema
elektrodistribucije v Sloveniji. Najprej raziskujemo tehnološko izbiro platforme, v
nadaljevanju pa smiselnost vpeljave procesne podpore informacijskega sistema s
pomočjo storitvene usmerjene arhitekture.
V nalogi sem upošteval tudi scenarij, da trenutni IIS lahko zavržemo ali razvijemo
novega, lahko ga nadomestimo z drugimi, že preverjenimi rešitvami, ali pa ga
poskušamo nadgraditi tako, da bo ustrezal vsem novim zahtevam. Glede na izbrano
strategijo je potrebno določiti, kakšna bo arhitektura oziroma tehnološko okolje
rešitve.
Obravnaval sem, kakšna strategija je primerna za prenovo IIS in kakšna naj bo v
primeru izbire določene strategije arhitektura novega informacijskega sistema.
Naloga temelji na spoznanjih skupnih sestankov s svetovalci za prenovo IIS.
Obe raziskani deli potem implementiramo na pilotnem projektu, kjer izvedemo
praktični prikaz izbrane tehnološke podlage in procesnega pristopa za nadaljnjo
informacijsko podporo v slovenskih elektrodistribucijskih podjetjih.
Rezultate odločitve in izsledke testiranja skozi pilotni projekt povzemam na koncu
dela, kjer predlagamo tudi predlog usmeritve prenove informacijskega sistema
elektrodistribucije Slovenije.
-
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ABSTRACT
At the beginning of thesis I tried to present electrical distribution system and
currently organization of IT support in the system. An integral part of the
presentation is also IT support partner electrical distributor company's. In the
beginning I also reviewed the theoretical basis of that particular topic of SOA and
practical experience of implementing SOA. In the electricity distribution system,
which was very early in the process of computerization, started recent years
ago,today we find the information system began to lose the flexibility and agility.
Distribution companies have been subject of liberalization the electricity market and
the immediate emergence of competitive firms pushed to unfair competition. The
easiest way how to follow, or get ahead is a modern, flexible information system. In
this thesis we study the way the renovation of information system of energy in
Slovenia. First, we investigate the choice of technology platform, we also study
advisability of information system support the process through service-oriented
architecture. In this work I took the script to the current IIS can discard or develop
new one. In the script I also allow replacement of information system with another,
already established. I trying to upgrade information systemso that will fit all new
requirements. Depending on the chosen strategy is needed to determine what wil
be the new architecture and technology environmental solutions. I discussed what
strategy is suitable for the renovation of IIS and what should be the choice of a
particular case of a new information system architecture. This thesis is also based
on the findings of joint meetings with the consultants for the renovation of IIS. Both
studied work were implemented the pilot project. Pilot project made a practical
demonstration of selected technological basis and a process approach for further
information system of the Slovenian electrical distribution companies. The results of
the decisions and the results of testing through a pilot project are summarized at
the end of the work. Result suggested a proposal for a policy renewal of an
information system distribution companies in Slovenia.
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UVOD

1.1.

PREDSTAVITEV PROBLEMA
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Prenova informacijskih sistemov je poznana problematika, s katero se soočajo
številna podjetja. Še tako kakovosten informacijski sistem namreč sčasoma zastari,
tako po tehnološki kot tudi vsebinski plati. Življenjski cikel informacijskih tehnologij
je namreč relativno kratek (pojavljajo se nove in vedno boljše tehnologije),
spremembe poslovnih procesov, ki zahtevajo prilagajanje informacijskih sistemov,
pa so neprestane. Sčasoma – navadno se to zgodi prej kot v desetih letih –
postanejo tehnološka in vsebinska razhajanja med obstoječim in želenim stanjem
tako pereča, da se vodstvo odloči za konkretnejši korak, to je prenovo
informacijskega sistema.
Temu primerno se bo po mnenju nekaterih avtorjev (Agarwal, 2002) preoblikoval
tudi organizacijski model informacijsko-tehnološke funkcije v podjetjih, saj bo dobila
aktivno partnersko vlogo v poslovnih inovacijah, zagotavljala bo informacijski
tehnologiji (IT) vire za inovacije in razvoj ter bila vzvod za inovacije tudi izven
samega podjetja.
Prenove informacijskih sistemov se v splošnem lahko lotevamo na različne načine,
vendar pri tem navadno nimamo povsem prostih rok, saj moramo upoštevati vsaj
časovne, finančne in kadrovske omejitve, pogosto pa tudi strateške usmeritve
podjetja na področju informacijskih tehnologij. Preden se odločimo za način
prenove, je prav, da preučimo različne variante in se odločimo za tisto, ki je za nas
najprimernejša.
Ross in Beath (Ross in Beath, 2001) predlagata razvrstitev investicij v informacijsko
tehnologijo v štiri različne tipe, in sicer:
a) investicije, ki pomenijo neko strateško prenovo in so dolgoročnega značaja,
b) obnovitvene investicije, ki izboljšajo učinkovitost obstoječih informacijskih
sistemov,
c) investicije v prenovo procesov, ki povečajo finančni učinek osnovne dejavnosti,
d) investicije v poskusne in eksperimentalne aplikacije, ki prepoznavajo in
povečujejo priložnosti, ki se jih bomo lotili z informacijskimi tehnologijami.
Čeprav si podjetja zelo prizadevajo, da bi bilo uvajanje informacijskih rešitev čim
bolj učinkovito, pa v praksi marsikdaj ni tako in to je nekatere avtorje (Wang in Liu,
2005) spodbudilo, da so razvili modele za ocenjevanje uspešnosti informacijskih
sistemov, in sicer po principu sistemske dinamike, ter jih uporabili v praksi. Iz do
sedaj povedanega je jasno, da je načrtovanje v visoko tehnoloških okoljih dinamično
in kompleksno in se zato načrtovalci in strategi zatekajo k simulacijskim modelom, ki
so sposobni predstaviti posledice odločitev na nekatere poslovne kazalce, kot so
tržni delež, prihodek ali dobiček. Modele, ki imajo lastnosti, da lahko analizirajo
posledice odločitev na opazovane kriterije, lahko uporabimo kot sisteme za podporo
odločanju (Marquez in Blanchar, 2006).
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Paradigma sodobnosti zahteva nenehna vlaganja v informacijsko tehnologijo, kar pa
investitorje postavlja pred velike strateške dileme predvsem glede smotrnosti in
uspešne povrnitve vloženega denarja skozi povečan dobiček. Zaradi pomembnosti
investicij v IT so bili razviti modeli (Marquez in Blanchar, 2006), ki povezujejo
načrtovane investicije z zaznavnimi izboljšavami za uporabnika in s tem povečajo
konkurenčno prednost glede na tekmece, prodajo, dobiček in tržni delež.
O tem, ali je informatika za podjetja strateškega pomena ali ne, je možno
diskutirati, vendar pa ne moremo mimo ugotovitev raziskav, ki kažejo, da so številna
današnja podjetja pri izvajanju svojih ključnih poslovnih procesov praktično odvisna
od informatike. Definicija pojma poslovnega modela pa ni enovita, zato Timmers
predlaga naslednjo (Timmers, 1998): da poslovni model predstavlja sistem, v
katerem nastopajo tokovi proizvodov, servisov in informacij ter poslovni udeleženci s
svojimi vlogami, potencialnimi koristmi in opisi njihovih izvorov prihodkov.
Temu seveda sledi tudi razvoj na področju informacijskih tehnologij (v nadaljevanju
IT). Sodobne IT, kot so na primer procesno-usmerjeni portali, sistemi za
obvladovanje poslovnih procesov in poslovnih pravil, storitveno usmerjena
arhitektura (SOA) (ang. Service Oriented Arhitecture) itd., omogočajo integracijo na
višji ravni abstrakcije, kot so to omogočale starejše tehnologije in s tem podpirajo
procesno-usmerjene poslovne sisteme ter omogočajo njihovo kontinuirano
izboljševanje.
Ker pa informacijskih sistemov žal ne moremo preprosto nadomestiti z novimi
vsakokrat, ko se pojavijo nove in boljše tehnologije, so v mnogih podjetjih še danes
v uporabi deset in več let stari informacijski sistemi, ki so rezultat večletnega razvoja
in nenehnega dopolnjevanja. Imenujemo jih podedovani informacijski sistemi (ang.
Legacy Systems), njihova skupna značilnost pa je, da so monolitni, inherentno togi
in neprilagodljivi.
Podedovani informacijski sistemi žal ne zmorejo zadostiti zahtevam sodobnih
poslovnih okolij, ki so dinamična in se neprestano spreminjajo. To je eden osnovnih
razlogov, ki današnja podjetja prepriča v prenovo informacijskega sistema.
Današnji hiter razvoj, stalna zahteva za povečevanje prihodkov na eni strani in
zmanjševanje stroškov na drugi strani zahteva od podjetja v industriji električne
energije potrebo po preučitvi doseganja velike stopnje prilagodljivosti. Cilj je doseči
prilagodljiv sistem upravljanja informacij.
V članku (Xu in sodelavci, 2008) se avtorji soočajo s SOA pristopom reševanja
sistemske integracije v elektropanogi. Prvič ta dokument obravnava SOA na podlagi
metodologije programske zasnove in osnovna načela načrtovanja storitev skozi
integracijo v informacijske sisteme elektroindustrije. Drugič navaja storitveno
usmerjen pristop z uporabo spletnih storitev ter tehnologije za preoblikovanje in
integracijo podsistemov informacijskega sistema v elektropanogi. Spletna storitev je
standardiziran način uresničevanja SOA pristopa. Na koncu članka pa so poudarjene
prednosti SOA pristopa integracije v informacijske sisteme elektropanoge. Ta pristop
ne more le zadovoljiti informacijske pokritosti obstoječih poslovnih procesov pri vseh
vrstah proizvajalcev in distributerjev energije, ampak lahko izpolni zadovoljitev
dinamičnih poslovnih potreb na zahtevo. To je dobra rešitev za reševanje aktualnih
problemov informacijskega sistema tradicionalnih elektrodistribucijskih podjetij.
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PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

Trenutno smo elektrodistribucijska podjetja pred dilemo, ali obstoječi Integralni
Informacijski Sistem (v nadaljevanju IIS) zavržemo ali razvijemo novega, lahko ga
nadomestimo z drugimi, že preverjenimi rešitvami, ali pa ga poskušamo nadgraditi
tako, da bo ustrezal vsem novim zahtevam. Glede na izbrano strategijo je potrebno
določiti, kakšna bo arhitektura oziroma tehnološko okolje rešitve in hkrati zagotoviti
visoko stopnjo agilnosti glede na zahteve uporabnikov.
V nalogi bom raziskal vse možnosti izbire tehnologij prenovljenega informacijskega
sistema in predlagal najustreznejšo tehnološko platformo novega informacijskega
sistema, ter raziskal primernost procesnega pristopa po metodi SOA glede povečane
stopnje agilnosti prenovljenega informacijskega sistema v primerjavi z dosedanjim
informacijskim sistemom.
Prednosti uveljavljanja novih tehnologij so bolj odvisne od pravilnega uvajanja in
upravljanja z njimi, kot pa od samih tehnologij. Tako trdita Quaddus in Intrapairot
(Quaddus in Intrapairot, 2001) in dodajata, da se je pri uveljavljanju in razširjanju
novih tehnologij potrebno osredotočiti na upravljavsko-organizacijske procese in
najti poti za združitev poslovnih zahtev, tehnologije in obstoječega znanja ter
izvajati vse potrebne aktivnosti, da bo organizacija sposobna izrabiti prednosti
tehnologije.
Pravkar omenjeni organizacijski in tehnološki izzivi morajo po Gaislerjevem mnenju
(Gaisler, 1992) biti uravnoteženi in usklajeni, da bi bili uspešni pri načrtovanju,
razvoju in uvajanju novih načinov poslovanja, kar pa je izrazit menedžerski problem.
Proces odločanja predstavlja logično sklepanje na osnovi zapomnjenih podobnih
preteklih dogodkov, hkrati z uporabo miselnih modelov in primerjanjem. Nekatere
študije (Van Bruggen et al., 1998) so ugotovile, da se odločevalci – menedžerji, ki
uporabljajo orodja za podporo odločanju, manj odločajo na podlagi zasidranih
preteklih odločitev kot tisti, ki takšnih orodij ne uporabljajo, ter da uporaba modelov
v sistemih za podporo odločanju še poveča uporabnost in učinkovitost teh sistemov.
Z namenom, da bi se lažje spopadli s podobnimi izzivi in zahtevami, je predvsem za
menedžerje na strateškem nivoju potrebno zgraditi primerne modele in analitične
okvire, ki bodo pokrivali zelo dinamično, spremenljivo in kompleksno sodobno okolje
upravljanja. Kljub temu, da je nemogoče izdelati popoln model in ni popolnih rešitev
za strateške procese, pa Fowler (Fowler, 2003) trdi, da pristop z dinamičnim
modeliranjem omogoča sicer bolj grobo postavitev strategij in njihovo ocenjevanje,
ter da je v skladu z nastajajočimi spoznanji o razvoju strategij ta pristop primeren za
današnja razgibana poslovna okolja.
Z uporabo metod sistemske dinamike je mogoče zgraditi simulacijske modele, ki
ponazarjajo vzorce obnašanja sistema in se izognejo konkretnim dogodkom.
Omogočeno je boljše razumevanje odvisnosti med vzorci obnašanja in strukturo
sistema. Odločevalcem se tako ponuja možnost, da uporabljajo odločitvene modele
sistemske dinamike kot dele sistema za podporo odločanju pri načrtovanju IT
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infrastrukture. Le-ta se v organizaciji po Weillu in Vitaleu (Weil in Vitale, 2002)
obravnava kot osnovni del portfelja vseh investicij v informacijsko tehnologijo.
Aplikacije obstoječega IIS so trenutno grupirane v področja, ki pa ne pokrivajo v
popolnosti poslovnih procesov, zato bom raziskal možnost implementacije
procesnega pristopa informacijske podpore uporabnikom na optimalno predlagani
tehnologiji.
Namen raziskave je pregledati na pilotnem modelu vse možnosti izbire tehnologije
za prenovljen integralni informacijski sistem elektrodistribucijskih podjetij Slovenije
in primerjati trenutno veljaven področni pristop pokrivanja informacijske podpore
uporabnikom s procesnim pristopom. Obravnaval bom, kakšna strategija je
primerna za prenovo IIS in kakšna naj bo v primeru izbire določene strategije
arhitektura novega informacijskega sistema.
3.3. Utemeljitev raziskave, predvideni prispevek k razvoju znanosti
Novi poslovni modeli nenehno nastajajo med drugim tudi zaradi hitre rasti
omenjenega načina poslovanja, kar spet vpliva na veliko inovativnost pri razvoju
novih modelov in dinamično dogajanje na raziskovalnem področju.
V raziskavi želim na podlagi temeljitega pregleda literature iz SOA področja
predlagati nov tehnološki in poslovni koncept z uporabo procesnega pristopa
prenove obstoječega IIS v obravnavanem sistemu elektrodistribucijskih podjetij
Slovenije.
Utemeljitev raziskave temelji na študiji elektrodistribucijskih podjetij, v kateri se
ugotavlja, da je dosedanji informacijski sistem potreben temeljite prenove ali
zamenjave z novim.
Predlog, ki ga bo predstavila ta raziskava, bi implementirali na pilotnem projektu, ki
bi pokazal prednosti in morebitna tveganja pri uvajanju omenjenega pristopa.
Po klasifikaciji znanstvenih raziskovanj in eksperimentalnega razvoja bi raziskavo
uvrstil med aplikativno raziskovanje, saj bo poskušala rešiti praktični problem.
Raziskovanje omenjenih področij je primerno predvsem za ugotavljanje priložnosti
učinkovitejšega načrtovanja in implementacije SOA paradigme v sisteme z relativno
velikim obsegom podedovanega dela informacijskih sistemov v podjetjih.
Pilotna preverba predloga daje podjetjem večje možnosti uspešne implementacije.
Le uspešno izveden projekt informacijske prenove je osnova podjetjem, da se
hitreje odzovejo na zahteve in spremembe v okolju ter ostanejo konkurenčna.
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METODE DELA

Začetni pristop pri izdelavi magistrske naloge oziroma raziskave bo študij
razpoložljive literature (člankov, publikacij itd.), vezane na tematiko naloge (SOA
paradigma, sodobno poslovno okolje, procesni pristop, vloga IT itd.). Na osnovi tega
bo izdelano poglavje »Predstavitev raziskovalnih področij«, pri čemer bodo
uporabljene naslednje metode dela:
- analiza dosedanjega integralnega informacijskega sistema in primerjava z
obstoječimi rešitvami v svetu,
- analiza procesnega pristopa SOA in zadnjih trendov SOA pristopa,
- primerjava – primerjava različnih virov in pogledov,
- sinteza – združevanje in izdelava izvlečkov ter zaključkov.
V naslednjih treh poglavjih magistrske naloge bom analiziral tehnološke možnosti
implementacije in procesni pristop prenove, obe predlagani rešitvi poskušal potrditi
skozi pilotni projekt ter podal še priporočila in sklepne ugotovitve.







Vsebinski program raziskave:
ugotovitev trenutnega stanja,
preučitev možnosti vseh tehnologij za potrebe izbire najustreznejše
tehnologije,
preučitev dveh načinov pristopa izdelave aplikacij,
predlog izbire tehnologije in modela informacijske podpore končnemu
porabniku in postavitev pilotnega projekta,
predstavitev rezultatov pilotnega projekta.
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2. PREDSTAVITEV ELEKTRODISTRIBUCIJSKEGA
SISTEMA SLOVENIJE
2.1. ELEKTRODISTRIBUCIJSKI SISTEM SLOVENIJE
2.1.1. Elektroenergetska omrežja
Električno energijo proizvajajo elektrarne. V Sloveniji med večje sodijo Dravske,
spodnje Savske in Soške elektrarne, termoelektrarni Trbovlje in Šoštanj, ki so
združene v Holding slovenskih elektrarn (HSE), ter skupina GEN energija, ki združuje
Nuklearno elektrarno Krško, Savske elektrarne, termoelektrarno Brestanica in
manjše fotovoltaične elektrarne. Od elektrarn, v konicah pa tudi iz uvoza elektriko
prevzema podjetje za prenos električne energije ELES, ki upravlja slovensko
hrbtenično visokonapetostno električno omrežje (110–400 kV) in visokonapetostne
razdelilne transformatorske postaje. ELES-ovo prenosno omrežje se zaključi v
razdelilnih transformatorskih postajah distribucijskih podjetij. Na podlagi
energetskega zakona iz leta 2007 je bilo v slovenski energetiki ustanovljeno podjetje
Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO), ki ima licenco za distribucijo
električne energije. Podjetij za distribucijo električne energije, ki so po zadnjem
energetskem zakonu licenco o distribuciji izgubila, vendar so lastniki distribucijskega
omrežja, je v Sloveniji pet, in sicer: Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Elektro
Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Maribor. V distribucijskih razdelilnih
transformatorskih postajah se napetost transformira na distribucijsko raven (10, 20,
35 kV) in po daljnovodih distribucijskih omrežij električna energija pride v
neposredno bližino uporabnikov, kjer se v transformatorskih postajah napetost
transformira na nizko napetost (230, 400 V) in preko vodov nizkonapetostnih
omrežij pride do omaric – števcev na objektih odjemalcev. Nad celotnim
energetskim sistemom bedi Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
Družba Elektro Gorenjska, d. d., je ena od petih elektrodistribucijskih družb v
Sloveniji. Poglavitna dejavnost Elektro Gorenjska je distribucija električne energije
od visokonapetostnih vodov do končnih odjemalcev.
Podjetje je geografsko razpršeno po gorenjski regiji.
Informacijska podpora distribucijskih podjetij je v veliki večini odvisna od
hčerinskega podjetja Informatika, d. d.
2.1.2. Energetski zakon
Energetski zakon, ki velja od leta 2007, povzema direktive Evropske unije. S tem
zakonom se zagotavljajo pogoji za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z
energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob
upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije in
pogojev varovanja okolja. Prav tako omenjeni zakon zagotavlja konkurenčnost na
trgu energije po načelih nepristranskosti in preglednosti, upoštevaje varstvo
potrošnikov in izvajanje učinkovitega nadzora nad oskrbo z energijo.
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Prodaja elektrike odjemalcem izgleda tako, da prodajalec na borzi električne
energije zakupi oziroma zagotovi potrebne količine za svoje kupce, nato pa jim
porabljeno elektriko obračuna v skladu z določili pogodbe, ki jo je sklenil s kupcem.
To pomeni, da se cena določa na podlagi ponudbe in povpraševanja, kupec pa lahko
zamenja izbranega dobavitelja po lastni presoji. Da pa elektrika lahko pride do
uporabnika, so potrebna v prejšnjem razdelku opisana omrežja. Za uporabo teh
omrežij zaračuna upravljavec oziroma lastnik omrežja posebno dajatev, ki se
imenuje omrežnina. Tako zbrana sredstva so namenjena za vzdrževanje in razvoj
elektroenergetskih omrežij. Cena, ki jo upravičeni odjemalec plača za porabljeno
elektriko, je tako sestavljena iz energije in omrežnine.

2.2. PODROČJA, KI JIH POKRIVAJO ELEKTRODISTRIBUCIJE
SLOVENIJE (EDS)
Slika 1 kaže, katere dele države pokrivajo posamezna EDS. Elektro Primorska
obsega obalo z zaledjem, Goriško, dolino Soče z Bovškim, Idrijsko in del Notranjske
s Postojno. Elektro Gorenjska pokriva Zgornjesavsko dolino ter območje Julijcev in
del Karavanškega pogorja. Elektro Ljubljana zajema osrednjo Slovenijo, Ljubljano s
širšo okolico, del Notranjske, Kočevsko, zahodno Dolenjsko z Belo krajino, Zasavje
in Kamnik z okolico. Pod Elektro Celje sodi Celje s širšo okolico, Posavje s
Slovenskimi goricami ter Koroška z Dravsko in Savinjsko dolino. Preostali del
Štajerske in Prekmurje pa sta v oskrbi Elektra Maribor.
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Slika 1: Področja, ki jih pokrivajo JP EDS

2.3. ORGANIZACIJA
Podjetja za distribucijo električne energije Slovenije so organizirana kot delniške
družbe, večinski lastnik delnic pa je država – Republika Slovenija. Podjetja
elektrodistribucije Slovenije (EDS) – so med seboj neodvisna, družita pa jih skupno
ministrstvo in Gospodarsko interesno združenje distribucij električne energije (GIZ).
Energetika je v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo (MG). Sistem EDP in
sistemskega operaterja ter agencije prikazuje slika 2.
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Slika 2: Povezave med EDS
Po statutu družbe družbo vodi uprava, ki je enočlanska. Seveda pa imajo družbe
tudi nadzorni svet. Posamezna podjetja se območno delijo na poslovne oziroma
distribucijske enote. Vsaka poslovna/distribucijska enota ima zaradi lažjega
obvladovanja elektrodistribucijskih naprav po terenu več nadzorništev.
V letu 2011 so morala distribucijska podjetja izčleniti prodajo električne energije kot
samostojno hčerinsko podjetje (elektro gorenjska prodaja, d. o. o.), kot smo to že
pred leti storili za proizvodno dejavnost (gorenjske elektrarne, d. o. o.).
Poleg teh dejavnosti pa so prisotne tudi podporne in vodstvene strokovne službe,
kot na primer računovodsko-finančne storitve, pravno-kadrovsko-premoženjske
storitve, informacijske storitve, obvladovanje kakovosti in podobno, kar prikazuje
slika 3.

