
Jedným zo strategických cieľov v ktorejkoľvek
väčšej organizácii býva zmena doterajšej štruk-
túry či zmena riadenia niektorej z podporných
oblastí, napr. sekcie informatiky. Zámerom takej-
to zmeny je transformácia organizačnej zložky na
stredisko podporných (napr. IT) služieb, ktoré by
efektívnejším spôsobom podporovalo primárne
procesy organizácie a poskytovalo služby vlast-
níkom týchto procesov na vyššej úrovni. Sa mo -
zrejme, významným predpokladom je fakt, že
organizácia svoje biznis procesy ovláda, pozná
a, v optimálnom prípade, má zdokumentované.
Ak schválená architektúra informačného systému
bude založená na podpore hlavných (biznis) pro-
cesov, potom aj stredisko IT služieb sa musí pri -

spôsobiť na túto zmenu prechodom na procesné
riadenie.

Ďalším zdôrazňovaným predpokladom zmien
je funkčné oddelenie riadenia strategických, tak-
tických a operatívnych činností v oblasti IT
služieb. Dôvodom sú rôzne priority týchto pro-
cesov, ako aj rôzne postupy a nástroje operatívne-
ho a strategického riadenia.

Zmeny napr. v manažmente IT služieb si však
vyžadujú aj iné okolnosti. V prípade mnohých
organizácií to môže byť napr. prechod na euro 
a inovácia informačných systémov, ktorá prinesie
viacero nových technológií a ktoré zrejme nebude
možné prevziať a prevádzkovať ich doterajšími
postupmi a spôsobmi riadenia IT služieb.

Ďalší rozvoj v oblasti riadení IT služieb je spra -
vidla charakterizovaný dvoma odlišnými prístup-
mi. Prvým je koncepčná riadiaca činnosť, ktorá
v každej organizácii predstavuje základný, teore -
ticky podložený a principiálny manažérsky prí stup.
Druhým je uspokojenie najpálčivejších požia-
daviek organizácie v reálnom čase vy chádzajúc 
z existujúceho stavu, ktoré predstavuje zase tra -
dičný operatívny prístup. Oba prístupy majú svoje
opodstatnenie a oba vychádzajú z logických po -
žiadaviek a reálnych podmienok.

MANAŽMENT IT SLUŽIEB
Manažment IT služieb (ITSM) sa zaoberá na -

sadením a podporou IT služieb v nadväznosti na
biznis požiadavky organizácie. Organizácia by
mala mať vytvorenú vlastnú internú metodiku pre
manažment IT služieb, ktorej základom bude pro-
cesne orientovaná knižnica ITIL, ktorá obsahuje
najlepšie skúsenosti z oblasti nasadenia IT slu -
žieb vo svete. ITIL procesy sú v súlade s biznis
procesmi organizácie, ale nedeterminujú ich.
Tento rámec popisujúci organizáciu IT služieb
je potrebné prispôsobiť vlastným potrebám.

Manažment organizácie strategicky riadi a fi -
nan  cuje sekciu IT služieb. Plní tak úlohu zá kaz -
níka. Sekcia IT služieb spolu so svojimi externými
partnermi, ktorými sú dodávatelia, za bez pečuje
podporu IT governance procesov vlastníkom biz-
nis procesov, teda svojim klientom. Tie poskytu-
jú merateľné údaje pre vedenie organizácie ako
podklad pre strategické riadenie.

ITIL je dostupná vo verzii 2, ide o starší – hori-
zontálny pohľad na IT služby podľa ich charak-
teru, ktoré je vhodné implementovať vo forme
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Obr. 1: Podstatné črty niekoľkých úrovní riadenia IT
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interných metodík minimálne v základnom roz -
sahu, a vo verzii 3, kde ide o modernejší – verti -
kálny pohľad na IT služby podľa prístupu k nim
a z pohľadu strategických priorít organizácie.

MANAŽMENT BIZNIS PROCESOV
Pre úspech komerčnej organizácie je kľúčové

mať optimalizované tzv. biznis procesy, t. j. zá -
kladné oblasti svojej činnosti. V cieľovom stave je
výhodné, ak organizácia má 80 % biznis procesov
dobre popísaných v procesných modeloch, opti-
malizovaných z pohľadu času, zdrojov a nákladov
a automatizovaných s primeranou mierou ľudskej
interakcie.

Biznis procesy „riadia“ život organizácie defino -
vaným spôsobom a zhromažďujú štatistiky o prie -
behu činností. Celý biznis proces manažment má
tieto časti:
� vytvorenie procesných modelov súčasného sta -

vu biznis procesov v organizácii
� prvotná optimalizácia podporená simuláciou

zmien s cieľom vylepšiť základné procesy
� detailný optimalizovaný procesný model
� export modelu do runtime prostredia proces-

ného servera
� prevádzka automatizovaných biznis procesov

a zber štatistík
� vyhodnotenie, simulácia a odstránenie ne do stat  -

kov
� úprava a optimalizácia procesného modelu

Riadenie procesov umožňuje spúšťať procesy
opakovane a merať ich výkonnosť prostredníc tvom
definovaných metrík každého procesu. Výsledok
procesu sa posudzuje z pohľadu jeho cieľov. Keď -
že procesy prechádzajú často celou organizáciou,
má ich riadiť procesný manažér. Vlastník procesu
je garantom za proces, má prá vomoc a zod po ved -
nosť za celkové výsledky procesu. Orga ni zač ne mô -
žu byť súčasťou procesu aj aktéri z via cerých rôz -
nych častí štruktúry organizácie. Riadenie proce sov
je tak zriedkavo líniové, a tento zásadný roz diel je
potrebné dôsledne komunikovať a po cho piť.