Slika 3: Organizacija skupine Elektro Gorenjska

Dominik Ovniček: Prenova informacijskega sistema z uporabo procesnega pristopa in SOA v
elektrodistribucijskih sistemih Slovenije
stran 9

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Poleg skupnega ministrstva opravlja povezovalno vlogo med ED podjetji
Gospodarsko interesno združenje (GIZ), preko katerega uresničujejo ED podjetja
skupne interese in cilje. GIZ ima skupščino, ki jo sestavljajo predsedniki uprav vseh
petih EDS in SODO, ter delovne skupine po tematskih področjih, kjer so udeleženi
vodje teh področij po JP EDS. Kot kaže slika 4, ima vsaka delovna skupina lahko
projektne skupine, imenovane za posamezen projekt in sestavljene iz zaposlencev,
ki na izvedbeni ravni obvladujejo procese, udeležene v projektu. Skupine znotraj
GIZ so delovna skupina za informacijske in telekomunikacijske tehnologije, delovna
skupina za finance in računovodske storitve, delovna skupina za odjemalce, delovna
skupina za splošno pravne zadeve, varstvo in zdravje pri delu in delovna skupina za
tehnične zadeve.

Slika 4: Organizacija GIZ
Usklajene sklepe delovnih skupin potrdi skupščina in postanejo obvezujoči za vsa
EDS. Na takšen način je bilo izpeljanih že precej skupnih projektov.

3. OBSTOJEČA ORGANIZACIJA INFORMATIKE V EDS
3.1. UVOD
Dandanes si težko predstavljamo življenje brez elektrike, vendar kljub temu elektrika
ni samoumevna. Opozarja nas pri izpadih, redukcijah, ki so v tem času samo še
vzorčne narave, vsak mesec nas spomni tudi poštar s položnico ali elektronska pošta
ali portal, kjer se nahaja e-račun. Kaj hočemo, plačati moramo, sicer pride najprej
opomin, nato pa še elektromonter s kleščami, ki nam z odklopom zelo zagreni
življenje.
Očitno je proces elektrodistribucije informacijsko nekako podprt, da lahko doživimo
opisano zgodbo. V sklopu tega poglavja bomo ugotovili, kako je informacijska
podpora zasnovana, kako je organizirana in kako deluje.
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3.2. INFORMATIKA, D. D.
3.2.1. Uvod
V zgodovini so distribucijska podjetja doživljala številne reorganizacije, združevanje,
pa ponovno razdruževanje. Vseeno pa so ugotovili, da kljub dejstvu, da so
samostojni pravni subjekti, v monopolističnem tržnem položaju lahko optimizirajo
informacijsko podporo na način, da je enotna za vse. Na omenjenih temeljih je
nastalo podjetje Informatika, d. d. s sedežem v Mariboru.
3.2.2. Nastanek
Informatika, d. d. ima svoje zametke v dveh računskih centrih, in sicer ERC
Ljubljana, ki so ga leta 1966 ustanovila elektrodistribucijska podjetja Slovenije,
povezana v DES, in Dravskem centru, ki je bil nekaj let pozneje ustanovljen v
Mariboru za potrebe Dravskih elektrarn. Vzporedno je v Trbovljah obratoval še
Zasavski računski center, ki je pokrival informacijske potrebe zasavskih rudnikov in
termoelektrarn. Pretežni del obdelav so ti centri opravili s področja obračuna
energije in plačil (saldakonti). Pozneje, z nastankom SOZD-ov in TOZD-ov, so se
pojavile težnje po združevanju sorodnih dejavnosti. Ljubljanski in dravski ERC sta v
skladu s takratno politiko okrog leta 1980 postala SOZD Informatika s sedežem v
Mariboru in TOZD-oma v Ljubljani in Mariboru. To združeno podjetje je dobilo
nalogo informacijsko podpreti SOZD-e elektrodistribucije Slovenije. Zasavski center
pa se je takrat uspel izogniti združitvi in je pozneje skupaj z rudnikom Trbovlje
ugasnil. Z reorganizacijami na začetku devetdesetih let, po osamosvojitvi Slovenije
ter odpravi TOZD-ov in Zakona o združenem delu, je Informatika najprej postala, d.
o. o., pozneje pa delniška družba. Danes je Informatika, d. d. delniška družba, kjer
so večinski delničarji elektrodistribucijska podjetja Slovenije, manjši delež pa imajo
še TE-TO Ljubljana, Kapitalska družba, PID Nika, Intertrade, d. d., NE Krško in mali
delničarji (zaposleni). Teritorialno je Informatika organizirana na dveh lokacijah, in
sicer v Mariboru, kjer dela skoraj 60 % zaposlenih, in Ljubljani. Sedež podjetja je v
Mariboru. Podjetje vodi direktor, lastniki pa uveljavljajo svoje interese skozi nadzorni
svet in skupščino delničarjev. Večina razvoja in del produkcije sta locirana na
mariborski lokaciji, del razvoja in večina produkcije pa sta v Ljubljani. Skupno število
zaposlenih na Informatiki, d. d. je trenutno 106. Večino storitev opravlja Informatika
za svoje lastnike, zato se zdi organizacija v delniško družbo neprimerna.

3.3. ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKE PODPORE
3.3.1. Informatika, d. d.
Že med načrtovanjem sistema se je, upoštevaje predvidene količine odjemalcev in
obdelav, izkazalo, da jih s tehnologijo odjemalec–strežnik ne bo moč obvladovati.
Odgovor je bil močan in zmogljiv transakcijski strežnik. Okolje IBM mainframe s
CICS-i pa je bilo v začetku devetdesetih let logična izbira. Elektrodistribucijski sistem
je skozi leta kljub stalnemu izkazovanju izgub, kot posledici nadzorovanih cen
elektrike, uspeval obdržati primeren obseg naložbenih sredstev. Tako tudi nakup
potrebne informacijske opreme ni predstavljal nerešljivega problema, razpoložljiva
sredstva pa so omogočala izbiro najučinkovitejših naprav. Postavljena sta bila dva
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enaka sistema, od tega eden v Mariboru, drugi pa v Ljubljani. Mariborski sistem je
bil namenjen razvoju in preizkušanju, igral pa je tudi vlogo »hot spare backup«
sistema, saj bi v primeru izredne odpovedi na ljubljanski lokaciji zelo hitro lahko
prevzel vlogo produkcijskega okolja. Ljubljanski sistem je bil produkcijski, na njem
pa so se dejansko izvajale obdelave, tako interaktivne kot tudi paketne. Z
mariborskim sistemom je bil povezan z najetim vodom v enotno okolje, tako da
uporabnik, razen malce daljših odzivnih časov, sploh ni opazil, da preizkusno okolje
teče na drugi lokaciji. Po začetni bistveno večji obremenjenosti razvojnega okolja se
je težišče dela prevesilo na produkcijsko stran, saj je informacijski sistem rasel in se
širil. Posledica tega je bila, da je bilo potrebno produkcijsko okolje redno
posodabljati in povečevati procesno moč, razvojnega pa ne. Z uvajanjem trga na
področje prodaje elektrike se je tudi končalo obdobje sorazmerno
neproblematičnega zagotavljanja naložbenih sredstev, tako da je nadaljnje
vzdrževanje ločenega razvojnega okolja postalo predrago in nesmotrno. Tudi »hot
spare« funkcija je z nesimetričnim posodabljanjem sistemov ugasnila, zato je
Informatika mariborski sistem opustila ter vso njegovo funkcionalnost prenesla na
ljubljanski sistem. Trenutno je v Ljubljani nameščen računalnik IBM Z. Za izpise
skrbita dve tiskalniški liniji. V Mariboru je komunikacijsko vozlišče z izstopno točko v
svetovni splet, požarno pregrado in poštnim strežnikom. Zaradi nižjih stroškov se
omrežja ED podjetij vključujejo v svetovni splet preko ene točke, kjer je nameščena
tudi požarna pregrada z mehanizmi za zagotavljanje varnosti. Osebni računalniki na
Informatiki so povezani v krajevno omrežje hibridne topologije. Prvotni token-ring je
nadomestil ethernet, ljubljanska in mariborska lokacija pa sta povezani z že prej
omenjeno 100 Mb/s ethernet povezavo v podaljšanem krajevnem omrežju. Na
ljubljanski lokaciji je za potrebe arhiviranja postavljena robotizirana tračna knjižnica,
varnostne kopije pa se seveda shranjujejo tudi na izdvojeni lokaciji v okolici
Ljubljane.
3.3.2. Informacijsko okolje v EDS
Pred uvedbo osebnih računalnikov in krajevnih omrežij so JP EDS za dostop do
mainframe računalnika uporabljala IBM 3274 kontrolne enote, ki so preko
modemskih povezav in SNA protokola zagotavljale priključitev IBM 3270 terminalnih
enot in tiskalnikov. Poleg tega so uporabljali še IBM SERIES 1 računalnike za
izvajanje lokalnih obdelav. Z leti so opisano tehnologijo povsem opustili in jo
nadomestili z lokalnimi omrežji osebnih računalnikov, povezanih v WAN. Kontrolne
enote so bile nadomeščene s komunikacijskimi strežniki, SNA protokol je
enkapsuliran v TCP/IP, namesto pasivnih terminalov pa se uporablja IBM Personal
communication terminalski emulator na osebnih računalnikih. V omrežje EDS
podjetij je vključenih že skoraj 2.500 računalnikov, od tega vsaj 300 strežnikov. Med
najpomembnejšimi so tiskalniški in datotečni strežniki, komunikacijski strežniki,
lokalni DB/2 strežniki in strežniki GIS (geografski informacijski sistem). Omrežni
operacijski sistem je MS Windows server, na delovnih postajah pa so, odvisno od
njihovih zmogljivosti, nameščeni MS Windows 7. Uporabniki imajo nameščen MS
operacijski sistem in MS Office paket. Celoten opis kaže na to, da je primarna
tehnološka infrastruktura na Informatiki, d. d. že zastarela.
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3.3.3. Razvoj
Kot je bilo že omenjeno, razvija programsko opremo za elektrodistribucijska podjetja
Informatika, d. d. Ob odločitvi za izgradnjo integriranega informacijskega sistema je
Informatika, d. d. že imela oblikovano razvojno skupino, ki je postavila in vzdrževala
aplikacije za obračun in plačilo električne energije. Za potrebe izgradnje
integriranega sistema pa je bilo potrebno razvojni oddelek močno okrepiti. Prej
omenjena razvojna skupina za obračun je bila nameščena v Ljubljani, skupaj s
sistemskimi inženirji na mainframe računalniku. Na mariborski lokaciji pa so na novo
postavili močno razvojno skupino in jo opremili s še enim sistemom, ki je bil na
začetku povsem enak ljubljanskemu, izključno za razvoj in preizkušanje. Glede na
izide že omenjene študije BSP so se razvijalci razdelili po skupinah za posamezne
sklope poslovnih procesov, kot so bili prepoznani v študiji BSP. Slika 5 prikazuje
področja in obseg vpeljave informacijske podpore po njih.

Slika 5: Organigram področij IIS-a
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Z letno pogodbo med Informatiko, d. d. in EDS je opredeljen obseg razvojnovzdrževalnega dela, ki ga bodo opravili po posameznih sklopih IIS tekom leta.
Delovne skupine, sestavljene iz vseh distribucijskih podjetij, podajo povzetek
projektne naloge, kjer opredelijo zahteve po spremembi. Na podan predlog DS za
informatiko in telekomunikacije posreduje naročilo Informatiki, ki najprej pripravi
vzpostavitveni dokument in ponudbo. Ponudba in vzpostavitveni dokument sta
posredovana vsem distribucijskim podjetjem, ki se odločijo, ali se jim zdi ponujena
vrednost primerna za predlagano povečanje funkcionalnosti informacijske podpore.
V primeru, da so vsa EDP zainteresirana za projekt, takoj pridobi največjo prioriteto
in lahko se začne izvajanje. V primeru naročila s strani manjšega števila
distribucijskih podjetij pa prioriteta pada.
3.3.4. Produkcija
Produkcija predstavlja neprekinjeno delovanje informacijskega sistema obračuna
omrežnine in električne energije in vse informacijske storitve finančnega značaja,
povezanega z obračunom. V podjetju Informatika je tako poimenovana tudi
organizacijska enota.
Integrirani informacijski sistem za slovenska ED podjetja fizično teče na IBM
mainframe računalniku Informatike, d. d. Tako je prisotna tudi organizacijska enota
Informatike – sektor za produkcijo. V preteklosti sta bila na Informatiki dva
mainframe sistema, ljubljanski in mariborski, in tudi sektor za produkcijo je bil
zastopan na obeh lokacijah. Z ukinitvijo mariborskega sistema pa se je mariborski
del produkcije močno skrčil. Glavnina produkcijskega sektorja je tako v Ljubljani,
kjer zagotavlja delovanje sistema in pripadajoče opreme. Produkcijski sektor na
ljubljanski lokaciji obsega strokovnjake, kot so: sistemskega inženirja, DB/2
administratorja, skrbnika periferije (diski, tračna knjižnica, tračni robot), help-desk,
strokovnjake za telekomunikacije in informacijska omrežja, električarja (klima, UPS,
ozemljitve) in delavce na tiskalniški liniji/kuvertirki. Na mariborski lokaciji pa so ostali
še strokovnjaki za telekomunikacije in informacijska omrežja, ki obvladujejo
telekomunikacijska vozlišča, usmerjevalnike in vstopno točko v svetovni splet,
sistemski inženir, ki preko povezave lahko opravi nujno administracijo sistema, in
skrbniki izpisovalne linije. Sektor vodi vodja produkcije, ki ima sedež v Ljubljani.
Oglejmo si storitve, ki jih produkcijski sektor zagotavlja ED podjetjem (in seveda
tudi Informatiki, d. d. navznoter).
3.3.5. Informacijska omrežja in telekomunikacije
Vsa informacijska omrežja slovenskih ED podjetij so preko vozlišč v Ljubljani in
Mariboru povezana v enotno omrežje, ki se razprostira od Pirana do Lendave
oziroma od Bovca do Metlike. Vanj je vključenih približno 120 manjših in večjih
krajevnih omrežij. Načini povezovanja so bodisi preko zakupljenih ali lastnih TK
vodov in usmerjevalnikov, preko XDSL povezav, podaljšanih LAN povezave preko
optičnih vlaken metropolitan area network (MAN), virtual private network (VPN) in
dostopov preko javnega TCP/IP omrežja. Informatika vzdržuje usmerjevalne in
stikalne naprave v sistemu do local area network (LAN) distribucijskega podjetja. Na
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mariborski lokaciji je vstopna točka v svetovni splet, kjer je nameščena požarna
pregrada za varovanje sistema. Druga požarna pregrada je na ljubljanski lokaciji,
kjer je izvedena demilitarizirana (DMZ) cona, nameščeni so spletni strežniki in
rezervna spletna vstopna točka. Posamezna ED podjetja nimajo svojih požarnih
pregrad, temveč zagotavljajo drug drugemu, da ne bo dopustilo varnostne luknje v
svojem sistemu po načelu solidarne odgovornosti. Glavni e-poštni strežnik je
postavljen na mariborski lokaciji. ED podjetja pa imajo tudi lokalne e-poštne
strežnike, ki obvladujejo notranji promet, zunanjega pa preusmerjajo na glavni
strežnik. Na Informatiki je nameščen tudi domenski strežnik, ki usmerja vršno
domeno za potrebe aktivnih imenikov omrežnih operacijskih sistemov po ED
podjetjih.
3.3.5. Delovanje IIS in shranjevanje podatkov
S pogodbo se je Informatika, d. d. zavezala, da bo ED podjetjem zagotavljala 99odstotno razpoložljivost sistema znotraj delovnega časa. Dejansko dosežena
razpoložljivost pa je celo boljša. Produkcijski podatki se nahajajo na diskih.
Vsakodnevno izdelajo varnostni prepis podatkov na tračno knjižnico, ki je skupaj s
tračnim robotom nameščena v kleti na ljubljanski lokaciji. Varnostne izvode trakov s
podatki pa shranjujejo na izdvojeni lokaciji na obrobju Ljubljane v ognjevarnih
omarah in prostorih z omejenim vstopom. V obdobju, ko sta v Ljubljani in Mariboru
obratovala sistema enakih zmogljivosti, je mariborski služil tudi kot rezervni sistem,
ki bi v primeru elementarne nesreče ali katastrofalnega požara na ljubljanski lokaciji
v nekaj urah vzpostavil enako stanje podatkov in prevzel polno funkcionalnost
produkcijskega sistema. Z leti se je ljubljanski sistem posodabljal, mariborski pa ne,
saj so ocenili, da bi vzdrževanje rezervnega sistema predstavljalo prevelik strošek
glede na ocenjeno verjetnost katastrofe na ljubljanski lokaciji in kritičnost izvajanih
aplikacij. Ker razvojni oddelek z izgotovitvijo IIS ni več potreboval ločenega
razvojnega okolja zaradi visokih cen najema IBM mainframe programske opreme,
ne nazadnje pa tudi zaradi zastarelosti sistema, ki se z leti ni osveževal, so ga na
mariborski lokaciji ukinili.
3.3.6. Masovni izpisi in njihovo arhiviranje
ED podjetja izpišejo mesečno preko 900.000 računov s plačilnimi nalogi za
slovenska gospodinjstva in upravičene odjemalce. Vsi ti izpisi nastanejo na
tiskalniških linijah Informatike, d. d. V Ljubljani je nameščena zmogljivejša
kuvertirka, ki kuvertira večino izpisov. Mariborska kuvertirka ima manjše zmožnosti
in se uporablja za manjše količine dopisov, na primer naloge za odklope in podobno.
Samo izpisovanje poteka neproblematično, potrebno pa je natančno in skrbno redno
vzdrževanje tiskalniškega sistema, saj bi v nasprotnem primeru zaradi daljšega
zastoja ob večji okvari lahko prišlo do zastojev pri izdaji računov. K sreči tehnologijo
množičnega tiskanja obvlada kar nekaj komercialno dosegljivih podjetij na trgu, tako
da bi z njihovo pomočjo premostili čas do ponovne vzpostavitve normalnega
obratovalnega stanja. Izstavljeni računi so arhivirani v elektronski obliki, in sicer z
uporabo IBM-ovega orodja Document on demand. Arhiviranje listin za vsa ED
podjetja opravlja Informatika, d. d. Preko tračnega robota je vzpostavljen sistem, da
je izvod iz arhiva na voljo na delovni postaji uporabnika v največ dveh minutah.
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Seveda je omogočen tudi ponovni izpis arhivirane listine, onemogočene pa so
kakršne koli spremembe na njej.
3.3.7. Informacijski centri v EDP
Pri postavljanju organizacije v Informatiki, d. d. so predvideli poleg oddelkov za
razvoj in produkcijo tudi postavitev informacijskega centra, v skladu z IBM-ovimi
priporočili IC. Pri tem pa so se srečali s problemom fizične razpršenosti uporabnikov
po vsej Sloveniji. Ob nezmožnosti neposrednega stika z uporabniki pa bi bilo
predvideno delovanje IC-ja bistveno okrnjeno. Zato so se na Informatiki odločili, da
razen Help-desk podpore informacijskega centra sploh ne postavijo. Z začetkom
izgradnje IIS pa se je potreba po veznem členu med uporabniki in analitiki močno
povečala. Ta potreba je silila EDP k ustanovitvi informacijskih centrov, ki so prerasla
v službe za informacijsko podporo. Ob ustanovitvi so informacijski centri dobili
naslednje naloge:
- aktivno sodelovanje pri navajanju uporabniških zahtev,
- pomoč pri modeliranju podatkov,
- pomoč pri modeliranju ekranov in izpisov,
- pomoč uporabnikom pri preizkušanju novih programov,
- uvajanje uporabnikov za delo z novimi programi,
- posredovanje uporabniških pripomb in odkritih hroščev razvijalcem,
- uporabniška pomoč na začetni ravni,
- izobraževanje uporabnikov za delo s strojno in programsko opremo,
- vodenje razvida programov v uporabi,
- posredovanje prijav in odjav uporabnikov skrbniku sistema,
- dodeljevanje in ukinjanje dovoljenj za delo s programi uporabnikom,
- beleženje potreb po PC opremi, naložbeno načrtovanje PC opreme, nakup PC
opreme, nameščanje programske opreme in uvajanje uporabnikov, vzdrževanje PC
strojne opreme,
- načrtovanje in vzdrževanje računalniških omrežij, izobraževanje uporabnikov za
delo s PC programsko opremo.
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4. STORITVENO ORIENTIRANA ARHITEKTURA
(SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE) – SOA
4.1. KRATKA RAZLAGA SOA
Storitveno usmerjena arhitektura (SOA) temelji na ohlapno povezanih sistemih,
združenih v celoto, pri čemer so posamezni deli med seboj neodvisni in tečejo na
poljubnih platformah.
Gre za koncept, ki je zaradi težav s kompleksnimi sistemi, za katere je značilen
problem visokih stroškov povezovanja in vzdrževanja, v zadnjih letih postal zelo
priljubljen. Povzeto po viru Interactive Objects, Application Modernization & Legacyto-SOA, White paper, Interactive Objects, 2007 in Calvin Lawrence, Adapting legacy
systems for SOA, White paper, IBM, 2007 so osnovni gradniki storitveno usmerjene
arhitekture storitve. Logika, ki jo storitev vsebuje, je namenjena za reševanje
določenega problema, katerega kompleksnost je lahko zelo različna. Storitev je
ponovljivo poslovno opravilo, na primer preveri stanje na računu, odpri nov račun.
Storitvi pravimo tudi storitveno usmerjena logična enota.
Storitve lahko med seboj sestavljamo, saj izvajanje ene storitve lahko vključuje
izvajanje ene ali več drugih storitev. Da lahko storitve med seboj komunicirajo,
morajo znati med seboj izmenjavati informacije. Informacije se med storitvami
pošiljajo v obliki sporočil, komunikacijsko ogrodje, po katerem se prenašajo
sporočila, pa omogoča nizko sklopljenost med storitvami.

4.2. RAZVOJNE STOPNJE SOA
Ko govorimo o vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture, je najprej potrebno
ugotoviti, katero razvojno stopnjo SOA bi radi v novem sistemu dosegli.
Raziskati hočemo možnosti, ki jih ponuja SOA, in definirati storitve nad obstoječimi
vstopnimi točkami v sistemu in s tem omogočiti povezovanje v sistem drugim
osebam, poslovnim partnerjem in strankam. Pri tem govorimo o prvi razvojni
stopnji. Druga stopnja nastopi, ko začne podjetje v arhitekturo integrirati sisteme in
aplikacije s pomočjo storitev. Gre za višjo stopnjo povezovanja, kot pri integraciji
poslovnih aplikacij (EAI). Na tej stopnji lahko govorimo o storitveno usmerjeni
integraciji (SOI). Sistem uporablja poslovno vodilo (ESB) za mediacijo, usmerjanje in
transformacijo sporočil med storitvami. S tem odpravljamo veliko pomanjkljivosti, ki
so prisotne pri povezavah točka-do-točke (P2P).
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Postavitev

Modeliranje

Kompozicija

Upravljanje

Slika 6: Ciklus SOA aktivnosti
Slika 6 prikazuje ciklus SOA, ki je sestavljen iz štirih aktivnosti, Modeliranja,
Kompozicije, Postavitve in Upravljanja. To so aktivnosti, ki morajo neprestano
prehajati ena v drugo.
Modeliranje
Modeliranje je postopek opisovanja poslovne arhitekture na podlagi razumevanja
poslovnih ciljev in potreb. Rezultat je poslovni model, ki predstavlja specifikacijo
procesov in zahtev. Osnovne aktivnosti so:
 zbiranje zahtev;


popis obstoječih ali načrtovanje prihodnjih poslovnih
procesov z uporabo modelirnih notacij, kakršna je BPMN;



analiza in optimizacija procesnih modelov pred njihovo
implementacijo na osnovi simulacije in scenarijev »kaj-če«,
ki omogočajo zgodnje odkrivanje napak in predvidevanje
odzivov procesa v različnih okoliščinah;



določanje ključnih kazalnikov učinkovitosti;



visokonivojsko načrtovanje poslovne arhitekture.

Kompozicija
Gre za kompozicijo informacijskih rešitev, ki implementirajo načrtovani model.
Temeljna vloga, ki je odgovorna za realizacijo te faze, je integracijski arhitekt.
Zajetih je več krovnih aktivnosti:
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pretvorba procesnega modela v izvajalni jezik z namenom
uskladitve poslovnih zahtev z izvršljivimi procesi ter
zagotavljanja visoke produktivnosti in učinkovitega
vzdrževanja modelov;



odkrivanje komponent in storitev, ki ustrezajo aktivnostim
poslovnega procesa;



preoblikovanje obstoječih storitev;



identifikacija in izdelava novih storitev, potrebnih za
izpolnjevanje poslovnih zahtev;



kompozicija storitev (komponent) za realizacijo novih ali
obstoječih funkcionalnosti;



specifikacija politik in pogojev, ki nadzirajo delovanje
aplikacije v produkcijskem okolju, vključno s pravili glede
strukturiranja kode/izdelkov v pakete, odvisnosti virov,
varovanja dostopa, nadzora integritete in lokalizacije.

Postavitev
Faza postavitve pomeni kombinacijo priprave gostiteljskega okolja za storitveno
usmerjene aplikacije in aktivnosti namestitve teh aplikacij. Nasloviti je potrebno
odvisnosti virov, pogoje izvajanja, zahteve glede zmogljivosti ter varnostne omejitve
z vidikov integritete in dostopa. Vzpostavitev gostiteljskega okolja se osredotoča na
uporabo obstoječe in vpeljavo nove infrastrukture za podporo procesnemu toku,
poslovnim in podatkovnim storitvam ter predstavitvenemu nivoju. Celotna faza
postavitve pa mora zajeti:
 integracijo ljudi,


integracijo procesov,



upravljanje in integracijo informacij.

Upravljanje
Faza upravljanja vključuje opravila, tehnologije in programsko opremo za
spremljanje in nadziranje aplikacijskih virov v produkciji, zlasti storitev in poslovnih
procesov. Upravljanje je kritični dejavnik zagotavljanja razpoložljivosti in
učinkovitosti delovanja integralnega informacijskega sistema. Vključuje:
 računalniško podprto izvajanje procesa,


upravljanje aplikacij/storitev,



upravljanje identitete/skladnosti,
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nadziranje poslovnih metrik na podlagi spremljanja stanj
procesa in zbiranja statističnih podatkov o učinkovitosti z
nadzornimi orodji BAM (Business Activity Monitoring).

Poslovni analitiki analizirajo podatke o obnašanju procesov, pridobljene med
izvajanjem le-teh. Na osnovi ključnih identifikatorjev učinkovitosti in poslovnih
dogodkov izmerijo stopnjo doseganja organizacijskih ciljev ter identificirajo ozka grla
in možnosti izboljšav. Z uvedbo sprememb v zasnovi poslovnih procesov se
nadaljuje cikel nepretrganega optimiziranja vrednosti poslovanja, povečevanja
učinkovitosti, zmanjševanja stroškov in odpravljanja pomanjkljivosti oziroma ozkih
grl.

4.3. PRISTOPI SOA
Poznamo več vrst pristopov k vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture. Pri
nekaterih projektih je potrebno začeti na nivoju poslovnih procesov in nadaljevati
navzdol do definicije storitev, ki te procese podpirajo (od zgoraj navzdol). Pri drugih
projektih pa je potrebno nad obstoječimi podedovanimi sistemi oblikovati storitve, ki
jih ponujajo (od spodaj navzgor). Pri tem je potrebno obstoječe sisteme predelati in
transformirati v komponente, ki ponujajo nabor storitev. Obstaja tudi možnost, da je
cilj projekta samo v nudenju podatkov zunanjim odjemalcem, s čimer skrijemo
podrobnosti o strukturi podatkov. Nekateri sistemi uporabljajo pristop samo za
integracijo notranjih sistemov in aplikacij s pomočjo sporočil. Možne pristope pri
vpeljavi SOA prikazuje tabela 1.
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Pristop
Temelječ na
poslovnih
procesih

Uporaba
orodij

Ovijanje
obstoječih
sistemov
Oblikovanje
SOA
komponent
Temelječ na
podatkih
Temelječ na
sporočilih

Značilen opis
Potreba po fleksibilni,
zamenljivi
funkcionalnosti, ki jo
uporabljamo v okviru
izvajanja poslovnega
procesa
Potreba po
avtomatični izgradnji
storitev na podlagi
obstoječega modela
sistema
Potreba po
povezljivosti do
obstoječih sistemov
Potreba po
dekompoziciji
monolitnih sistemov v
komponente
Potreba po dostopu
do podatkov brez
razkrivanja notranje
strukture
Potreba po integraciji
sistemov s pomočjo
standardnih
protokolov
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Način
od zgoraj navzdol

od zgoraj navzdol

od spodaj navzgor
od spodaj navzgor

podatkovno orientiran

integracija sistemov

Tabela 1: Možni pristopi pri vpeljavi SOA, povzeto po Interactive Objects,
Application Modernization & Legacy-to-SOA, White paper, Interactive Objects, 2007
V primeru prenove IIS s strategijo reinženiring je smiselni SOA pristop, ki temelji na
poslovnih procesih, saj se bo v okviru analize in načrtovanja ugotovilo, katere
komponente SOA je smiselno oblikovati in kakšne bodo njihove storitve, pri izbiri
strategije ovijanja obstoječih sistemov in oblikovanja SOA komponent pa sta seveda
primerna pristopa z enakimi imeni. Pri ovijanju obstoječih sistemov bi šlo samo za
ovijanje obstoječe funkcionalnosti, medtem ko bi bilo pri oblikovanju SOA
komponent najprej potrebno preoblikovati obstoječe podedovane aplikacije in jih
spremeniti v komponente.

4.4. VZORCI SOA
Tudi pri vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture si lahko pomagamo z
načrtovalskimi vzorci, ki omogočajo standardni pristop k reševanju problemov, s
katerimi se ob vpeljavi srečamo. Uporaba določenega vzorca je seveda odvisna od
želene razvojne stopnje SOA in pristopa, ki ga bomo uporabili pri izdelavi.
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Ko arhitektura informacijskega sistema v podjetju zori, postaja vedno bolj agilna in
robustna in omogoča hitro odzivanje spremembam poslovnih pravil. Podjetje zato
lahko čas nameni izvajanju ključnih poslovnih procesov, arhitektura informacijskega
sistema pa postane integracija dinamičnih šibko sklopljenih sistemov, ki omogoča
povezovanje med zaposlenimi, poslovnimi partnerji, procesi in podatki. Načrtovalski
vzorci, ki nam pomagajo doseči takšno stopnjo integracije, so naslednji:
 Oddaljena storitev: gre za vzorec, povezan s šibko sklopljenostjo
storitev v storitveno usmerjeni arhitekturi. Odjemalec storitve namreč
storitev, ki jo želi uporabiti, lahko pridobi v imeniku storitev (UDDI). Na ta
način lahko ob spremenjenih pogojih uporabe storitve (poslovne zahteve,
varnost, količina podatkov) imenik dodeli odjemalcu drugo storitev, ki je
skladna z njegovo zahtevo. Na ta način dosežemo visoko fleksibilnost in
minimalne
spremembe
informacijskega
sistema
pri
zamenjavi
funkcionalnosti, saj ima nadzor nad dodeljevanjem storitev imenik storitev.
 Točka-do-točke: pri tem vzorcu obstoječi sistem izpostavi funkcionalnost.
Pri tem komunikacija med posameznimi sistemi poteka preko integracije
poslovnih aplikacij (EAI).
 Posrednik storitve: pogosto ob uvajanju storitveno usmerjene
arhitekture v sistemu obstajajo komponente, s katerimi bi radi novonastale
storitve uporabljali. Ker včasih nimamo možnosti klicati storitev direktno
zaradi neskladne tehnologije, moramo zgraditi vmesno komponento,
posrednika storitve. Na ta način lahko odjemalec storitve kliče storitev preko
posrednika storitve. Seveda lahko enaka situacija nastopi tudi na strani
ponudnika. V takšnem primeru nam pomaga uporaba prilagojevalca storitve.
 Prilagojevalec storitve: Podedovani sistemi pogosto nimajo možnosti
izpostavitve storitve, ker jim tehnologija tega ne omogoča. V ta namen lahko
uporabimo prilagojevalca storitve, ki zna komunicirati s podedovanim
sistemom.
 Virtualni ponudnik storitve: virtualni ponudnik združuje vzorca
posrednika storitve in prilagojevalca storitve. Na ta način lahko v storitveno
usmerjeno arhitekturo vključimo odjemalca storitve, ki ni sposoben klicati
storitve s ponudnikom storitve, ki je ni zmožen objaviti. Obe nalogi namreč
opravita posrednik storitve in prilagojevalec storitve. Vzorec je še zlasti
zanimiv zaradi dejstva, ker lahko v storitveno usmerjeno arhitekturo
vključujemo podedovane sisteme, do katerih lahko dostopamo preko
virtualnih ponudnikov storitve. Ko posameznega odjemalca storitve
zamenjamo s sodobnim odjemalcem, ne potrebujemo več posrednika
storitve, ko pa zamenjamo še ponudnika storitve, lahko zamenjamo še
prilagojevalca storitve. Na ta način lahko postopoma prehajamo iz
podedovanih sistemov na novejše platforme brez večjega tveganja. Slika 7
prikazuje shematski prikaz virtualnega ponudnika storitve.
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Slika 7: Prikaz SOA vzorca Virtualni ponudnik storitve




Integracija storitev: vzorec doda nov nivo arhitekture, ki skrbi za
povezavo z večjim številom integriranih sistemov. V arhitekturo uvedemo
koncept enotne dostopne točke. Na ta način so omogočeni nadzor,
upravljanje in migracija funkcionalnosti, saj celotna integracija sporočil v
informacijskem sistemu poteka preko ene točke.
Poslovno vodilo: gre za vzorec, ki omogoča najvišjo podporo storitveno
usmerjeni arhitekturi in podpira veliko število komunikacije med storitvami,
omogoča visoko podporo naprednih zmožnosti (varnost, kakovost storitev
ipd.), podpira veliko število možnosti interakcije (sinhrono komunikacijo,
sporočanje, model objavi/naroči), omogoča preusmerjanje storitev in
zamenjavo, transformacijo med komunikacijskimi protokoli …

Slika 8: Prikaz SOA vzorcev
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Na sliki 8 – Prikaz SOA vzorcev – lahko vidimo prehod načrtovalskih vzorcev od
preprostih k zahtevnim. Ob vpeljavi posameznega vzorca je potrebno najprej
rešiti težave, ki nam onemogočajo njegovo uvedbo, s tem pa tudi izboljšujemo
notranjo strukturo informacijskega sistema. Kot pri vsakem vzorcu, je tudi tukaj
potrebno vzorec prirediti zasnovi uporabe. Vsako podjetje se mora vprašati,
kakšen vzorec najboljše sovpada z njihovimi poslovnimi cilji in v najboljši meri
izpolnjuje njihove informacijske zahteve.
Na koncu se moramo vprašati, kateri vzorci storitveno usmerjene arhitekture so
primerni v okviru prenove informacijskega sistema IIS. Na voljo imamo tri
strategije, ugotoviti pa je potrebno, ali je kakšna od njih neprimerna za vpeljavo
storitveno usmerjene arhitekture. V vseh različicah bi bilo smiselno uvesti prvo
stopnjo razvoja SOA, saj takojšnja uvedba druge stopnje ne prinaša bistvenih
koristi za poslovni sistem. Prav tako se nam ne zdi smiselna začetna uporaba
vzorca oddaljena storitev, ker bodo v začetni fazi vse storitve implementirane
samo enkrat, v obeh primerih pa ob poznejših drugačnih potrebah
informacijskega sistema lahko brez večjih posegov v arhitekturo obe
pomanjkljivosti nadgradimo.
Pri strategiji reinženiringa je seveda storitveno usmerjena arhitektura podprta,
saj gre za gradnjo novega informacijskega sistema. V tem primeru bi bilo seveda
smiselno uporabiti vzorec integracije storitev, saj potrebujemo centralni nadzor
nad izvajanjem storitev za potrebe orkestracije poslovnih procesov. Za vse
zunanje sisteme, ki ne bi bili sposobni izpostaviti svojih storitev, bi bilo potrebno
uporabiti vzorec storitveni prilagojevalec in ga uporabiti v okviru virtualnega
ponudnika storitve.
Če bi izbrali strategijo ovijanja obstoječih sistemov, bi seveda zaradi uporabe
podedovanega sistema morali uporabiti vzorec storitveni prilagojevalec, ki bi
nam omogočal povezavo s podedovanim sistemom. Hkrati bi seveda tudi tukaj
uporabili vzorec virtualnega ponudnika storitve. Tudi pri teh dveh strategijah je
smiselno doseči vzorec integracije storitev zaradi orkestracije poslovnih
procesov.
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4.4.1. Motivacija za obvladovanje SOA
Koristi
1.
2.
3.

SOA so večplastne in so jih deležne različne domene:
izboljšana integracija na osnovi SOA predstavlja korist za IT;
fleksibilnost poslovnih procesov pomeni korist za poslovanje podjetja;
povečanje produktivnosti in skrajšanje časa za ponudbo storitev na trgu
pomeni korist tako za poslovanje podjetja kot tudi za IT.

Težava je, da storitvena usmerjenost zaradi zunanjih zaviralnih dejavnikov sama
po sebi ne more zagotoviti navedenih koristi. Omogoči jih lahko učinkovito
obvladovanje storitev na osnovi politik, principov, standardov, postopkov,
procesov ter organizacijskih sprememb in sprememb kulture. Takšen model
obvladovanja mora vzpostaviti odgovornosti, komunikacijo in pooblastila za
odločanje, s čimer postavi temelje za dosledno storitveno usmerjenost, ter
prepreči morebitno vračanje v stare, uveljavljene tokove poslovanja.
Medorganizacijska narava poslovnih storitev in kompozicija storitev preko
organizacijskih meja zahtevata strogo in učinkovito upoštevanje dogovorov
glede ravni storitev (SLA – Service Level Agreements) in nefunkcionalnih zahtev,
kot so varnost, zanesljivost in odzivnost. Zato mora biti organizirano telo za
obvladovanje SOA. To telo mora imeti pregled nad celotnim življenjskim ciklom
storitev in skrbeti za njegovo učinkovitost.
Bistveni razlogi za obvladovanje SOA so:
 popolna realizacija prednosti SOA,
 zmanjšanje tveganja, povezanega z implementacijo SOA,
 povečanje učinkovitosti skupinskega dela.

4.4.2. Obvladovanje poslovanja delovne organizacije
Namen obvladovanja poslovanja je zagotoviti usklajenost z zakoni, politikami,
standardi in postopki, v skladu s katerimi deluje organizacija. Dva temeljna
vidika obvladovanja sta:
1. določanje, kdo je odgovoren za sprejemanje odločitev v okviru poslovnih
procesov delovne organizacije, ter opredelitev verig odgovornosti,
pooblastil in komunikacije;
2. vpeljava mehanizmov in politik, ki jih organizacija udejanja z namenom
merjenja in nadziranja učinkovitosti sprejemanja odločitev.
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Cilj obvladovanja je vzpostavljanje in uveljavljanje mehanizmov, ki naslavljajo:
 odgovornosti zaposlenih,
 merjenje in izboljševanje učinkovitosti,
 taktike izpolnjevanja ciljev delovne organizacije,
 zagotavljanje skladnosti na nivojih procesov, aplikacij, informacij,
standardov itd.,
 komunikacijo med zaposlenimi z namenom informiranja le-teh.
Pooblastila, odgovornosti in pravice odločanja se dodeljujejo vlogam v delovni
organizaciji in ne posameznikom. Zato je eden od vidikov obvladovanja tudi
določanje organizacijskih vlog.
Obvladovanje se razlikuje od vodenja oziroma upravljanja (menedžmenta). Gre
za izvršilno funkcijo, ki naslavlja reševanje političnih in ne tehnoloških ali
poslovnih problemov in so navedeni v tabeli 2.

Odločitve

Taktike, strategije

Obvladovanje

Bistvena vprašanja so:
1. Kdo je odgovoren za sprejemanje
odločitev?
2. Katere odločitve je potrebno sprejeti?
3. Kako zagotoviti konsistentnost
odločanja?

Opredelitev
strategij

Upravljanje

Proces sprejemanja in udejanjanja odločitev

Udejanjanje
strategij

Tehnološki vidik

Poslovni vidik

Vidik obvladovanja

Implementacija,
vmesniki, protokoli

Specifikacija
funkcionalnosti

Usmerjanje učinkovitega
skupinskega dela – ločeni,
usklajeni doprinosi

Osredotočenost na zahteve

Tabela 2: Pooblastila, odgovornosti, pravice
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4.4.3. Obvladovanje IT
Obvladovanje IT poveže aktivnosti oddelkov za IT s cilji delovne organizacije kot
celote. Osredotoča se na odločevalska pooblastila v povezavi z investicijami v IT,
ter na politike, prakse in procese, ki merijo in nadzirajo učinkovitost
prioretizacije in sprejemanja odločitev.
Obvladovanje IT se ukvarja z upravljanjem in nadzorom informacijskih virov,
ljudi, procesov in infrastrukture. Pomaga tudi pri določanju vlog, odgovornosti in
pravic odločanja, ki bodo zagotovile želeno delovanje informacijske tehnologije
ter omogočile dobro razporeditev in izkoriščenost virov.
Kaj je obvladovanje poslovanja, IT in SOA?
•

Temeljni vidiki obvladovanja so:
– določanje, kdo je zadolžen za sprejemanje odločitev,
– opredelitev verig odgovornosti, pooblastil in komunikacije,
– vpeljava mehanizmov merjenja in izboljševanja učinkovitosti
odločanja ter realizacije zastavljenih ciljev,
– zagotavljanje skladnosti na ravneh procesov, aplikacij, IS, informacij
in standardov.

Večnivojsko specializacijo obvladovanja poslovanja, IT in SOA prikazuje slika 9, ki
ponazarja pomembno relacijo: dobro obvladovana SOA pomeni dobro obvladovan
IT, dobro obvladovan IT pomeni dobro informacijsko podporo poslovanje podjetju
kot celoti.

Obvladovanje poslovanja
Obvladovanje IT
Obvladovanje SOA

Slika 9: Obvladovanje in poslovanje IT in SOA

Obvladovanje SOA
Obvladovanje SOA je specializacija obvladovanja IT v kontekstu življenjskega
cikla storitev, storitvenih komponent in poslovnih procesov. Ključni cilj
obvladovanja SOA je zagotavljanje učinkovitosti življenjskega cikla z vidikov
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načrtovanja, upravljanja, objavljanja, odkrivanja, implementacije in varnosti
storitev. Opredeljuje, kako bodo storitve razvite in kako se bodo spreminjale
skozi čas. Določa dogovore med ponudniki in odjemalci storitev glede tega, kaj
so prvi dolžni zagotoviti in kaj lahko drugi pričakujejo. Daje odgovore na
naslednja bistvena vprašanja:
 Katere so »prave« storitve, ki jih je potrebno razviti?
 Kako razviti storitve na »pravi« način?
 Katere storitve so na voljo?
 Kdo lahko uporablja storitve?
 Kako zanesljive morajo biti storitve?
 Kako dolgo bodo storitve podprte in na voljo?
 Kakšne implikacije imajo morebitne spremembe (posodobitve, razširitve,
prilagoditve) storitev?
 Kaj storiti, če želi več odjemalcev isto storitev uporabljati na različne
načine?
 Je boljše zagotoviti standardizirano obnašanje ponovno uporabljivih
komponent ali omogočiti čim večjo prilagodljivost?
Obvladovanje SOA razširja obvladovanje IT z dodeljevanjem pravic odločanja ter
z definicijo politik in metrik, vezanih na storitve, procese in življenjski cikel SOA.
Obravnavani so vidiki, kot so:
 registracija storitev,
 verzioniranje storitev,
 lastništvo storitev,
 financiranje storitev,
 nadziranje storitev,
 diagnosticiranje storitev,
 identifikacija storitev,
 modeliranje storitev,
 objavljanje storitev,
 odkrivanje storitev,
 razvoj storitev,
 uporaba storitev,
 dostop do storitev,
 varnost storitev,
 postavitev storitev in kompozitnih aplikacij v produkcijsko okolje.
Obvladovanje SOA pomeni kombinacijo ljudi, politik in procesov, ki omogočijo
učinkovito vpeljavo storitveno usmerjene arhitekture. Najtežji vidik te vpeljave je
udejanjanje sprememb kulture razvoja, ki ne vključuje samo razvojnih
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tehnologij, temveč tudi procese, na osnovi katerih se storitve definirajo,
pokrijejo z viri, upravljajo v produkciji in prilagajajo glede na spreminjajoče se
poslovne potrebe.
Predpogoj za polni izkoristek prednosti storitveno usmerjene arhitekture je, da
vključuje njena implementacija tudi implementacijo modela obvladovanja SOA.
Ta definira procese, politike, kontrolne mehanizme in mehanizme obvladovanja,
potrebne za nadzor SOA. Prav tako določa organizacijsko strukturo ter vloge in
odgovornosti.
Da bi bilo učinkovito, mora biti obvladovanje SOA vpeto v organizacijo in biti
obravnavano kot bistvena komponenta uspeha. Implementirano mora biti tako,
da sodelujejo vse strani, od IT-ja do poslovnih uporabnikov. Temeljni problem
obvladovanja SOA je, da utegne med zaposlenimi postati »dežurni« krivec za
vse probleme, zato mora biti njegovo udejanjanje kar se da premišljeno.

Korelacije med vidiki odločanja v sklopu obvladovanja IT in obvladovanja SOA so
predstavljene v tabeli 3.

Odločanje pri obvladovanju IT

Odločanje pri obvladovanju SOA

Vizija IT

Vizija SOA
Storitveno
principi IT

Principi IT
Poslovne (funkcionalne) aplikacijske
potrebe
Arhitekturne odločitve glede IT
Standardizacija
informacijske
infrastrukture
Investiranje v IT in prioretizacija

usmerjeno

poslovanje

in

Potrebe glede portfelja storitev
Arhitekturne odločitve glede SOA
Standardizacija storitvene infrastrukture
Investiranje v storitve in prioretizacija

Tabela 3: Odločanje pri obvladovanju IT in SOA
Potrebe glede portfelja storitev
Učinkovito upravljanje portfelja storitev je ključ za uspeh storitveno usmerjene
arhitekture. Odgovoriti je potrebno na vprašanja glede funkcionalnosti, ki jih
morajo storitve zagotavljati z namenom izpolnjevanja ciljev organizacije:
 Kako identificirati potrebe organizacije in ustrezne storitve?
 Kako umestiti te storitve v portfelj?
 Kdo ima nadzor nad tem?
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Kako meriti učinkovitost implementiranih storitev z vidika izpolnjevanja
potreb?

Arhitekturne odločitve glede SOA

Potrebno je vzpostaviti standarde in dobre prakse sodelovanja med ponudniki in
odjemalci storitev. Zastavljajo se vprašanja, kot so:
 Kateri standardi naj bodo podprti za zagotavljanje interoperabilnosti?
 Katere so dobre prakse za zagotavljanje kakovostnih storitev?

Standardizacija storitvene infrastrukture

Dogovoriti se je potrebno glede financiranja, implementacije in upravljanja
infrastrukture.

Investiranje v storitve in prioretizacija




Kako določiti, ali je neka storitev potrebna?
Katere analize je potrebno opraviti za namen opredelitve financiranja?
Kako določiti prioriteto implementacije storitev z namenom minimizacije
stroškov in maksimizacije uporabnosti sistema?

4.4.4. Definicija obvladovanja po metodi SGMM

SOA Governance and Management Method (SGMM) je ogrodje za definicijo,

načrtovanje in implementacijo upravljanja življenjskega cikla storitev in
obvladovanja SOA, povzeto po (Keen, M., idr. 2007); Implementing Technology to
Support SOA Governance and Management. IBM, 2007.
Osredotoča se na procese obvladovanja SOA. Vsebnik za metodo SGMM je vtičnik za
orodje Rational Method Composer.
Faze metode SGMM so:
– načrtovanje (določanje fokusa obvladovanja SOA),
– definiranje (opredelitev modela obvladovanja SOA),
– omogočanje (implementacija modela obvladovanja SOA),
– merjenje (spremljanje in izboljševanje modela).
Obvladovanje pomeni vzpostavitev verig odgovornosti, politik, komunikacije ter
mehanizmov merjenja in nadzora.
Verige odgovornosti določajo pravice za odločanje. Definirane so vloge in
odgovornosti le-teh.
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Merjenje se izvaja z namenom ugotavljanja učinkovitosti vzpostavljenega
obvladovanja. Odgovoriti je potrebno na dve temeljni vprašanji:
 Katere metrike učinkovitosti naj bodo definirane?
 Kateri ključni identifikatorji učinkovitosti doprinesejo k cilju obvladovanja?
Politike predpisujejo smernice poslovanja, vodijo organizacijo k izpolnjevanju
poslovnih potreb in ciljev, zagotavljajo skladnost z zakonodajo in določajo
odgovornosti znotraj delovne organizacije.
Nadzorni mehanizmi zagotavljajo, da vsi delajo tisto, za kar so zadolženi, in
poskrbijo za skladnost z vzpostavljenimi politikami.
Komunikacija je bistveni element obvladovanja SOA in mora zagotoviti dobro
obveščenost.

Slika 10: Procesi obvladovanja SOA
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Slika 10 nam prikazuje procese za obvladovanje SOA. Prva je strategija, v kateri
mora biti opredeljen fokus, lastniki se morajo identificirati v storitvah in znan mora
biti financer storitev. Poleg strategije je načrtovanje storitev, pri kateri najprej
identificiramo storitev, jo potem specificiramo in realiziramo. Pri tranziciji storitve
opravimo implementacijo, sestavimo kompozicijo in po testiranju storitev postavimo.
Zadnji segment je proces izvajanja storitev, kjer je nujno potrebno zagotoviti
kakovost storitve, upravljanja nivojev storitev, sprememb in varnosti storitev. Pri
prehajanju iz procesa v proces so potrebni poznavanje mehanizmov obvladovanja,
implementacija principov, standardov, postopkov in nadzor metrike. V celotnem
ciklu pa je potrebno negovati komunikacijo, paziti na skladnost in vitalnost postopka
procesov.

4.5. UDEJANJANJE OBVLADOVANJA SOA
4.5.1. Vzpostavljanje pooblastil za odločanje
V heterogenih, tekmovalnih poslovnih okoljih ni možno vzpostaviti učinkovite
storitveno usmerjene arhitekture izključno s tehnološkimi rešitvami. Nedvoumno
je potrebno določiti vloge, odgovornosti in pooblastila za odločanje, pri čemer se
mora odločanje osredotočati tudi na vpeljavo skupnih standardov, politik,
procesov, arhitekture in infrastrukture. Odgovoriti je potrebno na vprašanja, kot
so:
 Kdo je lastnik podatkov?
 Ali je storitvam dovoljeno dostopati do podatkov. Če da, do katerih?
 Kdo je lastnik skupnih (deljenih) storitev? Kdo jih financira?
 Kdo je odgovoren za vzdrževanje storitev?
 Kako motivirati različne oddelke oziroma delovne organizacije za uporabo
deljenih poslovnih storitev in drugih virov?
 Kdo se odloča o tem, katerim aplikacijam je dostopna storitev?

4.5.2. Definicija ustreznih storitev
Obvladovanje SOA mora odgovoriti na naslednja vprašanja:
 Katere potencialne aplikacije (oziroma njihovi uporabniki) bodo ponovno
uporabile neko storitev?
 Katere storitve so potrebne?
 Katere storitve že obstajajo in so potencialno ponovno uporabljive?
 Katere storitve je možno deliti in pod kakšnimi pravili oziroma pogoji?
Katere storitve morajo biti ločene za posamične odjemalce oziroma
aplikacije?
 Smejo biti razlike izolirane z namenom maksimizacije konsistentnosti?
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Upravljanje virov
Ključna vprašanja, ki jih je potrebno obravnavati v tem kontekstu, so:
 Kako organizirati deljene storitve in druge vire, da jih bomo lahko
učinkovito ponovno uporabili?
 Kdo sme spremeniti storitev, ki so jo ponovno uporabili drugi?
 Kdo uporablja posamezno storitev?
 Kdo sme odobriti spremembe?
 Kdo je zavezan financirati spremembe, če bo potrebno v prihodnosti
zagotoviti nove funkcionalnosti ali nadgraditi infrastrukturo z namenom
povečanja zmogljivosti in/ali razpoložljivosti?

Merjenje učinkovitosti
Z ustreznim nadziranjem in merjenjem je možno slediti morebitnemu povečanju
potreb in pravilnejše oceniti stroške storitvene arhitekture ter posameznih
storitev. V primeru več poslovnih subjektov se morajo le-ti strinjati glede:
 ciljev doseganja učinkovitosti sistema,
 arhitekturnih standardov za izvajanje meritev in za nadzor,
 dogovorov o ravneh storitev.
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5. IZBIRA NAČINA PRENOVE IS

Prenove informacijskih sistemov se v splošnem lahko lotevamo na različne
načine, vendar pri tem navadno nimamo povsem prostih rok, saj moramo
upoštevati vsaj časovne, finančne in kadrovske omejitve, pogosto pa tudi
strateške usmeritve podjetja na področju informacijskih tehnologij. Preden se
odločimo za način prenove, je zato prav, da preučimo različne variante in se
odločimo za tisto, ki je za nas najprimernejša.
Ugotovitve raziskav kažejo, da so številna današnja podjetja pri izvajanju svojih
ključnih poslovnih procesov praktično odvisna od informatike. Temu seveda sledi
tudi razvoj na področju informacijskih tehnologij (v nadaljevanju IT). Sodobne
IT, kot so na primer procesno-usmerjeni portali, sistemi za obvladovanje
poslovnih procesov in poslovnih pravil, storitveno usmerjena arhitektura (SOA)
itd., omogočajo integracijo na višji ravni abstrakcije, kot so to omogočale
starejše tehnologije in s tem podpirajo procesno-usmerjene poslovne sisteme ter
omogočajo njihovo kontinuirano izboljševanje.
Informacijskih sistemov žal ne moremo preprosto nadomestiti z novimi.
Vsakokrat, ko se pojavijo nove in boljše tehnologije, so v mnogih podjetjih še
danes v uporabi deset in več let stari informacijski sistemi, ki so rezultat
večletnega razvoja in stalnega dopolnjevanja. Imenujemo jih podedovani
informacijski sistemi (ang. Legacy Systems), njihova skupna značilnost pa je, da
so monolitni, inherentno togi in neprilagodljivi.
Podedovani informacijski sistemi žal ne zmorejo zadostiti zahtevam sodobnih
poslovnih okolij, ki so dinamična in se neprestano spreminjajo. To je eden
osnovnih razlogov, ki današnja podjetja prepriča v prenovo informacijskega
sistema.
Izbira pravilne strategije za modernizacijo oziroma prenovo podedovanih
informacijskih sistemov je odvisna od več kriterijev. Pomembna kriterija sta
zagotovo kakovost poslovne logike in podatkov, s katerimi imamo opravka v
obstoječem informacijskem sistemu, zelo pomembno pa je tudi, kakšna je
dejanska potreba oziroma zahteva v zvezi s fleksibilnostjo nove informacijske
rešitve.
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Slika 11: Glavni razlogi za prenovo podedovanih informacijskih sistemov
Zamenjava s paketnimi rešitvami je običajno sprejemljiva rešitev, če potrebe po
fleksibilnosti niso visoke in je možno poslovno logiko v obstoječem
informacijskem sistemu nadomestiti s standardnimi rešitvami, obstoječe podatke
pa shraniti v njim pripadajoče podatkovne sheme.
Avtomatična transformacija navadno rešuje le probleme v zvezi z zmogljivostjo
informacijskega sistema, podpora, ki jo informacijski sistem nudi, in zahtevnost
vzdrževanja pa ostanejo na isti ravni. Fleksibilnost oziroma agilnost nove
informacijske rešitve pri izbiri te strategije navadno ni zagotovljena.
Ovijanje in oblikovanje SOA komponent se navadno izkaže kot primerna
strategija, če so poslovna logika in podatkovne strukture obstoječega
informacijskega sistema dovolj uporabne in pri prenovi ne gre za obsežnejše
spremembe poslovnih procesov. Predpogoj za uporabo te strategije je tudi
ocena, da je še vedno smiselno investirati v tehnologije in platformo obstoječega
informacijskega sistema.
Popolna prenova je po eni strani všečna strategija, saj nam omogoča, da sistem
razvijemo povsem na novo in se pri tem izognemo oviram, ki bi sicer izvirale iz
tehnologij podedovanega informacijskega sistema. V primerjavi z drugimi
strategijami pa je to verjetno najdražji in tudi najbolj tvegan pristop, zato se
zanj odločimo samo v primerih, ko je zahteva po fleksibilnosti zares izrazita,
poslovni procesi, ki naj jih nova rešitev podpira, torej poslovna logika, poslovna
pravila itd., pa se močno razlikujejo od tistih, ki so trenutno podprti.
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Reinženiring je strategija, ki je primerna takrat, ko je razlog za prenovo uvedba
bolj inovativne in fleksibilne rešitve, obstoječi informacijski sistem pa se zdi
dobra osnova za prenovo, optimizacijo ali poznejše razširitve, izpeljane na
modernejših tehnologijah in platformah.

Slika 12: Ključni kriteriji pri izbiri primerne strategije prenove informacijskega
sistema

5.1. PROBLEM KADROV
Pogost problem pri prenovi informacijskih sistemov, ki so razviti »v hiši«, so
interni kadri. Le-ti namreč po izteku življenjske dobe informacijskega sistema, ki
so ga leta razvijali in vzdrževali, pogosto niso več sposobni intenzivnega razvoja
ter razvoja z novimi pristopi in tehnologijami, saj se v času vzdrževanja in
podpore operativnemu delovanju informacijskega sistema navadno nimajo časa
dodatno izobraževati in usposabljati. Raven usposobljenosti internih kadrov z
razvojem sicer narašča, vendar ko pride informacijski sistem v fazo vzdrževanja,
ta raven pada. Ko se življenjska doba informacijskega sistema izteče, se
navadno znajdemo pred težavo, da imamo opravka z morda dobrimi kadri, ki pa
niso več sposobni novega razvoja.

Dominik Ovniček: Prenova informacijskega sistema z uporabo procesnega pristopa in SOA v
elektrodistribucijskih sistemih Slovenije
stran 36

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Po drugi strani pa so prav interni informatiki tisti, ki značilno še najboljše
poznajo poslovne procese in so zato ključni pri prenovi informacijskega sistema.
Brez njihovega sodelovanja je prenova informacijskega sistema navadno
neizvedljiva. V takšnih primerih je nesmiselno, da bi se prenove lotevali na
način, pri katerem bi vse obstoječe komponente in znanje zavrgli. Prenova, če
naj ta temelji na lastnem razvoju, mora potekati iterativno, kar v idealnem
primeru pomeni, da s postopnim razvojem novih komponent zamenjujemo stare
ter se obenem usposabljamo in kadrovsko krepimo.

5.2. OBSTOJEČI IIS
IIS je bil razvit za potrebe informacijske podpore poslovnih procesov v EDP.
Projekt razvoja je potekal skladno z metodologijo BSP – Business Systems
Planning (IBM), na osnovi katere je bila pripravljena tudi študija razvoja. V
nadaljevanju so kratko opisane tehnične lastnosti IIS in aplikativni sistemi, ki ga
sestavljajo.
5.2.1. Tehnologija
IIS je zgrajen na IBM-ovi tehnologiji. Na centralnem računalniku vrste IBM Z –
2026 sta nameščena dva produkcijska strežnika vrste CICS (ang. Customer
Information Control System). Vsi aplikativni sistemi, razen sistema Prodaja
električne energije, tečejo v skupnem CICS okolju. Aplikativni sistem Prodaja
električne energije je najstarejši in teče v svojem okolju. Za shranjevanje
podatkov je uporabljena podatkovna baza IBM DB2.
Za razvoj posameznih aplikativnih sistemov IIS je bilo uporabljeno okolje IBM
Visual Age (aplikacije za CICS okolje) ter okolji Microsoft Access in Visual Basic
(okenske aplikacije).
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Slika 13: Shematski prikaz informacijske podpore EDS
5.2.2. Aplikativni sistemi
IIS se v grobem sestoji iz enajstih aplikativnih sistemov, ki so na kratko opisani v
nadaljevanju in so shematsko prikazani na sliki 13.
 Infrastrukturni projekti IIS: aplikativni sistem omogoča vodenje
uporabnikov in dodeljevanje aplikacij, ki jih posamezni uporabnik lahko
uporablja. Pri tem je mogoče določiti raven uporabe določene aplikacije
(na primer za vse, za določen EDP, za določeno organizacijsko enoto
itd.). Osebni podatki uporabnika se črpajo iz kadrovske evidence.
 Skupne entitete: aplikativni sistem omogoča urejanje skupnih entitet, kot
so organizacijska shema, šifranti in klasifikacijske tabele.
 Baza tehničnih podatkov: gre za aplikativni sistem, ki služi za evidenco
osnovnih sredstev podjetja, ki jih je potrebno vzdrževati. Vsakemu
sredstvu so dodeljene operacije in pomanjkljivosti. Operacije določajo,
kaj vse se lahko na sredstvu izvaja (na primer redni obhodi daljnovodov),
pomanjkljivosti, pa načrtovanje vzdrževanja.
 Izvajanje in spremljanje storitev: aplikativni sistem Izvajanje in
spremljanje storitev zajema naslednje podsisteme: Delovni nalogi (za
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izdajo in vodenje delovnih nalogov), Fakturiranje (za izdajo in vodenje
faktur), Predračuni in pogodbe (za izdajo in vodenje predračunov ter
pogodb) ter Elektro-energetska soglasja (za izdajo in vodenje soglasij).
Glavna knjiga: gre za klasičen aplikativni sistem za vodenje glavne
knjige. Glavna knjiga je povezana z vsemi drugimi sistemi, ki izvajajo
knjiženje. Vknjižbe so možne tudi neposredno v glavno knjigo.
Osnovna sredstva: gre za klasičen aplikativni sistem za vodenje osnovnih
sredstev (obračun amortizacije, spremembe nahajališč, priprava
podatkov za izvedbo inventur ipd.). Osnovna sredstva pridejo v sistem na
dva načina: avtomatsko iz aplikativnega sistema Investicije, ko se
investicija dokonča, ali ročno, kadar gre za brezplačni prevzem, ki ga ni v
načrtu.
Osebni dohodki: gre za klasičen aplikativni sistem za obračun plač in
vodenje evidence dela. Povezuje se s sistemom za kadrovsko evidenco.
Skladiščno materialno poslovanje: gre za klasičen sistem za vodenje
skladiščnega in materialnega poslovanja. Podpira vnos in vrednotenje
materiala po fakturah, izdajo materiala, spremljanje zalog po skladiščih,
reverze za izposojeno orodje, odpis materiala itd.
Investicije: aplikativni sistem omogoča vodenje investicij, to je na primer
izgradnja novih objektov, nabava opreme, orodij, pisarniškega inventarja
ipd. Sistem podpira načrtovanje in spremljanje realizacije investicij.
Vodenje kadrov: gre za klasičen aplikativni sistem za vodenje evidence
kadrov.
Prodaja električne energije: gre za specifičen aplikativni sistem, ki služi
kot informacijska podpora za prodajo električne energije.

V okviru analize obstoječega stanja je bil opravljen tudi pregled aplikativnih
sistemov, ki sestavljajo IIS. Sledi povzetek ugotovitev.






IIS je tehnološko zastarel, funkcionalno pa se komajda še prilagaja
zahtevam uporabnikov, kar se bo z deregulacijo trga električne energije
le še stopnjevalo. Zato je potreben temeljite tehnološke in funkcionalne
prenove.
IIS je namenjen pretežno podpori računovodsko-finančnim storitvam (8
od 11 AS), v manjši meri pa podpori ključnim poslovnim procesom.
Funkcionalnosti IIS večinoma niso dostopne preko spleta ali mobilnih
naprav.
Uporabniški vmesnik je znakovni, iz česar izhajajo številne omejitve pri
oblikovanju zaslonskih mask, kot tudi izpisov, manjša je prilagodljivost in
uporabniška prijaznost. Uporabniki morajo zato za izpise uporabljati še
druga orodja.
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Aplikacije uporabnika ne vodijo pri izvedbi poslovnih procesov v zadostni
meri. Pogosto je potrebno za izvedbo procesa prehajati med velikim
številom nepovezanih aplikacij. Poleg tega v naboru aplikacij obstajajo
zastarele aplikacije, ki se ne uporabljajo več.
Aplikativni sistemi znotraj IIS so medsebojno dobro integrirani, saj
uporabljajo centralno podatkovno bazo. Drugi aplikativni sistemi podjetja
pa z IIS niso zadovoljivo povezani.
IIS je slabo dokumentiran, prav tako slaba je sledljivost sprememb.
Razvijalec (Informatika, d. d.) namreč ne uporablja niti ustreznega CASE
orodja niti ne ustrezne metodologije razvoja IS. Sistemska dokumentacija
je večinoma v glavah razvijalcev, podatkovni modeli pa se osvežujejo
ročno. Uporabniška dokumentacija ni ažurna.
Strateški pomen IIS je visok, saj vsebuje strateško pomembne podatke
(na primer poslovni partnerji) in podpira strateško pomembne poslovne
procese (obračun omrežnine in električne energije).
Kritičnost IIS kot celote je visoka, saj vsebuje visoko kritične aplikativne
sisteme.
Pri nekaterih šifrantih in klasifikatih (na primer poslovni partnerji) ne
obstaja primarni identifikator, zato se pojavljajo podvajanja zapisov.
Obstajajo tudi stare šifre, ki se ne uporabljajo več.
Varnost IIS je dobra, ko gre za aplikacije v CICS okolju, medtem ko je za
varnost pri uporabi okenskih aplikacij potrebno poskrbeti v vsaki aplikaciji
posebej, kar ni primerno.
Za novi IIS je potrebno izbrati sodobno in dovolj zmogljivo tehnologijo
(podatkovni in aplikacijski strežnik ter razvojno orodje).
Pred začetkom prenove IIS je potrebno prenoviti in ustrezno strukturirati
poslovne procese, tako da bo novi IIS podpiral optimizirane poslovne
procese.
Poslovne procese je potrebno informacijsko podpreti tudi s sistemom za
upravljanje poslovnih procesov, ki bo zagotavljal tudi nemoten potek
procesov, ki potekajo preko več organizacijskih enot.
Razviti vmesnike, ki bodo omogočali integracijo IIS z drugimi IS podjetja.
Zagotoviti primarni identifikator za vsak šifrant ali klasifikat in prečistiti
obstoječe podatke.
Pred začetkom prenove je potrebno izbrati metodologijo razvoja IS, ki bo
obsegala celoten življenjski cikel, od zbiranja zahtev do vzdrževanja.
Izbrati eno od sodobnih CASE orodij, ki bo zagotavljalo stalno ažurno
sistemsko in uporabniško dokumentacijo ter sledljivost sprememb iz
verzije v verzijo.
Spremeniti pogodbeni odnos med elektrodistribucijskimi podjetji in
Informatiko, d. d., ki bo omogočal hitrejše prilagajanje IIS spremembam,
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predvsem tržnega dela ali pa za ta del izbrati drugega razvijalca in
informacijska sistema reguliranega in tržnega dela ustrezno povezati.

5.3. PRENOVA IIS – IZBIRA STRATEGIJE
Opisal sem analizo informacijskega sistema, možne smernice prenove in ključne
kriterije, ki jih je smiselno upoštevati, ko se odločamo, kako bomo pristopili k
prenovi podedovanega informacijskega sistema.
Na osnovi obstoječega stanja ter drugih zahtev in omejitev v zvezi s prenovo IIS
najprej izberemo primerne strategije ter jih med seboj primerjamo. Glede na
predlagane strategije nato opredelimo različne arhitekture, ki jih predlagamo kot
tehnološki okvir za prenovljeni IIS.

5.3.1. Primerne strategije za prenovo IIS
Ena ključnih razlik med strategijami prenove je, do kakšne mere se naslanjajo
na obstoječo rešitev oziroma do kakšne ravni v prenovljeno rešitev vključujejo
komponente, poslovno logiko in podatkovne strukture obstoječega sistema.
Strategiji, ki temeljita na celoviti prenovi ali zamenjavi obstoječega
informacijskega sistema s paketnimi rešitvami, sta s tega stališča radikalnejši,
saj obstoječi sistem popolnoma zavržeta. Ostale strategije izhajajo iz
predpostavke, da je obstoječi sistem (dovolj) dobra osnova in da je smiselno
nov informacijski sistem razviti na osnovi oziroma izhajajoč iz starega.
Pri izbiri strategije za prenovo IIS smo izhajali iz več predpostavk, ugotovitev in
zahtev, katerih podlaga so predvsem opravljene študije in analize, razgovori z
uporabniki ter lastne izkušnje pri podobnih projektih. Najpomembnejši razlogi na
strani Informatike d.d. in EDP za izbiro strategij, ki so v nadaljevanju opisane, so
naslednji:
 Strategija, ki temelji na zamenjavi obstoječega sistema z enotno paketno
rešitvijo (ERP), zaradi ocene finančnega in časovnega obsega ter visokih
tveganj ni primerna.
 Prenova IIS se bo izvajala pod nadzorom podjetja Informatika, d. d.
Ključno vlogo pri prenovi bodo imeli razvijalci in ostali kadri podjetja
Informatika, d. d., ki so sodelovali že pri razvoju obstoječega sistema in
poznajo njegovo delovanje.
 Usposobljenost kadrov podjetja Informatika, d. d. za razvoj v novih
tehnologijah je trenutno na nizki ravni, zato je izbira strategije, ki bi
zahtevala radikalen prehod na nove tehnologije in platforme, za
naročnika zelo tvegana.
 Zaželeno je, da strategija prenove informacijskega sistema izhaja iz
obstoječega informacijskega sistema in upošteva dosedanje tehnološke
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usmeritve, vendar mora rezultirati v odprto rešitev, ki bo omogočala
prehod na druge platforme, če se bo to v prihodnje izkazalo kot
upravičeno (na primer, če se ugotovi, da investicije v obstoječo
tehnologijo niso več smiselne).
 Nova rešitev mora biti bolj fleksibilna in prilagodljiva kot obstoječa.
Omogočati mora preprostejše prilagajanje spremembam poslovnih
procesov.
 Uporabnikom nove rešitve (EDP) mora biti omogočeno, da samostojno in
brez poseganja v programsko kodo prilagajajo posamezne rešitve svojim
potrebam (na primer s parametrizacijo ali z uporabo posebnega sistema
za delo s poslovnimi pravili).
Izhajajoč iz naštetega smo iz nadaljnje obravnave izključili strategijo, ki temelji
na popolni prenovi informacijskega sistema, saj le-ta predvideva, da obstoječi
sistem v celoti zavržemo. Omenjena strategija ni skladna z zahtevami naročnika,
je tvegana s stališča kadrovskih virov, poleg tega pa se tudi, upoštevajoč
splošne kriterije, ne izkaže kot primeren pristop. Ocenjujem namreč, da se želeni
poslovni procesi ne razlikujejo tako močno od tistih, ki jih podpira obstoječa
informacijska rešitev, ter da so obstoječa poslovna logika in podatkovne
strukture dobra osnova za prenovo.
Iz nadaljnje obravnave smo kot neprimerno izključili tudi strategijo, ki temelji na
zamenjavi obstoječega sistema z enotno paketno rešitvijo. Izhajal sem predvsem
iz rezultatov študije, ki podaja smernice za prenovo IIS.
Neprimerna je tudi strategija avtomatične transformacije. Uporabimo jo
predvsem takrat, ko se investicije v tehnološko platformo obstoječega
informacijskega sistema ne izplačajo več in je potrebno v čim krajšem času
obstoječo rešitev prenesti na modernejšo platformo. Izvorno kodo, ki vsebuje
poslovno logiko, s pomočjo avtomatiziranih postopkov prevedemo v novejše
programske jezike. Ker pa se novejši programski jeziki sintaktično zelo
razlikujejo od starejših oziroma tistih, na katerih temeljijo podedovani sistemi,
avtomatska transformacija pogosto privede do nerazumljive programske kode, ki
je še težja za vzdrževanje. Kakovosti kode s takšnim pristopom ne moremo
povečati, prav tako pa se ne rešimo monolitnosti oziroma močne odvisnosti med
posameznimi moduli rešitve.
V nadaljevanju so torej kot primerne strategije prenove IIS podrobnejše
obravnavane naslednje tri strategije (slika 14):
 oblikovanje SOA komponent,
 reinžinering,
 ovijanje.
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Slika 14: Primerne strategije za prenovo IIS

5.3.1.1. Zamenjava obstoječega informacijskega sistema
V primeru zamenjave obstoječega informacijskega sistema je primerna strategija
reinženiring. Ocenjujem namreč, da ni smiselno povsem zavreči poslovne logike,
poslovnih pravil in podatkovnih struktur obstoječega informacijskega sistema,
kot to predvidevajo druge tehnike zamenjave, temveč pri razvoju novega
informacijskega sistema rajši izhajati iz njih. Rešitev, do katere pridemo z
reinženiringom, je sicer funkcionalno podobna stari, vendar je razvita na novo
(odpravljene so pomanjkljivosti in slabosti stare; morda tudi z optimizacijo
poslovnih procesov) in navadno temelji na sodobnejši tehnologiji s čisto,
večnivojsko arhitekturo, ki je odprta za razširitve.
Najprej je potrebno analizirati podedovani sistem in oceniti, katere podatke,
poslovno logiko in poslovna pravila bi radi v novem sistemu obdržali. V
podedovanih sistemih namreč pogosto najdemo veliko tako imenovane
infrastrukturne kode, ki nima poslovne vrednosti in je zato ni smiselno prenašati
v novo okolje. Še zlasti ne, če so infrastrukturne zadeve, ki jih rešuje, morda že
podprte z novo tehnologijo.
Analizi sledi izdelava modela, ki predstavi trenutno sliko obstoječega sistema, in
sicer predvsem tiste dele, ki se nam zdijo koristni kot osnova za reinženiring.
Postopek je možno tudi delno avtomatizirati. V izdelan model nato vključimo
dodatne funkcionalnosti in elemente, ki bi jih želeli imeti v novi rešitvi, nato pa
model preoblikujemo in razdelimo v komponente. Rezultat je UML model, ki
modelira želeni sistem.
Sledi implementacija novega sistema po načrtu oziroma predhodno izdelanem
modelu. Celoten proces transformacije se ustrezno spremlja in nadzira.
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Izvedljivost posameznih komponent se navadno preverja s pomočjo prototipov,
razvite komponente pa testira in integrira v končno rešitev.

5.3.1.2. Nadgradnja obstoječega informacijskega sistema
V skupini strategij, ki obstoječi informacijski sistem ali njegove dele nekako
integrirajo v novo rešitev, sem identificiral še dve primerni strategiji. Pri prvi gre
za preprosto ovijanje obstoječega sistema, kjer funkcionalnosti podedovanega
sistema skoraj ni potrebno spreminjati. Pri tej strategiji je podedovani sistem za
dodane nivoje v okviru prenove črna škatla, ki nam ponuja svoje obstoječe
storitve. Prednosti takšnega pristopa so predvsem v tem, da je relativno
preprost in hitro izvedljiv, njegova največja slabost pa je to, da ponuja samo
tisto funkcionalnost, ki je bila na voljo že v starem sistemu.
Pri uporabi strategije ovijanja se obstoječi informacijski sistem praktično ne
spremeni. Vse, kar je potrebno zagotoviti, so vstopne točke do storitev, ki jih
podedovan sistem nudi uporabnikom. Seveda pa takšen pristop ni najbolj
primeren, če je obstoječi sistem zelo monoliten in tog. Z ovijanjem v takšnem
primeru ne dosežemo prav veliko, saj obdržimo sistem, ki ni razširljiv in
prilagodljiv ter ga je težko vzdrževati.
Omenjene slabosti ovijanja učinkovito rešuje strategija SOA komponent. Tudi pri
tej strategiji sicer obdržimo obstoječ informacijski sistem, vendar nanj ne
gledamo več kot na črno škatlo. Vse podedovane aplikacije analiziramo iz
poslovnega vidika in opazujemo, kateri poslovni procesi se odvijajo v
posameznih aplikacijah. Nato oblikujemo logične komponente, ki podpirajo
zaokrožene celote poslovne logike. Vsako od podedovanih aplikacij predelamo
na ta način, da jih dodelimo v posamezne komponente, jih ustrezno predelamo
in določimo njihove vmesnike. Nato nad komponentami oblikujemo storitve, ki
jih le-te ponujajo. S tem zmanjšamo odvisnost, predvsem pa povezanost med
aplikacijami obstoječega informacijskega sistema in izboljšamo njihovo
strukturo. Hkrati omogočimo tudi komunikacijo z zunanjimi sistemi (z vmesniki).
Ker smo na ravni komponent določili zaključene poslovne storitve, sistem za nas
ne predstavlja več črne škatle. Na ta način lahko podpremo tudi orkestracijo
poslovnih procesov v okviru končne arhitekture.
Pri strategiji, ki temelji na uvedbi komponent SOA, gre za korenitejšo predelavo
obstoječega informacijskega sistema, saj je potrebno za dostop do
funkcionalnosti podedovanega sistema poleg priprave vstopnih točk, ki v tem
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primeru predstavljajo poslovne SOA storitve, razviti še logično zaključene
komponente, sestavljene iz predelanih obstoječih aplikacij.
Po končani prenovi informacijskega sistema je zgrajen sistem, ki za zgornje
nivoje uporablja sodobne arhitekture in platforme, za dostop do storitev
podedovanega sistema pa storitveno usmerjeno arhitekturo. Če se pozneje
pojavi potreba po prehodu s podedovanega sistema na nov sistem, lahko
prenašamo vsako SOA komponento posebej, kar nam omogoči postopen prenos.
V primerjavi z reinženiringom imamo pri strategiji, ki temelji na uvedbi SOA
komponent, opravka z nižjim tveganjem, saj obdržimo aplikacije podedovanega
sistema, ki delujejo na preizkušen način in za katere imamo ustaljene postopke
vzdrževanja. Slabost pa utegnejo biti visoki stroški vzdrževanja in obratovanja
podedovanih sistemov. Poleg omenjenega se pri uvedbi SOA komponent,
narejenih iz podedovanega informacijskega sistema, odpovemo optimalni rešitvi,
ki bi jo morda lahko dosegli z zamenjavo obstoječega informacijskega sistema.

5.4. PRENOVA IIS – IZBIRA PRIMERNE ARHITEKTURE
5.4.1. Zahteve in predpogoji arhitekture
Pri prenovi informacijskih sistemov imamo vedno opravka z določenimi
omejitvami in zahtevami, med katerimi so tudi takšne, ki se nanašajo na
tehnologije in arhitekturo rešitve (na primer zahteve v zvezi s proizvajalcem in
verzijo sistema za upravljanje s podatkovnimi bazami, operacijskimi sistemi
strežnikov,
obstoječo
strojno
konfiguracijo,
prepustnostjo
sistema,
razpoložljivostjo sistema ipd.).
Predstaviti želim tiste vidike – imenujem jih predpogoji – ki so bili izraženi kot
pomembni s strani uporabnika prenove IIS ali pa jih sami ocenjujemo kot
pomembne, saj vplivajo na izbiro arhitekture.
Predpogoji so seveda v prvi vrsti odvisni od strategije prenove. Če kot strategijo
izberemo pristop, ki temelji na nadgradnji obstoječega informacijskega sistema,
je predpogojev bistveno več, kot če se odločimo za zamenjavo sistema.
Upoštevati je namreč potrebno, da mora biti arhitektura prenovljenega sistema
skladna s podedovanim sistemom, saj bo le-ta predstavljal njen sestavni del.
Nasprotno pa v primeru zamenjave sistema nismo vezani na obstoječe
tehnologije in rešitve in imamo s tega stališča manj omejitev.
V nadaljevanju si bomo najprej pogledali nekaj splošnih predpogojev, ki veljajo
ne glede na izbrano strategijo, zatem pa še nekaj takšnih, ki jih je potrebno
upoštevati, če se odločimo za nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema.
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5.4.2. Splošni predpogoji arhitekture
Med ključnimi predpogoji arhitekture, ki veljajo ne glede na izbrano strategijo
prenove, velja omeniti naslednje:
 Arhitektura mora podpirati izvedbo enotne vstopne točke (ang. Single
Sign On, SSO), to je, da mora uporabnikom biti omogočeno, da se
sistemu samo enkrat predstavijo (avtentikacija in avtorizacija), zatem pa
imajo dostop do vseh storitev sistema, skladno s pridobljenimi dovoljenji.
 Arhitektura mora podpirati izvajanje porazdeljenih transakcij, to je
transakcij, katerih operacije se ne izvedejo nujno na enem, temveč na
več strežnikih.
 Arhitektura mora biti odprta; rešitve, ki dolgoročno vodijo do odvisnosti
od določene tehnologije ali izvajalca, niso zaželene.
 Arhitektura mora biti fleksibilna in mora omogočati preprosto prilagajanje
informacijskega sistema poslovnim procesom. Zaželeno je, da arhitektura
omogoča avtomatizacijo oziroma orkestracijo poslovnih procesov.
Predpogoji arhitekture v primeru nadgradnje obstoječega sistema
V primeru nadgradnje obstoječega sistema oziroma izbire strategije, ki temelji
na uporabi podedovanega sistema, je potrebno upoštevati tudi druge omejitve.
Predvsem velja poudariti, da je trenutni informacijski sistem oziroma IIS
sestavljen iz velikega števila CICS aplikacij, ki tečejo v okviru z/OS operacijskega
sistema. Le-te je potrebno integrirati v izbrano arhitekturo, hkrati pa morajo biti
izpolnjene vse ostale funkcionalne in nefunkcionalne zahteve.
V nadaljevanju naštevamo nekaj najpomembnejših predpogojev arhitekture, ki
jih je potrebno upoštevati v primeru strategije nadgradnje IIS:
 uporabljenih naj bo čim več CICS aplikacij podedovanega sistema,
 CICS aplikacije naj tečejo v okviru operacijskega sistema z/OS,
 za izvajanje transakcij naj bo uporabljen CICS transakcijski strežnik,
 za upravljanje s podatkovnimi bazami naj bo uporabljen sistem DB2,
 za upravljanje z dokumenti naj bo uporabljena rešitev IBM Content
Manager OnDemand.
Analiza predpogojev
Analiza naštetih predpogojev pokaže, da strategija, ki temelji na ovijanju
obstoječe rešitve, ni primerna, saj ne izpolnjuje splošnih predpogojev. Predvsem
sta problematični zahtevi v zvezi z odprtostjo in fleksibilnostjo rešitve, ki ju
ovijanje, kjer obstoječ sistem obravnavamo kot črno škatlo, ne rešuje
zadovoljivo. Strategije ovijanja zato v nadaljevanju ne obravnavamo več.
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Izkaže pa se, da je glede na podane zahteve zelo primerna storitveno usmerjena
arhitektura, saj učinkovito rešuje vse naštete predpogoje. SOA predstavlja
odprto arhitekturo, ki je izredno fleksibilna in agilna. Tudi pri izbiri strategije,
kjer uporabljamo podedovani sistem, je smiselno storitve podedovanega sistema
izpostaviti kot SOA storitve, saj nam to omogoča poznejšo migracijo na novejše
platforme, če se to izkaže kot primerno. Vsekakor pa je takšna arhitektura
najbolj primerna za podporo orkestracije poslovnih procesov.

SOA je sodoben pristop k izdelavi informacijskih sistemov. Kot pristop je
primeren tako za razvoj nove rešitve, na primer z uporabo strategije
reinženiring, kot tudi v primeru nadgradnje obstoječe rešitve, bodisi z ovijanjem
ali pa oblikovanjem SOA komponent.
V primeru uporabe storitveno usmerjenega pristopa storitve za predstavitveno
raven arhitekture ponujamo v obliki enotne vstopne točke. Komunikacija poteka
preko standardnega SOAP protokola, v primeru spremenjenih funkcionalnih ali
nefunkcionalnih zahtev pa lahko implementacijo določene storitve preprosto
zamenjamo z drugo, primernejšo implementacijo. S tem dosežemo maksimalno
fleksibilnost, s prehodom na višje razvojne stopnje SOA pa tudi možnost
povezovanja z zunanjimi storitvami in objavljanja lastnih storitev.
Storitveno usmerjeni pristop je torej skladen z vsemi izbranimi strategijami in
predpogoji arhitekture, zato ga v nadaljevanju uporabljamo kot osnovo pri vseh
obravnavanih arhitekturah.
V nadaljevanju sledijo predlogi konkretnih arhitektur, in sicer za vsako od
izbranih strategij posebej (slika 15 prikazuje tudi reference na poglavja, kjer so
posamezne arhitekture opisane).
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IZBIRA STRATEGIJE

Slika 15: Primerne arhitekture za prenovo IIS
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5.4.3. PREDLOG ARHITEKTURE V PRIMERU ZAMENJAVE
IIS
V primeru izbire reinženiringa, kot strategije za prenovo IIS, predlagam, da se
nov informacijski sistem izdela v skladu s koncepti SOA. Priporočljiva je vpeljava
prve razvojne stopnje SOA, med uporabljenimi vzorci SOA arhitekture pa
priporočajo uporabo vzorca integracije storitev, virtualnega ponudnika storitev,
po potrebi pa tudi uporabo vzorca storitvenega prilagojevalca.
Nadalje predlagam, da je arhitektura jasno razdeljena na tri ravni, in sicer
predstavitveno, poslovno in podatkovno raven. Predstavitvena raven naj zajema
dva dela: spletni strežnik v demilitariziranem območju (DMZ) in strežnik, ki naj
gosti predstavitvene aplikacije. Na poslovni ravni naj bo realizirana enotna
dostopna točka v skladu s SOA vzorcem integracije storitev in mehanizem za
orkestracijo poslovnih procesov. Podatki naj bodo shranjeni v podatkovni bazi.
V nadaljevanju predstavljamo dve različici zgoraj omenjene arhitekture, in sicer
prvo v okolju .NET, drugo pa v okolju J2EE.

5.4.3.1. Arhitektura v okolju .NET (reinženiring -zamenjava IIS)
Arhitektura, ki jo v primeru odločitve za reinženiring obstoječega IIS
predlagamo, je lahko v celoti realizirana v okolju .NET oziroma z uporabo
tehnoloških rešitev, ki so z okoljem .NET združljive. Shemo takšne arhitekture
prikazuje slika 16.
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Slika 16: Prikaz primerne arhitekture v .NET okolju v primeru zamenjave IIS
(reinženiring)
Za orkestracijo poslovnih procesov se uporablja strežnik za upravljanje poslovnih
procesov (BPM) Microsoft BizTalk. Predstavitveni nivo arhitekture se nahaja v
obliki tankega odjemalca na spletnem strežniku .NET, ki se nahaja v DMZ
območju. Poslovni nivo arhitekture pa se nahaja tako na .NET strežniku, ki služi
tudi kot vstopna točka po vzoru SOA vzorca integracije storitev, kot tudi na
poslovnih .NET strežnikih, ki gostijo spletne aplikacije. Poslovni nivo se povezuje
na podatkovno bazo MSSQL.
Nefunkcionalne zahteve, kot so visoka zmogljivost, razpoložljivost, razširljivost
itn., je možno podpreti z dodajanjem redundantnih strežnikov na posameznih
ravneh arhitekture.

5.4.3.2. Arhitektura v okolju J2EE (reinženiring- zamenjava IIS)
Arhitektura za potrebe reinženiringa IIS je lahko realizirana tudi v okolju J2EE.
Za orkestracijo poslovnih procesov se v tem primeru uporablja BPM strežnik IBM
Process server. Predstavitveni nivo je razdeljen na dve logični celoti: spletni
strežnik IBM HTTP server, ki se nahaja v DMZ območju, in poslovni aplikacijski
strežnik Websphere, ki gosti predstavitvene aplikacije. Poslovni strežnik že
vsebuje del poslovne logike, poslovni nivo arhitekture pa se nahaja na
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aplikacijskem strežniku WebSphere, ki služi tudi kot vstopna točka po vzoru SOA
vzorca integracije storitev. Poslovni nivo se povezuje na podatkovno bazo IBM
DB2.

Slika 17: Prikaz primerne arhitekture v J2EE okolju v primeru zamenjave IIS
(reinženiring)
Nefunkcionalne zahteve, kot so visoka zmogljivost, razpoložljivost, razširljivost
itn., je možno podpreti s postavljanjem redundantnih strežnikov na posameznih
ravneh arhitekture.
Posebej velja izpostaviti vstopno točko SOA, do katere dostopajo poslovni
strežniki, ki gostijo poslovno logiko spletnih aplikacij. V primeru, da je potrebno
posamezno aplikacijo spremeniti, to ne vpliva na delovanje sistema, saj v
takšnem primeru vstopna točka ostaja nespremenjena.

5.4.4. PREDLOG ARHITEKTURE V PRIMERU
NADGRADNJE IIS
V primeru, da se pri prenovi IIS odločimo za nadgradnjo obstoječega IIS, je,
upoštevajoč predpogoje in zahteve, edina primerna strategija tista, ki temelji na
oblikovanju SOA komponent iz obstoječega informacijskega sistema.
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Ključna aktivnost pri uporabi omenjene strategije je oblikovanje logičnih
komponent iz obstoječega informacijskega sistema (SOA komponente), ki bodo
višjim ravnem arhitekture izpostavljale svoje storitve.
V primeru IIS je potrebno v ta namen predelati obstoječe CICS aplikacije, ki
tvorijo podedovani sistem. Stanje, v katerem se običajno nahajajo CISC
aplikacije, ilustrira slika 17. Običajno gre za tesno povezanost CISC aplikacij, kar
otežuje oblikovanje SOA komponent. Najprej je potrebno ločiti posamezne
sklope funkcionalnosti v module, ki med seboj komunicirajo preko internih
vmesnikov.

Slika 18: Značilna arhitektura CISC aplikacije
Slika 18 prikazuje strukturo ustrezno zasnovane CICS aplikacije, kjer posamezni
moduli med seboj komunicirajo preko definiranih vmesnikov. Na ta način se
zniža notranja povezanost aplikacij, lažje pa je tudi oblikovati SOA komponente,
ki kličejo funkcije zgoraj opisanih modulov.
Po končani predelavi CICS aplikacij in definiranju SOA komponent in njihovih
storitev moramo vzpostaviti primerno arhitekturo, ki bo znala izpostaviti izbrane
storitve višjim nivojem arhitekture, odločiti pa se moramo tudi, na kakšen način
bomo izpolnili predpogoje arhitekture (enkratni vpis, podpora porazdeljenim
transakcijam, orkestracija poslovnih procesov).
V nadaljevanju predstavljam tri možne različice arhitekture: v okolju .NET, v
okolju J2EE in v hibridnem okolju.

5.4.4.1. Arhitektura v okolju .NET (Nadgradnja IIS)
V primeru nadgradnje IIS se lahko odločimo za arhitekturo, pri kateri vse ravni,
višje od zalednega sistema, delujejo v okolju .NET oziroma uporabljajo z okoljem
.NET združljive tehnološke rešitve.
Poglavitna težava, ki spremlja to arhitekturo, je povezovanje okolja .NET z
zalednim sistemom transakcijski strežnik CICS. Potrebno je omogočiti enkratni
vpis (SSO), ki omogoča avtentikacijo in avtorizacijo tako v .NET okolju, kot tudi
v zalednem sistemu. Potrebno je omogočiti izvajanje porazdeljenih transakcij,
kar pomeni, da potrebujemo zunanjega upravnika transakcij, saj okolje .NET ne
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podpira uporabe rešitve CICS transaction gateway, ki omogoča transparentno
izvajanje porazdeljenih transakcij z uporabo upravnika transakcij operacijskega
sistema z/OS.
Vse te zahteve bolj ali manj rešuje Host Integration Server (HIS) v povezavi s
strežnikom Microsoft BizTalk. Slednji omogoča objavo spletnih storitev CICS
aplikacij, ki jih potem upravlja HIS.
Primer takšne arhitekture je predstavljen v nadaljevanju. Opisana arhitektura
uporablja za povezovanje do CICS transakcijskega sistema strežnik Microsoft
BizTalk. Strežnik BizTalk za povezovanje do zunanjih sistemov uporablja različne
prilagojevalnike, kjer vsaka vrsta zna dostopati do določenega sistema. Za
povezovanje do sistema CICS se uporablja rešitev Host Integration Server, ki
komunicira s sistemom CICS preko spletnih storitev, objavljenih s strani CICS
transakcijskega strežnika. Tako objavljene spletne storitve predstavljajo vstopno
točko SOA (po vzorcu integracije storitev).
Uporabnik dostopa do spletnih aplikacij, ki tečejo na Internet Information
Services (IIS) spletnem strežniku, ki v nadaljevanju preko protokola SOAP
komunicira z BizTalk strežnikom.
Opisana arhitektura je rešitev, ki uporablja neposreden dostop do CICS
transakcijskega strežnika. Za izvajanje porazdeljenih transakcij uporablja
zunanjega upravitelja transakcij, kar je pomembna razlika v primerjavi z
ostalima opisanima arhitekturama, ki za ta namen uporabljata upravitelja
transakcij z/OS operacijskega sistema.
V nadaljevanju podajam še kratek opis ključnih gradnikov opisane arhitekture
ter možne pristope za realizacijo za realizacijo zahtevanih funkcionalnih in
nefunkcionalnih zahtev.
Transakcijski strežnik: transakcijski strežnik je postavljen v operacijskem sistemu
z/OS. Ker CICS transakcijski strežnik objavi svoje spletne storitve, ne
potrebujemo za povezavo do njegovih storitev nobene vmesne komponente.
Poslovni nivo: poslovni nivo je v opisani arhitekturi delno vsebovan na
transakcijskem strežniku v obliki storitev, ki jih ponuja, delno pa tudi v
aplikacijah okolja .NET, ki jih uporablja uporabnik. V primeru dostopa do večjega
števila storitev transakcijskega strežnika je potrebno izvesti porazdeljeno
transakcijo, ki uporablja zunanjega upravitelja transakcij, saj arhitektura ne
omogoča transparentne uporabe upravitelja transakcij operacijskega sistema
z/OS. Vmesna komponenta BizTalk skrbi skupaj s strežnikom HIS za
komunikacijo med transakcijskim sistemom in spletnimi aplikacijami.
Uporabniki preko HTTP protokola uporabljajo spletne aplikacije, ki tečejo na
spletnem strežniku/strežnikih IIS.
Predstavitveni nivo: predstavitveni nivo je realiziran v okolju .NET. Odjemalci
uporabniku ponujajo v uporabo spletne aplikacije, ki pa uporabljajo storitve
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transakcijskega strežnika CICS, in sicer posredno preko BizTalk strežnika. To
nam omogoča, da lahko razvijamo uporabniške aplikacije neodvisno od poslovne
logike, če so seveda na transakcijskem strežniku implementirane storitve, ki
odgovarjajo na določeno zahtevo. Komunikacija med okoljem .NET in BizTalk
strežnikom poteka preko SOAP protokola. Pri tem je potrebno upoštevati, da
morajo biti .NET spletne aplikacije postavljene na dodatnih spletnih strežnikih
IIS. Spletni strežniki se v opisani arhitekturi nahajajo v območju DMZ, kar
omogoča povezovanje do sistema od zunaj.
Poglavitno vprašanje, ki ga je v primeru izbire opisane arhitekture potrebno
rešiti oziroma preučiti, je stopnja skladnosti med obema sistemoma, torej starim
IIS in novim sistemom. Potrebna je dodatna analiza delovanja zunanjega
upravitelja transakcij, ki bo zmanjšala negotovost v zvezi s tem, kako deluje
potrjevanje porazdeljene transakcije v z/OS sistemu pri uporabi zunanjega
upravitelja transakcij drugega proizvajalca.
Poglejmo še, kako opisana arhitektura rešuje ključne zahteve v zvezi z novim
sistemom.
Zagotavljanje enkratnega vpisa: zagotavljanje podpore za enkratni vpis je pri
arhitekturi v okolju .NET vprašljivo, saj je omenjeno funkcionalnost potrebno
integrirati na ravni obeh sistemov: zgornji nivoji arhitekture v okolju .NET in
spodnji nivoji arhitekture v okolju z/OS. Na nivoju okolja .NET lahko enkratni
vpis dosežemo s pomočjo protokola ActiveDirectory ali LDAP, vendar je
vprašljivo, ali je možno tako izvedeno avtorizacijo in avtentikacijo aplicirati tudi
na nivo zalednega sistema. Teoretično bi sicer lahko imeli v vseh aplikacijah
okolja .NET prednastavljene podatke, ki bi se uporabili za avtentikacijo in
avtorizacijo na zalednem sistemu, vendar v tem primeru ne gre več za enkraten
vpis. Zagotovitev podpore enkratnega vpisa je v opisani arhitekturi zato
vprašljiva.
Podpora za porazdeljene transakcije: podpora za porazdeljene transakcije v
opisani arhitekturi ni trivialna, saj je za ta namen potrebno izdelati kar nekaj
dodatnih komponent. BizTalk lahko do zunanjih sistemov dostopa preko sistema
adapterjev. Za vse zunanje sisteme, ki še nimajo implementiranih adapterjev, je
potrebno implementirati komponente, ki znajo komunicirati z BizTalk strežnikom
in jih registrirati kot adapterje (na primer onDemand sistem).
Poleg tega zaradi narave arhitekture ni možno uporabljati upravitelja transakcij,
ki se nahaja na z/OS operacijskem sistemu. Zaradi tega bi morali za upravitelja
transakcij izbrati zunanjega upravitelja transakcij, torej v primeru izbrane
arhitekture koordinatorja porazdeljenih transakcij (DTC Distributed Transaction
Coordinator). Pri tem se pojavi problem, ker DTC ne zna registrirati vseh
sistemov, ki bi morali sodelovati pri izvajanju porazdeljene transakcije. Postavlja
se tudi vprašanje, ali lahko DTC nastavimo na takšen način, da bo znal krmiliti
izvajanje porazdeljene transakcije med vsemi vpletenimi sistemi in izvesti
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dvofazno potrjevanje transakcije na sistemih, ki bodo sestavljali zaledni sistem.
Gre namreč za dva neodvisna sistema različnih proizvajalcev, ki v osnovi nista
bila namenjena temu, da bi sodelovala pri izvajanju takšne funkcionalnosti.
Zagotovitev podpore za porazdeljene transakcije je v opisani arhitekturi zato
vprašljiva.
Avtomatizacija poslovnih procesov: avtomatizacija poslovnih procesov v smislu
orkestracije je podprta s strežnikom BizTalk, ki je pravzaprav že po definiciji BPM
strežnik. Če bi lahko zaledni sistemi vse svoje storitve objavili kot spletne
storitve, s katerimi bi BizTalk lahko komuniciral preko SOAP protokola, bi bila
orkestracija vsekakor možna.

5.4.4.2. Arhitektura v okolju J2EE (Nadgradnja IIS)
Rešitev, ki bi omogočala popolnoma čisto J2EE okolje, je s tehnološkega vidika
dobra, saj obsega rešitve istega proizvajalca, ki so med seboj popolnoma
skladne. Na aplikacijskem nivoju arhitekture uporabljamo aplikacijski strežnik
IBM Websphere, za transakcijski strežnik pa CICS. V obeh primerih gre za
preizkušene tehnologije.
V arhitekturi, ki je predstavljena v nadaljevanju, sta uporabljena dva aplikacijska
strežnika (predvsem zaradi stabilnosti). Prvi služi za postavitev spletnih aplikacij,
ki jih uporabljajo uporabniki za dostop do sistema, drugi pa je zasnovan kot
vstopna točka SOA (po vzoru vzorca integracija storitev) do zalednega sistema,
kjer se nahaja transakcijski strežnik. Predpostavljamo namreč, da se bo vstopna
točka bolj poredko spreminjala in bo uporabljana s strani vseh spletnih aplikacij,
medtem ko se bodo posamezne spletne aplikacije verjetno bolj pogosto
spreminjale in bodo zaradi tega dosegale tudi manjše vrednosti parametra
povprečni čas med odpovedmi.
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Slika 19: Prikaz primerne arhitekture v J2EE okolju v primeru nadgradnje IIS
(SOA komponente)

Če se izkaže, da je takšna arhitektura predimenzionirana, lahko aplikacije obeh
aplikacijskih strežnikov postavimo na en sam aplikacijski strežnik, ki bo v tem
primeru hkrati služil kot vstopna točka do zalednega sistema in strežnik, na katerem
bodo tekle posamezne spletne aplikacije.
Primer takšne arhitekture je predstavljen v nadaljevanju. Spletna aplikacija je
izdelana s pomočjo tehnologije JSP (ang. Java Server Pages), ki omogoča ločitev
grafične logike od poslovne logike. Za poslovni nivo je uporabljen aplikacijski
strežnik IBM Websphere, kot je bilo omenjeno že na začetku, pa imamo lahko
postavljena dva aplikacijska strežnika, pri čemer je eden uporabljen samo kot
vstopne točka do zalednega sistema transakcijskega strežnika.
Vsi sistemi, ki sestavljajo arhitekture ravni, od vključno poslovnega naprej, so
postavljeni na računalniku zSeries. Za povezovanje do transakcijskega strežnika
CISC uporabimo rešitev CICS Transaction Gateway, ki omogoča povezovanje
aplikacijskega strežnika s transakcijskim strežnikom.
Podobno kot za arhitekturo .NET, tudi tu podajam kratek opis ključnih gradnikov
opisane arhitekture ter možne pristope za realizacijo zahtevanih funkcionalnih in
nefunkcionalnih zahtev.
Transakcijski strežnik: transakcijski strežnik je postavljen v operacijskem sistemu
z/OS. Pri prikazani topologiji za potrebe povezovanja na transakcijski strežnik ne
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potrebujemo dodatne komponente CTG (CICS Transaction Gateway) na
operacijskem sistemu z/OS. Ko se aplikacijski strežnik WebSphere nahaja na Linux
particiji mainframe računalnika, je namreč komponenta CTG, ki se nahaja na
aplikacijskem strežniku, zmožna samostojnega povezovanja na transakcijski strežnik
CICS.
Poslovni nivo: glede na izbiro topologije se lahko aplikacijski strežnik IBM
Websphere nahaja bodisi izven računalnika mainframe bodisi je nameščen na njem.
S pomočjo virtualizacije, ki omogoča fleksibilno in razširljivo okolje, lahko znotraj
mainframe računalnika zSeries virtualiziramo operacijski sistem Linux. V primeru
opisane arhitekture smo virtualizirali dva Linux strežnika, pri čemer je na enem od
njiju postavljen aplikacijski strežnik, ki gosti spletne aplikacije in z njimi povezano
poslovno logiko, na drugem pa je postavljen drugi aplikacijski strežnik, ki je
namenjen kot vstopna točka do zalednega sistema. V okviru opisane arhitekture
lahko uporabljamo tudi strojno rešitev IBM HiperSockets, ki omogoča
visokozmogljivo prenašanje podatkov med aplikacijskim in transakcijskim
strežnikom.
Uporabniki preko HTTP protokola uporabljajo spletne aplikacije, ki tečejo na prvem
aplikacijskem strežniku.
Predstavitveni nivo je v okviru predlagane arhitekture realiziran v okolju J2EE. Vse
spletne aplikacije so postavljene na prvem aplikacijskem strežniku, ki zahteve
posreduje drugemu aplikacijskemu strežniku oziroma vstopni točki. Možna je tudi
različica arhitekture, kjer bi prvi aplikacijski strežnik postavili izven mainframe
računalnika zSeries na operacijski sistem Linux, vendar moramo potem rešiti
problem izvajanja porazdeljenih transakcij, če bi bile na tem nivoju arhitekture
potrebne. Poleg tega se spletni strežniki v arhitekturi nahajajo v območju DMZ, kar
omogoča povezovanje do sistema od zunaj.
Opisana arhitektura, ki je v celoti realizirana v J2EE okolju, učinkovito rešuje vse
ključne zahteve v zvezi z novim sistemom. Opis podajamo v nadaljevanju.
Pridobivanje povezav: pridobivanje povezav je pod nadzorom aplikacijskega
strežnika IBM Websphere.
Upravljanje transakcij: omogočena je uporaba porazdeljenih transakcij s pomočjo
RRS (ang. Resource Recovery Services) funkcionalnosti z/OS operacijskega sistema.
Funkcionalnost omogoča izvajanje porazdeljene transakcije med aplikacijskim
strežnikom IBM Websphere, transakcijskim strežnikom CISC in ostalimi podsistemi
z/OS (IBM IMS Transaction Manager, IMS/DB, DB2, IBM Websphere MQ systems).
Upravljanje varnosti: omogočena je tako integrirana avtorizacija (ang. container
based) kot tudi komponentna avtorizacija (ang. component based). Aplikacijski
strežnik IBM Websphere je možno nastaviti tako, da uporablja register
operacijskega sistema (IBM RACF ali LDAP) kot svoj register uporabnikov. To
omogoča transparenten dostop do transakcijskega strežnika CICS, saj le-ta
uporablja avtorizacijo, ki je bila posredovana aplikacijskemu strežniku.
Enkratni vpis: pri arhitekturi okolja J2EE ni problematičen, saj gre za sisteme istega
proizvajalca, ki imajo podporo za to vgrajeno v samih produktih, hkrati pa podpirajo
tudi enkratni vpis iz nivoja poslovne logike do zalednega sistema. Za podporo
enkratnega vpisa lahko uporabljamo protokol LDAP ali RACF.
Podpora za porazdeljene transakcije: porazdeljene transakcije so ustrezno podprte v
operacijskem sistemu z/OS, ki podpira funkcionalnost RRS. Izvajanje transakcij
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poteka z nivoja drugega aplikacijskega strežnika, ki lahko izvaja niz atomičnih
transakcij, povezanih v porazdeljeno transakcijo v okviru izvajanja določene storitve,
možno pa je tudi izvajanje porazdeljene transakcije, ki se izvaja preko večjega
števila klicev posameznih storitev.
Podpora avtomatizacije poslovnih procesov: za izvajanje orkestracije lahko
uporabimo BPM strežnik IBM Process Server. Ta je lahko vgrajen kot komponenta
na ravni aplikacijskega strežnika, ki služi kot vstopna točka do zalednega sistema.
Strežnik v tem primeru skrbi za orkestracijo, ki pa jo prožijo zahteve iz strežnika,
kjer se nahajajo spletne aplikacije. Na ta način bi orkestracijo dodali na nižji nivo
celotne arhitekture in bi bila za zgornje nivoje privzeta. Ker bi orkestracija potekala
v okviru sistemov istega proizvajalca, je tveganost nestabilnosti sistema nižja.
5.4.5. Arhitektura v hibridnem okolju (Nadgradnja IIS)
Pri hibridni arhitekturi gre za povezavo med J2EE in .NET okoljem, kjer na ravni
aplikacijskega strežnika še vedno uporabljamo IBM rešitve, ki so seveda zelo dobro
integrirane s samim CICS transakcijskem strežniku, za izdelavo predstavitvenega
nivoja pa uporabimo rešitev okolja .NET, ki nam omogoča hiter razvoj spletnih
aplikacij.
Arhitektura je sestavljena iz več ravni. Na predstavitveni ravni uporabljamo rešitev
okolja .NET, ki se preko spletnih storitev povezuje na aplikacijski strežnik IBM
Websphere. V takšni arhitekturi predstavljajo storitve aplikacijskega strežnika
vstopno točko SOA (po vzorcu integracije storitev). Aplikacijski strežnik se preko
rešitve CTG (CICS transacition gateway) sporazumeva s transakcijskim strežnikom
IBM CICS transaction server.
Pri kompleksnih arhitekturah poslovnih informacijskih sistemov je poglavitnega
pomena skladnost med posameznimi ravnmi arhitekture. Hibridna arhitektura je s
tega stališča v splošnem tvegana in se je v primeru aplikacij, ki so kritične za
poslanstvo podjetja, rajši izogibamo. V primeru težav namreč težje najdemo prave
vzroke, otežena pa je tudi tehnična podpora, saj se moramo obračati na različne
proizvajalce. Povsem drugače pa je, če se omejimo na takšne kombinacije
arhitektur, ki so preizkušene v praksi in omogočajo ustrezno razmejitev tako na višji
kot tudi na nižjih ravneh abstrakcije. Primer takšne hibridne arhitekture podajamo v
nadaljevanju.
Predlagana hibridna arhitektura združuje uporabo obeh okolij, .NET in J2EE, in je
prikazana na sliki 20. Za predstavitveni nivo bo uporabljena tehnologija .NET
ogrodja, za vse ostale ravni do transakcijskega strežnika pa tehnologija J2EE.
Podobno kot pri čistem J2EE okolju za dostop do transakcijskega strežnika CICS tudi
tu uporabimo rešitev CTG (CICS transaction gateway), pri čemer se aplikacijski
strežnik fizično nahaja na mainframe računalniku.
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Slika 20: Prikaz primerne hibridne arhitekture v primeru nadgradnje IIS (SOA
komponente)
Poglejmo še osnovne komponente hibridne arhitekture in način reševanja osnovnih
zahtev arhitekture.
Transakcijski strežnik: transakcijski strežnik je postavljen v operacijskem sistemu
z/OS. Pri prikazani topologiji za potrebe povezovanja na transakcijski strežnik ne
potrebujemo dodatne komponente CTG na operacijskem sistemu z/OS. Ko se
aplikacijski strežnik WebSphere nahaja na Linux particiji mainframe računalnika, je
namreč komponenta CTG, ki se nahaja na aplikacijskem strežniku, zmožna
samostojnega povezovanja na transakcijski strežnik CICS.
Poslovni nivo: glede na izbiro topologije se lahko aplikacijski strežnik IBM
Websphere nahaja bodisi izven računalnika mainframe bodisi je postavljen na njem.
S pomočjo virtualizacije, ki omogoča fleksibilno in razširljivo okolje, lahko znotraj
mainframe računalnika zSeries virtualiziramo operacijski sistem Linux. Na tem
operacijskem sistemu lahko potem postavimo aplikacijski strežnik, ki se do z/OS
operacijskega sistema obnaša skoraj kot zunanji sistem. Poglavitna razlika je v tem,
da lahko pri tej topologiji uporabljamo strojno rešitev IBM HiperSockets, ki omogoča
visokozmogljivo prenašanje podatkov med aplikacijskim in transakcijskim
strežnikom.
Aplikacijski strežnik svoje storitve ponuja navzven v obliki spletnih storitev, ki jih
uporabljajo višji nivoji arhitekture. Enterprise Java Beans (EJB) specifikacija je ena
izmed Java API-jev znotraj Java EE specifkacije. EJB je sever – side model, ki
enkapsulira poslovno logiko aplikacije.
Predstavitveni nivo: je v predlagani hibridni arhitekturi realiziran v okolju .NET.
Razdeljen je na dva nivoja, kar ima prednosti tako v varnosti kot tudi v razširljivosti.
Na prvem nivoju imamo niz GUI strežnikov, ki jih lahko po potrebi dodajamo
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(strežniška farma), možno pa jih je tudi postaviti v DMZ okolje, kar omogoča tudi
zunanji dostop. GUI strežniki se povezujejo na poslovni strežnik, ki se zna
povezovati na poslovni nivo aplikacije. Ker obstaja velika verjetnost, da ne bo šlo za
čisto tanke odjemalce, lahko na tej stopnji že vključimo določen nivo poslovne
logike.
Poslovni .NET strežnik se nato preko uporabe storitev povezuje z aplikacijskim
strežnikom IBM Websphere, kar nam omogoča, da razvijamo uporabniške aplikacije
neodvisno od poslovne logike, če so seveda na aplikacijskem strežniku
implementirane storitve, ki odgovarjajo na določeno zahtevo. Komunikacija med
okoljem .NET in aplikacijskim strežnikom poteka preko SOAP protokola. Potrebno je
upoštevati, da morajo biti .NET strežniki postavljeni na ločenih Microsoft strežnikih.
Sama fizična postavitev je odvisna od potreb poslovnega informacijskega sistema.
Predlog je tudi RDBMS (Relational database management system) sistem, do
katerega dostopa okolje .NET. Gre za podatkovno bazo, ki je lahko uporabljena za
potrebe enkratnega vpisa, če je izbrana različica, kjer ima nadzor nad enotnim
vpisom okolje .NET.
Podatkovno bazo je možno uporabiti tudi za potrebe beleženja revizijskih sledi
(prijava, odjava, odpiranje dokumenta, zapiranje dokumenta, spremembe
dokumentov ipd.), saj na tej ravni poteka največje število interakcij s sistemom.
Tudi opisana hibridna arhitektura učinkovito rešuje vse ključne zahteve v zvezi z
novim sistemom. Opis podajamo v nadaljevanju.
Sistemske pogodbe: sistemske pogodbe rešujemo na enak način kot pri uporabi
čistega J2EE okolja.
Enkratni vpis je možno pri opisani arhitekturi doseči na dva načina. Izbor je odvisen
od tega, kje shranjujemo podatke o avtentikaciji in avtorizaciji. Prva možnost je, da
za to skrbi okolje .NET. Na strani poslovnega .NET strežnika bi bilo možno
implementirati enkratni vpis s pomočjo RDBMS sistema, ki bi bil pod nadzorom
poslovnega .NET strežnika in bi vseboval podatke o avtorizaciji in avtentikaciji. Če bi
uporabljal protokol ActiveDirectory, podatkov o avtorizaciji in avtentikaciji ne bi bilo
možno prenašati na spodnje ravni, zato je bolj smiselno, da za ta namen uporabimo
protokol LDAP. Na ta način bi lahko enkratni vpis posredovali tudi do ravni
aplikacijskega strežnika, ki pa zna komunicirati z zalednim sistemom z/OS s
prednastavljeno avtentikacijo in avtorizacijo. Drugi način je enkratni vpis, ki poteka
pod nadzorom aplikacijskega strežnika. Tukaj bi lahko omogočili podporo za
protokol LDAP, kjer bi bil enkratni vpis na enaki ravni kot pri prvem primeru (do
zalednega sistema), lahko pa bi uporabili tudi lokalni sistemski register RACF. Ta
omogoča enkratni vpis na ravni aplikacijskega strežnika in zalednega sistema. V tem
primeru je vprašljivo, na kakšen način bi povezali avtorizacijo zgornjih nivojev
arhitekture v .NET okolju z RACF avtentikacijo.
Podpora za porazdeljene transakcije: porazdeljene transakcije so podprte v
operacijskem sistemu z/OS, ki podpira funkcionalnost RRS. Izvajanje transakcij
poteka na ravni drugega aplikacijskega strežnika, ki lahko izvaja niz atomičnih
transakcij, povezanih v porazdeljeno transakcijo v okviru izvajanja določene storitve,
možno pa je tudi izvajanje porazdeljene transakcije, ki se izvaja preko večjega
števila klicev posameznih storitev.
Podpora avtomatizacije poslovnih procesov: tudi pri hibridni arhitekturi lahko za
izvajanje orkestracije uporabimo BPM strežnik IBM Process Server, ki je lahko
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vgrajen kot komponenta na ravni aplikacijskega strežnika. Strežnik skrbi za
orkestracijo, ki jo prožijo zahteve iz strežnika v .NET okolju. Na ta način bi
orkestracijo dodali na nižjo raven celotne arhitekture in bi bila za zgornje nivoje
okolja .NET privzeta. Ker bi orkestracija potekala v okviru sistemov istega
proizvajalca, je tveganost nestabilnosti sistema nižja.

5.5. ZAKLJUČKI VARIANT ANALIZE IZBIRE PRENOVE IIS
Opisane so primerne strategije in arhitekture za prenovo IIS. Skozi pregled se je
nabor možnih optimalnih rešitev zožil na pet variant (slika 21). Podajam primerjavo
variant, ki lahko služi naročniku kot osnova za končno odločitev o pristopu k prenovi
IIS.
Variante, ki so primerne za prenovo IIS, so:
Varianta
Varianta
Varianta
Varianta
Varianta

1:
2:
3:
4:
5:

Reinženiring sistema na osnovi .NET okolja,
Reinženiring sistema na osnovi J2EE okolja,
Nadgradnja sistema na osnovi .NET okolja,
Nadgradnja sistema na osnovi .J2EE okolja,
Nadgradnja sistema na osnovi hibridnega okolja.

Slika 21: Variante, ki so primerne za prenovo IIS
V primerjavi variant za prenovo IIS upoštevamo več kriterijev, ki so pomembni za
izvedbo projekta prenove IIS. Kriteriji so:
 Podpora SOA: Kriterij pove, ali je varianta skladna s koncepti SOA in
načrtovalskim vzorcem integracije storitev. Na podlagi podanih zahtev v
zvezi s prenovo IIS se namreč SOA izkaže kot najbolj primerna
arhitektura, saj omogoča povezavo šibko sklopljenih sistemov in visoko
fleksibilnost pri izdelavi nove funkcionalnosti.
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Uporaba obstoječega IIS: Kriterij pove, ali varianta temelji na uporabi
podedovanega sistema ali gre za razvoj novega sistema. Večja kot je
izraba obstoječega sistema, večji je izkoristek preteklih vlaganj v IT.
Podpora zahtevam: Kriterij pove, ali varianta podpira vse izpostavljene
funkcionalne in nefunkcionalne zahteve oziroma kako dobro jih podpira.
Preizkušenost rešitve: Kriterij pove, ali je varianta preizkušena v praksi
oziroma kakšno tveganje predstavlja s stališča nestabilnosti sistema.
Usposobljenost kadrov: Kriterij pove, kako primerna je varianta s stališča
obstoječih kadrov. Želja naročnika je, da se obstoječi kadri v čim večji
meri uporabijo pri prenovi IIS. Slednje je kritičnega pomena, saj je brez
obstoječih kadrov prenova neizvedljiva.
Časovna kompleksnost projekta: Kriterij pove, kakšna je relativno
gledano na druge variante časovna kompleksnost izvedbe projekta v
primeru izbire določene variante.
Stopnja tveganja projekta: Kriterij pove, kakšno je splošno tveganje, da
projekt ne uspe, če se odločimo za določeno varianto.

OCENE POSAMEZNIH VARIANT
Tabela prikazuje ocene posameznih variant.
Varianta Varianta
Kriterij
1
2

Varianta
3

Varianta
4

Varianta
5

Podpora SOA

Da

Da

Da

Da

Da

Uporaba obstoječega IIS

Ne

Ne

Da

Da

Da

Podpora zahtevam

Da

Da

Pogojno
A

Da

Da

Preizkušenost rešitve

Delno

Delno

Delno

Da

Da

Usposobljenost kadrov

Srednja

Nizka B

Srednja

Srednja

Dobra C

kompleksnost Visoka

Visoka

Srednja

Srednja

Srednja

tveganja Visoka

Visoka

Srednja

Srednja

Nizka D

Časovna
projekta
Stopnja
projekta

Tabela 4: Tabela ocen posameznih variant
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Iz tabele je razvidno, da je v vseh variantah zagotovljena podpora za SOA.
Uporaba obstoječega sistema je problematična pri variantah 1 in 2, medtem ko
je pri ostalih uporaba obstoječega IIS-ja možna. Podpora zahtevam je pogojno
možna pri varianti 3, medtem ko pri ostalih variantah ni sporna. Predlagana
rešitev po mojih spoznanjih ni v celoti preizkušena v variantah 1, 2 in 3.
Usposobljenost kadrov je najboljša v rešitvi 5, ker je znanje tukaj in zdaj. Ostale
variante zahtevajo veliko internega in zunanjega izobraževanja. Obstoječi kadri
so strogo vpeti v dosedanje tehnologije in je po moji oceni sposobnost
prilagajanja ena od velikih močnih tveganj pri uspehu projekta.
Časovna kompleksnost projekta je problematična pri variantah 1 in 2, medtem
ko pri ostalih ni tako pereča. Stopnja tveganja pa je najvišja v variantah 1 in 2,
manjša v variantah 3 in 4, najmanjša pa v varianti 5.
Varianta 3 je najbolj problematična s stališča podpore funkcionalnim in
nefunkcionalnim zahtevam, saj gre za prepletanje tehnologij na sistemskih
ravneh, kar ni priporočljivo. Vprašljiva je podpora enkratnemu vpisu, kot tudi
podpora porazdeljenim transakcijam.
Ocenjujemo, da so obstoječi kadri najmanj usposobljeni za razvoj v čistem J2EE
okolju. Poleg omenjenega je tudi na trgu težko dobiti java programerje, s
katerimi bi lahko dopolnili razvojno ekipo.
Varianta 5 se zdi s stališča usposobljenosti obstoječih kadrov najboljša. Izkorišča
vse znanje in izkušnje, ki so si jih kadri pridobili tekom razvoja in vzdrževanja
IIS, za predstavitveni nivo pa uporablja .NET, ki ga je lažje osvojiti kot javo.
Ocenjujemo, da je stopnja tveganja projekta najnižja v primeru izbire variante 5.
Omogoča namreč dobro integracijo obstoječih kadrov, daje možnost povsem
neodvisnega razvoja GUI, dobro podpira vse zahteve in temelji na
funkcionalnosti obstoječega IIS.
V okviru prenove informacijskega sistema IIS predlagamo vpeljavo prve
razvojne stopnje SOA, kar nam omogoča visoko fleksibilnost pri razvoju sistema
in njegovo visoko povezljivost, hkrati pa omogoča tudi prehod v drugo stopnjo
ob spremenjenih funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtevah, s čimer bo
omogočeno hitro prilagajanje spremenjenim tržnim razmeram. Primerjava je
pokazala, da je za izbrane kriterije najprimernejša strategija prenove
obstoječega informacijskega sistema z uvedbo SOA komponent na hibridni
arhitekturi.
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INFORMACIJSKE

6.1. TRENUTNI VPOGLED NA IIS
Skozi celotni ciklus obstoječega IIS, ki ima glede na časovni obstoj informacijske
tehnologije že bogato zgodovino delovanja je bil moto razvoj aplikacij. Aplikacije
so bile v osnovi popolnoma parcialne. Razvoj je tekel po popolnoma različnih
poteh, zato so bile analitikom na Informatiki, d. d. prepuščene proste roke pri
izbiri konceptov aplikacije ali sklopa aplikacij, ki so jih vzdrževali ali razvijali. Na
začetku devetdesetih let preteklega stoletja pa se je začel graditi integralni
informacijski sistem, ki je tedanje popolnoma samostojne sklope povezal v
celoto. Ta prehod je bil dolgotrajen in zelo neprijeten tako za ključne analitike
kot tudi uporabnike informacijskih storitev.
V okviru IIS danes obstaja kar nekaj tehnologij, v katerih so razvite aplikacije.
Naj naštejem samo najpomembnejše:
 CICS
V tej tehnologiji je bilo razvitih največ aplikacij, ki so še danes v uporabi.
Omenjeno okolje je posledica legacy arhitekturnega okolja.


Visual
o
o
o
o



JAVA:
o arhitektura ustreza programskemu modelu (MVC),
o integracija z obstoječimi zalednimi sistemi (legacy),
o poslovna logika ostaja v CICS-u.



PHP:
o

Basic:
dopolnjevanje CICS funkcionalnosti,
client/server,
do podatkov v zaledju preko DB2 stored procedur,
novejši razvoj so .net spletne aplikacije.

apache spletni strežnik,

Dominik Ovniček: Prenova informacijskega sistema z uporabo procesnega pristopa in SOA v
elektrodistribucijskih sistemih Slovenije
stran 64

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

o
o

Magistrsko delo

operacijski sistem Linux,
podatkovni vir je DB2.

Danes IIS razdelimo na naslednja področja aplikacijske podpore:












vodenje in varovanje razvoja IIS,
glavna knjiga,
osebni dohodki,
vodenje kadrov,
vzdrževanje baze tehničnih podatkov,
izvajanje in spremljanje storitev,
materialno poslovanje,
osnovna sredstva,
investicijsko vzdrževanje,
investicije,
prodaja električne energije.

Slika 22 prikazuje porazdelitev aplikacij sedanjega IIS. Iz prikazanega je
razvidno, da je aplikacij zelo veliko. Pri tako velikem številu aplikacij se
opazovalcu takoj porajata dve vprašanji, in sicer, ali je sistem tako kompleksen,
da je potrebna tako velika kompleksnost, ali pa sistem ni redno vzdrževan in je v
prikazanih številih veliko že odmrlih aplikacij. Vse pa združuje spoznanje, da
takšne količine ni lahko vzdrževati.
Dejstvo je, da je distribucijskih podjetij pet in kljub poenotenju pri ključnih
vsebinah so zahteve po dopolnilih aplikacij prisotne. Te spremembe so posledica
različnih pravnih razlag zakonov, različne stopnje zrelosti zaposlenih na enotah v
posameznih distribucijah in iskanja optimizacije med obstoječimi aplikativnimi
rešitvami.
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VZDRŽEVANJE Z BAZO
TEHNIČNIH PODATKOV
138

IZVAJANJE IN SPREMLJANJE
STORITEV
469

OSEBNI DOHODKI
173

VODENJE KADROV
326

MATERIALNO POSLOVANJE
138

PRODAJA ELEKTRIČNE
ENERGIJE
786

OSNOVNA SREDSTVA
118
INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE
73
INVESTICIJE
231

Slika 22: Ponazoritev področij aplikacijske podpore IIS v elektrodistribuciji
Slovenije
Trenutna heterogena aplikativna shema onemogoča kakovostno upravljanje,
poleg tega pa zaradi težke sledljivosti povzroča nemalo preglavic tudi
uporabnikom pri prizadevanju po optimizaciji poslovnih rešitev. Uporabniki želijo,
da zaradi omenjenih težav, s katerimi se dnevno srečujejo, sodelujejo pri
oblikovanju informacijske podpore na način, pri katerem bi prevzeli vlogo
definiranja potreb glede na tok poslovnega procesa ali morebitne spremembe v
njem. Za tako velike sisteme, ki imajo različne strategije, je predpogoj poenoten
pogled na poslovne procese, ki se odraža skozi referenčni model poslovnih
procesov. Poleg tega pa uporabniki vidijo konsolidacijo določenih aplikacij, ki bi
uporabnikom zmanjšale stroške razvoja in vzdrževanja. Za vse aplikacije je
potrebno osnovati enoten katalog (ITIL), razvoj aplikativne podpore z vrha
navzdol (skozi celoten poslovni proces, BPM), šele nato pa sledi ponovna
uporaba obstoječih storitev (SOA).
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6.2. STRATEGIJE IN METODOLOGIJE PROCESNEGA PRISTOPA
INFORMACIJSKE PODPORE V EDP
6.2.1. ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SISTEMA
Pogoste in številne reorganizacije zaradi podvrženosti zakonodaji in regulativam
so praktično stalnica v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije. Prav tako lahko
trdim, da je elektrodistribucijski sistem kompleksen sistem z velikim številom
poslovnih procesov, ki v veliki večini niso evidentirani ali so evidentirani
površinsko.
Trenutna informacijska podpora zahteva, da so poslovni analitiki in uporabniki
tesno vpeti v modeliranje procesov, kar oddaljuje končne uporabnike od vedenja
o poteku procesa, med tem pa zahtevamo, da bodo obstoječe aplikacije
ponovno uporabljive.
Med pričakovanji uporabnikov je pogosto naslednja zahteva: opravljen in
upoštevan mora biti natančen popis postopkov delovanja, potrebno je nenehno
spremljanje učinkovitosti poslovanja, pri uporabnikih pa se pojavlja težnja po
kontinuirani optimizaciji.
Pri vsaki prenovi so zahteve po vodenju poslovnih procesov nekaj, kar
pričakujemo samo po sebi, vendar, razen izražene želje, omenjeni korak ni
lahek.
V nadaljevanju želim predstaviti samo predstavitev, pozneje pa tudi
metodologijo za kakovosten popis poslovnih procesov.
6.2.2. POPIS POSLOVNIH PROCESOV

6.2.2.1. Metodologija popisa poslovnih procesov
Glavni cilj popisa poslovnega procesa mora biti dejanska ugotovitev vseh
postopkov, akterjev, dokumentov, ki nastopajo v popisanem procesu, ki ga
popisujemo z namenom, da proces definirano prepoznamo. Če poslovni proces
poznamo do potankosti, potem ga lahko analiziramo, ko pa z analizo ugotovimo
morebitne napake in pomanjkljivosti ali ozka grla, lahko ukrepamo. Metodologija
zajema pristop k popisu, umestitev popisa procesov, potrebno je definirati
korake pri popisu, predvidene rezultate popisanega(-ih) procesa(-ov), kar je
predpogoj za referenčni model poslovnih procesov.
S korektivnimi ukrepi lahko optimiziramo delovanje procesa. Glede na sodobno
SOA paradigmo je smiselno, da poslovne procese popišemo v standardizirani
obliki, torej je smiselno, da uporabimo standardizirano notacijo popisa. V našem
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primeru smo izbrali BPMN (Business Process Modeling Notation). Popisani
poslovni procesi so torej osnova za optimizacijo in smiselno je, da so omenjeni
procesi osnova poslovnika o kakovosti, ki je dandanes prisotna v vsakem
podjetju v Sloveniji, obenem pa so opisi procesov lahko zelo dobra delovna
navodila za zaposlene.
Vse prepogosto se v Sloveniji srečamo s pojavom, da imamo v podjetju sistem
kakovosti, ki je celo vsako leto preverjan, vendar definirani procesi ne morejo
biti zadostna osnova za morebitno optimizacijo informacijske podpore pri
zahtevah uporabnikov. Vse prepogosta je praksa, da poslovni procesi za potrebe
preverjanja kakovosti niso enaki, kot poslovni procesi, na katerih uporabniki
gradijo zahteve za informacijsko podporo.
V želji, da ima podjetje certifikat kakovosti, je prevečkrat pripravljeno popustiti
osnovnemu namenu sistemu kakovosti, evidentiranju procesa, spremljanju in
dopolnjevanju. Skrbniki poslovnih procesov pa v strahu pred veliko mero
administrativnih poročil ne zajamejo celotnega postopka v sistem kakovosti. Na
ta način nastane sistem procesov, ki služi le za pridobitev in podaljšanje
certifikata.

Dominik Ovniček: Prenova informacijskega sistema z uporabo procesnega pristopa in SOA v
elektrodistribucijskih sistemih Slovenije
stran 68

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kako se lotiti popisa procesov?
Najpogostejši sistem zbiranja obstoječega gradiva je skozi poslovnik kakovosti
oziroma morebitni že obstoječi opisi. Dokaj učinkovit je tudi sistem intervjujev s
ključnimi uporabniki. Sam intervju naj ne izgleda frontalno kako – tako, ampak
naj bo bolj v smeri dokumentiranja postopkov, ki jih poznavalec procesa podaja.
Pri takšnem sestanku je zelo priporočljivo, da sodelujejo tako ključni poznavalecnačrtovalec procesa, predstavnik za kakovost kot tudi IT strokovnjak in
uporabniki procesa.
Spodnja slika prikazuje akterje in skupino za popis procesov.

Slika 24: Akterji popisa poslovnih procesov
Na podlagi posredovanega gradiva in na podlagi sestanka z zgoraj navedenimi
akterji nastane osnutek popisanega poslovnega procesa, ki mora biti najprej interno
verificiran. Rezultat je prvi osnutek poslovnega procesa. Pregled in pripombe morajo
podati lastnik procesa s sodelavci. Iz tega nastanejo pripombe, ki jih načrtovalec
vključi. Nastane dopolnjen opis procesa. Sledi pregled in potrditev s strani naročnika
ali lastnika. Rezultat je končna različica opisa procesa. Pristop k popisu je po navadi
razgradnja od splošnega opisa k podrobnostim, in sicer z več vidikov. Z vidika
strukture, vloge, delovnega toka in dokumentov, informacij. Popis mora zajemati
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diagram zemljevida procesov, ki shematsko povezuje procese in glavne procese,
strukturo vlog in razmerij. Vsak poslovni proces mora vsebovati diagram okolice
procesa, procesni model, ki vključuje tudi odgovornosti in več diagramov
podrobnosti procesa. Za vsak podproces naj bo evidentirano z vidika vlog, diagrami
kompenzacijskih procesov za obravnavo izjem. Ti procesni modeli so osnova za
informatizacijo procesov pretvorba iz BPMN v BPEL (Business Process Execution
Language).
Zemljevid procesov, ki vključuje množico procesov v organizaciji, je prikazan na sliki
25. Zemljevid vključuje:
 njihova razmerja in stične točke,
 relacije z vhodno-izhodno dokumentacijo (informacijami),
 relacije z ostalo dokumentacijo (standardi, zakoni, regulative in interni
predpisi),
 razmerja : nadomesti, je odvisen od, je skladen z, je verzija, proži to, je del,
je poseben primer, vhod oziroma vhod.

Slika 25: Primer zemljevida procesov

Strukturo vlog in razmerij prikazuje slika 26 ter vključuje razmerja med vlogami v
mrežnem slogu in ne hierarhično kot organigram. Posamezne povezave so: sodeluje
v skupini, prevzeta pot, nadzoruje, komunicira z, nadomešča, je posebna vrsta.
Diagram odgovornosti prikazuje, katera vloga je odgovorna za izvajanje
posameznega primerka procesa.
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Slika 26: Razmerje vlog
Vsebina korektno popisanega procesa mora vsebovati:
1. Namen procesa
2. Okolica procesa
2.1. Diagram okolice procesa
2.2. Poslovni cilji
2.3. Referenčni dokumenti
2.4. Meritve
2.5. Vhodni dokumenti
2.6. Izhodni dokumenti
2.7. Vloge
2.8. Izjeme
3. Procesni model
3.1. Diagram procesnega modela
4. Podrobnosti procesa
4.1. Podrobnosti vloge A
4.2. Podrobnosti vloge B
4.3. Podrobnosti vloge C
5. Obravnava izjem
Popisi se v veliki večini fokusirajo na podrobnosti procesnega modela in ključno
vsebino samega procesa, le redko pa popisovalci poznajo in prepoznajo smiselnost
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zaznave pomembnosti namena popisa, primerjave vsebine s poslovnimi cilji in pri
tem pripraviti metriko, ki bo pokazala ali ovrgla povezavo s cilji podjetja. Pri popisu
manjka podrobna zavedba in obravnava izjem, ki se po navadi pokaže kot
neprijetno vprašanje pri že napol ali v celoti razviti informacijski podpori naključnega
poslovnega procesa.
Diagram okolice (slika 27) procesa prikazuje pregled procesnih elementov, ki se
navezujejo na le en proces, prožilec procesa, ki določuje potrebne vhodne
informacije in rezultat procesa. Prav tako določuje vloge, ki so odgovorne za proces.
Prikazuje metrike in njihovo učinkovitost ter skladnost s standardom/procesom.
Diagram prikazuje, h kateremu poslovnemu cilju pripomore in kateri dogodki ga
prekinjajo in s katerimi aktivnostmi kompenziramo nastale prekinitve, medtem ko
podrobnosti procesa niso sestavni del diagrama okolice procesa.

Slika 27: Okolica procesa

Diagram splošnega procesnega modela pa prikazuje, kako naj procesni model v
BPMN izgleda v splošnem. Priporočljivo je, da vsebuje največ 10 aktivnosti ali
podprocesov. V diagramu naj bodo ponazorjene samo vloge v procesu, razne vejitve
ter odločitve in glavne izjeme. Podrobnosti podprocesov ni priporočljivo zajemati v
omenjenem diagramu, in sicer predvsem zaradi preglednosti.
Diagram podrobnosti procesa (slika 28) zajema podrobno razgradnjo podprocesov iz
splošnega procesnega modela z vidika vlog, aktivnosti, vejitve, poslovne odločitve,
dogodke v procesu, medtem ko so izjema, vloge in akterji prikazani v obliki bazenov
– stez. Diagram prikazuje informacijske objekte s stanji ter njihovimi izvori in ponori.
Podrobnosti so prikazane do nivoja dokumentov in njihovih poti. Poleg omenjenega
diagrama je potrebno sestaviti tudi diagram obravnave izjem, ki naj prikazuje
izjeme, kdo jih obravnava in kako jih obravnavamo, kje se proces nadaljuje po
obravnavi izjeme. Prikaz naj bo ločeno od podrobnosti procesa.
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Slika 28: Celoten podroben poslovni proces
Po popisu je potrebna identifikacija procesov. Na podlagi identifikacije razvrstimo
poslovne procese po prioriteti, in sicer AS – IS. V identifikaciji prepoznavamo
identifikacijo aktivnosti korakov, vrstnega reda, vlog oziroma odgovornosti. Potem
sledijo dogodki in izjeme, ki jih je potrebno zajeti in so sestavni del poslovnih
procesov. Sestavni del popisa je tudi identifikacija poslovnih pravil in dokumentov,
stičnih točk med procesi in ostalih informacij.
Po popisu AS – IS je glede na pretekle izkušnje in meritve, na podlagi simulacijskih
podatkov in na podlagi standardov mogoča optimizacija procesov TO – BE. Rezultat
je prerazporeditev virov, aktivnosti in vrstnega reda aktivnosti znotraj procesa.
Na podlagi popisanih poslovnih procesov lahko sestavimo referenčni model
poslovnih procesov (primer na sliki 29).
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REFERENČNI MODEL POSLOVNIH PROCESOV ELEKTRODISTRIBUCIJSKIH PODJETIJ SLOVENIJE
NPEE (Nakup in prodaja EE)

Upravljanje distribucijskoga
El.En. Sistema

Vodstveni in podporni
procesi

Oskrba
odjemalcev z EE

Izgradnja DEES

Upravljanje
podjetja

Nakup EE

Vzdrževanje
DEES

Reklamacije,
informaciie, storitve

Upravljanje
obratovanja DEES

Urejanje dostopa do
omrežja za odjemalca

Upravljanje
kadrov

Upravljanje finančnoračunovodskih zadev

Upravljanje IKT

Upravljanje materialnih
sredstev

Upravljanje splošno
pravnih zadev

Slika 29: Referenčni model poslovnih procesov

6.2.3. PREDNOSTI MODELIRANJA IMPLEMENTACIJE IN UPRAVLJANJA PP
Največja prednost je vsekakor standardizacija procesov, torej da prepoznamo
poslovne procese, da imamo znanje med posameznimi izvajalci poslovnih procesov,
poenoteno vedenje in enotne zapise o aktivnostih znotraj procesov. Poleg tega pa je
poznavanje in prepoznavanje vsebine iztočnica za pripravo delovnih navodil za vse
izvajalce.
V tem ciklusu prepoznavanja je avtomatično na vrsti tudi želja po neprekinjenem
povečevanju učinkovitosti procesov. Ključni akterji so postavljeni pred situacije, ki
jih morajo dnevno reševati, skozi analitiko ponovljivih napak ali zastojev, zato je
logično vprašanje, zakaj se napake ali pritožbe pojavljajo.
Posledično takšni preprosti analizi sledijo sistemi za izboljšavo nadzora procesov kot
podlaga za identifikacijo ozkih grl in izvajanje korektivnih ukrepov. Najpogostejša
oblika so simulacijska orodja. Skozi simulacijske modele lahko zelo kakovostno
razberemo ozka grla in tudi simuliramo predloge ukrepov, ki morajo ugotovljena
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ozka grla odpravljati. Takšna simulacija bistveno manj ovira sam poslovni proces in
ključnemu uporabniku omogoča preveriti večji spekter morebitnih ukrepov pred
samo optimizacijo poslovnega procesa.
Povečanje produktivnosti in optimizacija izkoristka virov morata biti jasni rezultat
optimiziranega procesa, optimizacija procesa pa poveča stopnjo poglobljenega
razumevanja poslovanja.
Povezljivost, agilnost in merjenje kakovosti poslovanja pa so sicer nujni, zato da
zagotavljamo kakovostno uporabniško izkušnjo, predvsem, da stopnja spremembe
informacijske podpore ni zaviralni argument pri poslovnih odločitvah, ki se vežejo na
spremembo poslovnih procesov, ampak implementator poslovnih priložnosti in
izvajalec konkurenčne prednosti.
Poleg omenjenih ugotovitev prepoznamo še nekaj pozitivnih vidikov prednosti
modeliranja poslovnih procesov:





prilagajanje vrednostnim verigam,
učinkovita ponovna uporaba in integrabilnost obstoječih informacijskih
rešitev,
usklajevanje procesnih in podatkovnih vidikov poslovanja,
preprosto nadgrajevanje in vzdrževanje IIS.

6.2.4. MODELIRANJE IN IMPLEMENTACIJA
Naštel sem prednosti modeliranja, sedaj pa se osredotočam na samo modeliranje in
implementacijo. Najpogostejši način kreiranja modela je kreiranje:
Poslovnega modela:
 Ključno je upoštevanje poslovnih zahtev uporabnika. Le-te se lahko hitro ob
slabem poznavanju postopkov popisovalca ali pomanjkljivem poznavanju
intervjuvanca zaradi približkov izjalovijo. Zelo pomemben dejavnik je enotno
razumevanje in evidentiranje zapisovanja. V svetu je razširjenih in
uveljavljenih več notacijskih načinov, v konkretnem primeru pa smo izbrali
BPMN, ki je predlagan kot najprimernejši za SOA pristop. Ključno pri popisu
je evidentiranje poslovnih objektov in dokumentov. Zaželeno je, da pri
popisu sodelujejo tudi poslovni analitiki, ki vidijo poslovni proces širše, kot
sam uporabnik, in popisovalca seznanjajo s povezovalnimi segmenti
popisovanega procesa.
Tehnično-procesnega modela:
 Namen tehnično-procesnega modela je zajeti in prepoznati podrobne
poslovne zahteve in potem natančno izdelati načrt integracije in
implementacije. Potrebna je tudi prepoznava morebitnih sintaktičnih
omejitev, pregled XML shem, morebitna določitev izgradenj vmesnikov
WSDL, določitev ostalih tehničnih parametrov ter simulacija in analiza
primerov uporabe.
Implementacijsko-procesnega modela:
 implementacija procesnega toka in integracija,
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BPEL, transformacija, SCA (Service Component Architecture )komponente
(Java).

Simulacijsko-procesnega modela:
 analiza in izboljševanje učinkovitosti,
 BPMN s sintaktičnimi omejitvami, atributi, verjetnosti.
6.2.5. STANDARDI IN DOBRE PRAKSE MODELIRANJA TER IMPLEMENTACIJA
PROCESOV
Za postopek modeliranja obstaja nekaj dobrih praks modeliranja. Naj naštejem
nekaj vidikov standardizacije in dobrih praks:











ponovna uporaba na osnovi globalnih podpornih procesov,
strukturiranje procesnega toka in poslovnih objektov,
strukturiranje modulov in komponent s ciljem minimizacije migracij procesnih
verzij in instanc,
verzioniranje,
avtomatizacija,
maksimalna transformacija podatkov na procesih,
identifikacija, implementacija in ograjevanje standardnih zaporedij aktivnosti,
implementacija internih tehničnih SCA komponent,
mediacije in dinamično pridobivanje končnih točk storitev,
proaktivna obravnava napak.

Na podlagi zahtev uporabnikov, ki si želijo:











portalski uporabniški vmesnik,
definicija uporabniških vlog in povezava z AD,
skrbno načrtovanje uporabniških opravil,
specializirane in generične čakalnice,
možnost neprekinjenega zaporednega toka opravil,
zgodnja razveljavitev odvečnih procesnih instanc,
odpravljanje ozkih grl (zakasnitev) na osnovi proženja eskalacijskih opozoril,
razporejanje dela na osnovi vodstvenih vlog in delegacij,
iskalniki in urejevalniki,
dodatne funkcionalnosti (izris stanja procesa, Google maps …).

Ob pregledanih dobrih praksah smo izdelali aplikacijsko arhitekturo, ki je shematsko
prikazana na sliki 30. Aplikacijska arhitektura vsebuje tri ključne segmente, in sicer
podatkovni nivo, ki v našem primeru ostaja DB2, storitveni nivo, ki določuje ključne
elemente obračuna električne energije in omrežnine, zajema skupne segmente, kot
sta poslovni partner in merilno mesto, in podatkovne baze tehničnih podatkov.
Sistem On demand bo uporabljen za arhiv izdanih dokumentov. Poslovni procesni
nivo pa predstavlja zaporedni proces življenjskega cikla odjemalca.
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Slika 30: Aplikacijska arhitektura sistema

Celosten shematski prikaz zgradbe modeliranja, kompozicije, postavitev in
upravljanja in okvirno logično zaporedje postopkov so prikazani na sliki 31. V okviru
modeliranja je potrebno izvesti najprej analizo področja in opredelitev vsebinskih
zahtev. Usklajevanje poslovnih procesov je naslednja faza v segmentu modeliranja,
kot tudi zapis funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev. Določitev arhitekture
identifikacija storitev in komponent, izdelava tehničnega modela in definicija
podatkovnega modela so koraki, ki so sodijo tako v segment modeliranja kot tudi
začetne faze kompozicijskega segmenta. Rezultat določitve identifikacije storitev in
komponent in izdelan tehnični model je predpogoj za načrtovanje predstavitvenega
nivoja. Sledijo faze implementacija storitev integracija/kompozicija in integracija
predstavitvenega nivoja, ki preidejo v integracijsko in funkcionalno testiranje. Faza
postavitev v produkcijsko okolje ter sistemsko, varnostno in prevzemno testiranje
sodijo že v segment postavitev. Faza izvajanja in upravljanja pa je zaključna faza, ki
sodi v segment upravljanja in je povratno povezana s fazo modeliranja in
usklajevanja poslovnih procesov.
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Implementacija
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A14

Slika 31: Zgradba metodologije in okvirno logično zaporedje postopkov
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6.2.6. ZAKLJUČKI PROCESNEGA PRISTOPA
V sistemu elektrodistribucije Slovenije smo skozi pregled teoretičnih znanj,
predvsem pa na podlagi uporabniških pričakovanj ugotovili, da značilnosti
poslovnega sistema narekujejo popis poslovnih procesov v vseh distribucijskih
podjetjih. To ugotovitev potrjuje tudi ugotovljena zmerno visoka stopnja sprejetosti
procesne usmeritve s strani naročnikov 3.58 na lestvici od 1 do 5, ki jo je izvedla
Informatika, d. d. v študiji procesnega pristopa EDP, da ugotovi uporabniško stran
zahteve in zrelosti k procesnemu pristopu. Hkrati pa so s strani uporabnikov
prepoznane prednosti procesno usmerjenega dela. Tabela 5 prikazuje, katera orodja
so smiselna za posamezni fazi BPM in SOA.

Tabela 5: Prikaz orodij za faze cikla BPM
Na podlagi ugotovitev smo uprave večine distribucijskih podjetij prepričali v popis
poslovnih procesov. Pri izvajanju popisovanja poslovnih procesov pa smo si pridobili
nekaj izkušenj. Spoznanja lahko strnem v dve skupini.
Pozitivna spoznanja:
 podpora celotnemu življenjskemu ciklu upravljanja procesov,
 neposreden prehod iz poslovnih v izvajalne modele,
 hitra prototipna implementacija osnovnega procesnega toka,
 učinkovita integracija,
 spremljanje učinkovitosti poslovnih procesov.
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Negativna spoznanja:
 delni upor uporabnikov do procesnega načina dela,
 prerazporeditev zadolžitev in obsega dela referentov,
 nerealne zahteve uporabnikov, ki izpodbijajo procesni tok – poljubno
nelinearno skakanje po procesu, izvajanje neprocesnih obdelav podatkov,
 omejitve portala, zlasti v povezavi s tehnologijo AJAX,
 kompleksnost, neodzivnost in okornost tehnologije,
 nadgradnja programske opreme.
Iz omenjenega popisa se je kot stranski produkt oblikoval poudarek na zadostnem
številu kadrov, ki bi pokrivali življenjski cikel upravljanja s poslovnimi procesi in
nakazali na potrebnost kompetenčnega centra za razvoj procesnih aplikacij, ki ne
zahtevajo kompleksnih integracij in proučitev komplementarno agilnejših tehnologij.
Skozi nalogo se nisem spraševal ali je popis poslovnih procesov poterben in smiseln
ali ne , ker je evidentno, da vse tehnološko napredne informacijske rešitve temeljio
na poslovnih procesih, ampak sem raziskoval katere strategije in metode pripeljejo
podjetje do relativno hitrih in kvalitetnih rezultatov.
Poslovni procesi so del vsakdanjika ne glede na to kako jih imenujemo. Čeprav
imajo uporabniki zastarele informacijske sisteme ali če so brez informacijskega
sistema je v ozadju neko zaporedno ali vzporedno odvijaje aktivnosti, ki bolj ali manj
optimirano deluje. Upoštevanje in vklučevanje poznavalcev poslovnih procesov v
čim bolj »on line« informacijsko podporo je prihodnost. S tem ne mislim samo
aktivno sodelovanje z informatiki v podjetu ampak predvsem na orodja, ki bodo
lastniku procesov omogočala sprotno spreminjanje aplikacij s spremembo
poslovnega procesa.
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7. ZAKLJUČEK
V sistemu elektrodistribucije Slovenije smo skozi pregled teoretičnih znanj,
predvsem pa na podlagi uporabniških pričakovanj ugotovili, da značilnosti
poslovnega sistema narekujejo popis poslovnih procesov v vseh distribucijskih
podjetjih. To ugotovitev potrjuje tudi ugotovljena zmerno visoka stopnja sprejetosti
procesne usmeritve s strani naročnikov 3.58 na lestvici od 1 do 5, ki jo je izvedla
Informatika, d. d., da ugotovi uporabniško stran zahteve in zrelosti k procesnemu
pristopu. Hkrati pa so s strani uporabnikov prepoznane prednosti procesno
usmerjenega dela.
V nalogi smo obravnavali izbiro tehnologije za prenovo informacijskega sistema in
smiselnost uporabe procesnega pristopa pri prenovi elektrodistribucijskih sistemov
Slovenije.
Uporabili smo metodo procesnega pristopa in SOA za analizo stanja. Po temeljni
analizi obstoječega stanja; tehnološkega, organizacijskega, informacijskega ter
znanja in tradicije organizacije, ter soočeni z modernimi trendi v storitvah odprtega
trga električne energije smo ugotovili, da je znanje poslovnih procesov prisotno,
vendar je zaradi dolgoletnega izvajanja in kakovostnega spremljanja zakonodaje s
strani izvajalca informacijskih storitev – Informatika, d. d. – to znanje razdrobljeno
med končnimi uporabniki in analitiki in programerji Informatike, d. d.
Platforma, na kateri se izvaja informacijska podpora, je zastarela in zato onemogoča
večjo stopnjo agilnosti v trenutnih turbulentnih razmerah, v katerih se nahaja
elektroenergetska panoga v Sloveniji. Najpomembnejša ugotovitev je, da smo
uporabnike uspeli izobraziti do spoznanja, da so oni tisti, ki morajo narekovati
tempo in zahteve po informatizaciji poslovnih procesov in ne samo pasivno čakati na
implementacijo sprememb informacijske podpore zaradi zakonskih sprememb ali
celo na ideje analitikov Informatike, d. d. Pomembna ugotovitev je tudi, da so
nekateri poslovni procesi, ki so bili dokumentirani, predvsem pa ažurni, imeli zelo
primerno informacijsko podporo in to kljub zastareli informacijski platformi, kar kaže
na nujno sitematičen in ažuren pristop k vzdrževanju optimizacije procesa.
Prav tako je s strani uporabnikov izražena želja po večji stopnji avtomatizacije,
transformacije podatkov, ograjevanju standardnih zaporedij aktivnosti, mediaciji in
dinamičnem pridobivanju končnih točk storitev in proaktivni obravnavi napak.
Ugotovitev uporabnikov je tudi, da si želijo informacijske podpore, ki bo sledila skozi
poslovni proces, ki bo preprost in prijazen za uporabo, in bo upoštevala enkraten
vnos podatkov ter transparentnost pri pregledu stopnje končanosti za potrebe CRM
ali kot transparentno ločnico zadolžitev – prikaz na ozka grla v procesu.
V nalogi smo ugotovili še dve pomembni dejstvi:
Ob ideji o prenovi obstoječega informacijskega sistema so uporabniki
podrazumevali, da bomo prenovo uspešno izvedli samo s posodobitvijo tehnologije.
Kljub velikim naporom, vloženim v izobraževanje uporabnikov tudi o poslovnih
procesih, so uporabniki relativno pozno razumeli, da je osnova informacijske
podpore poslovni proces in ne tehnologija, kar se mi je zdelo zelo pomembno.

Dominik Ovniček: Prenova informacijskega sistema z uporabo procesnega pristopa in SOA v
elektrodistribucijskih sistemih Slovenije
stran 81

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Pri izvajanju popisov poslovnih procesov pa je bil ključni prispevek širše prepoznave
in zavedbe posameznih poslovnih procesov prisotnost internega informatika, ki je
dobro lokalno poznavanje poslovnega procesa posameznega lastnika znal vplesti v
večje glavne procese, ki so bili podani kot zemljevid procesov ali kot referenčni
model.
Na podlagi ugotovitev smo uprave večine distribucijskih podjetij prepričali v popis
poslovnih procesov na podlagi predlaganih metod.
Pri izvajanju popisovanja poslovnih procesov pa smo si pridobili nekaj izkušenj.
Spoznanja lahko strnem v dve skupini.
Pozitivna spoznanja:
 podpora celotnemu življenjskemu ciklu upravljanja procesov,
 neposreden prehod iz poslovnih v izvajalne modele,
 hitra prototipna implementacija osnovnega procesnega toka,
 učinkovita integracija,
 spremljanje učinkovitosti poslovnih procesov.
Negativna spoznanja:
 delni upor uporabnikov do procesnega načina dela,
 prerazporeditev zadolžitev in obsega dela referentov,
 nerealne zahteve uporabnikov, ki izpodbijajo procesni tok – poljubno
nelinearno skakanje po procesu, izvajanje neprocesnih obdelav podatkov,
 omejitve portala, zlasti v povezavi s tehnologijo AJAX,
 kompleksnost, neodzivnost in okornost tehnologije,
 nadgradnja programske opreme.
Iz omenjenega popisa se je kot stranski produkt oblikoval poudarek na zadostnem
številu kadrov, ki bi pokrivali življenjski cikel upravljanja s poslovnimi procesi in
nakazali na potrebnost kompetenčnega centra za razvoj procesnih aplikacij, ki ne
zahtevajo kompleksnih integracij in proučitev komplementarno agilnejših tehnologij.
V zaključku magistrskega dela bi rad poudaril, da sem kljub že večletnemu delu v
omenjenem sistemu še podrobnejše spoznal kompleksnost trenutne informacijske
podpore, ki je stopnjevala kompleksnost iz dveh razlogov. Prvi razlog je parcialni
razvoj strategije podjetja Informatika, d. d. v zgodovini, ki kljub kakovostnim
kadrom ni zmogla enotne, predvsem pa celostne razvojne strategije tako
poslovnega dela obstoječega informacijskega sistema, kot tudi obračunskega
informacijskega sistema, ki je pod pretvezo zelo velike pomembnosti ključnih
zaposlenih ostal na ločeni platformi. Drugi razlog je, da je starostna struktura
zaposlenih programerjev in analitikov v omenjenem podjetju relativno zelo visoka,
saj je povprečna starost petdeset let in več, kar nakazuje mačehovsko politiko do
iskanja novih mladih kadrov ali mačehovski odnos lastnikov do novega zaposlovanja.
Iskanje motivacije pri obstoječih zaposlenih, kot kreatorjih obstoječega sistema, ki
so sposobni suvereno obvladovati omenjeni sistem, je skoraj iluzorno, poleg tega pa
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pričakovati inovativnost pri arhitekturni postavitvi novega informacijskega sistema,
ki po možnosti temelji še na menjavi tehnologije. Vsa ta dejstva je bilo potrebno
upoštevati predvsem pri izbiri tehnološke arhitekture, zato je predlog, da v okviru
prenove informacijskega sistema IIS predlagamo vpeljavo prve razvojne stopnje
SOA, kar nam omogoča visoko fleksibilnost pri razvoju sistema in njegovo visoko
povezljivost, hkrati pa omogoča tudi prehod v drugo stopnjo ob spremenjenih
funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtevah, s čimer bo omogočeno hitro prilagajanje
spremenjenim tržnim razmeram, v danem trenutku, po našem mnenju, pa
najoptimalnejši. Primerjava je pokazala, da je za izbrane kriterije najprimernejša
strategija prenove obstoječega informacijskega sistema z uvedbo SOA komponent
na hibridni arhitekturi.
Poleg omenjenih ovir, s katerimi se elektrodistribucijski sistem srečuje v vlogi
lastnika, je potrebno omeniti, da so poslovni procesi, ki naj bi bili za enako
opravljanje dejavnosti popolnoma enaki, bili ob popisu prepoznani kot zelo različni.
Največ različnosti predstavljajo procesi, ki so vezani na zakonodajo pri življenjskem
ciklu odjemalca, kjer se je informacijska podpora prilagajala posameznim različnim
razlagam enakega zakona upravnih enot posameznim okrajem, kljub dejstvu, da
obstajajo uradna razlaga posameznih zakonov. Zelo pomemben dejavnik, ki je zelo
upočasnil celoten proces, je bilo usklajevanje omenjenih poslovnih procesov. V tem
segmentu se je pokazala počasnost, predvsem pa nepripravljenost usklajevati se z
ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji, zato obstaja zelo velika verjetnost, da v
prihodnosti poslovni procesi ne bodo več enaki ali podjetja ne bodo želela, da so
njihovi procesi enaki. V omenjenem scenariju je izbira tehnologije, kot tudi odločitev
za procesni pristop še vedno aktualna, vendar bo najšibkejši člen zagotoviti
informacijsko podporo. Kajti ob implementaciji ločitve prodaje od distribucijskega
sistema je potrebno imeti v vidu različno informacijsko podporo tudi za deset
podjetij, kar bi predstavljalo zelo velik izziv za Informatiko, d. d., pri čemer mislim
predvsem kadrovski vidik.
Ob velikih načrtih lastnika, ki skozi svoje agencije, pri čemer mislim predvsem
AUKN, išče možnost za polnjenje državne blagajne skozi zmanjševanje zagotavljanja
kakovosti distribucijskega omrežja in pravic zaposlenih je najboljši odgovor
optimizacija obstoječega poslovanja, čemer bo zagotovo veliko
pripomogel
prenovljen informacijski sistem. Dejstvo pa je da se nam v elektrodistribucijskem
sistemu obeta še veliko sprememb.
Spremembe in novosti pa so stalnica v informacijski stroki, zato upam, da bomo
sposobni podajati stroškovno optimalne predloge rešitev upravam, le-te pa podpreti
implementacijo predlaganih rešitev za dosego boljšega poslovanja podjetij.
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