MODELOVANIE BIZNIS PROCESOV
Teória biznis proces modelovania (www.bpmn.org)

je základom na tvorbu procesných modelov.
O jed notlivých procesoch sa dozvedáme prostred-
níctvom modelov, ktoré slúžia na definovanie
work flow a poskytujú návod na ich realizáciu.
Pomocou nich porozumieme a môžeme posudzo-
vať jednotlivé vlastnosti procesov.

Modelovací nástroj je sofvérový nástroj pre vi -
zuálny návrh, simuláciu, analýzu a testovanie zlo -
žitých procesov. 

Kľúčové procesy v organizácii sa uchovávajú na
jednom mieste, čím sa zabezpečuje ich aktuálnosť
a konzistencia. Simuláciou rôznych podnikových
scenárov umožňuje odhaliť chyby a problémy skôr,
ako dôjde k implementácii procesov.

Model je určený predovšetkým pre potreby ma -
nažérov ktorí dohliadajú na denné operácie
v organizácii, analytikov, ktorí dokumentujú biznis
procesy a IT architektov, ktorí navrhujú architek-
túru biznis aplikácií.

Procesný model nám umožní vykonať detailnú
analýzu výsledkov simulácií extrahovaním po treb -

ných informácií o procesoch, zdrojoch a orga ni -
záciách. Simulačnými štatistikami dáva podklady
na krátkodobé plánovanie, znižovanie nákladov 
a generovanie väčšieho zisku.

Procesný model tiež poskytuje možnosť dyna -
mickej analýzy a umožňuje získať potrebné infor-
mácie z výsledkov simulácie, a to pri sprá vnej
voľbe typu zostavy:
� z agregovanej analýzy, ktorá ukazuje informá-

cie o aktivitách a zdrojoch používaných vo všet -
kých procesoch generovaných počas simulácie,

� z procesnej analýzy, ktorá vytvorí zoznam po -
stupu a vývoja situácií generovaných simuláciou
a ukazuje pravdepodobnosť výskytu každého
z prípadov,

� z analýzy porovnávania procesov, ktorá po rov -
náva vážený priemer výsledkov analýzy z dvoch
simulovaných procesov, ktoré používajú rovna -
ké vstupné parametre.
Použitím exportovacích funkcií môžeme získať

informácie z vytvorených modelov a začať vývoj
aplikácií v inom nástroji. Môžeme exportovať kom -

pletný procesný model na jeho ďalšie zdo ko na -
ľovanie, prípravu ďalších modelov alebo vy tvá ra -
nie aplikácií z modelov.

Modelovací nástroj ponúka niekoľko typov
exportov podľa ďalšieho využitia:
� pre aplikačný vývoj,
� pre automatizáciu workflow,
� pre prezentáciu.

AUTOMATIZÁCIA BIZNIS PROCESOV
Zo skúseností vieme, že všetky meniace sa or -

ganizácie zahrnuli do svojej stratégie informačné
technológie ako jednu z kľúčových podmienok
realizácie zmien. 

Lepšie spracovávanie dát a manipulácia s in for -
máciami o subjekte sú rozhodujúce pre celkové
zvýšenie účinnosti biznis procesov, a to najmä
v zmysle získavania a zhromažďovania komplex -
ných informácií o klientoch ako celku a tiež od ha -
ľovania potenciálne rizikového správania klientov.
Intenzívne používanie IT ďalej umožňuje kvali-
tatívne lepšie poskytovanie služieb verejnosti. 
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Obr. 2: ITIL procesy vo verzii 2
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Na zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov
na riadenie a správu odporúčame automatizáciu
biznis procesov, ktorá vyžaduje intenzívnu pod-
poru informačného systému. Vychádza pritom
z vytvoreného procesného modelu a existujúcich
medzinárodných štandardov. Automatizácia biz-
nis procesov je taká úroveň podpory zo strany IT,
na ktorej informačný systém v súlade s de fi no -
vaným procesom „riadi“ prácu ľudí zapojených
do procesu a poskytuje im maximálnu mieru pou -
žívateľského komfortu.

Z procesného modelu, ktorý je v zásade gra fic -
ký a používateľsky príjemný je exportovaný „kód“
pre automatizáciu modelu biznis procesov vo
forme tzv. web services. Tento kód jsa po úprave
spustí na procesnom serveri, ktorý riadi realizá-
ciu procesov.

INZEGRAČNÁ PLATFORMA
Vo všeobecnosti sa integrácia týka štyroch rôz -

nych úrovní: sú to dáta, aplikácie, primárne (biz-
nis) procesy a používatelia. Každá integračná
vrstva využíva iné technológie a rieši inú proble -
matiku. Jednotlivé úrovne vzájomne „interagujú“.
Každá z úrovní prináša zefektívnenie, ako i novú
kvalitu do riadenia a vývoja informačných systé-
mov organizácie. Základom integrácie v uve de -
ných vrstvách je používanie interných metodík
postavených na základe všeobecne uznávaných
štandardov (napr. HTML, XML, SOAP, WSDL...).
Použitie týchto štandardov zaručuje platformovú
aj dodávateľskú nezávislosť.

Koncepcia integrácie a príslušných technológií
vychádza zo stratégie integrácie procesov, apliká-
cií a používateľov. 

Zmyslom integračnej platformy je navrhnúť a rea -
lizovať systém synchrónnych alebo asynchrónnych
online transakčných väzieb, ktorý umožní prevádz -
kovanie univerzálnych inte gr ačných sce nárov na
báze webových služieb a integráciu komponentov

prevádzkovaného informačného systému ako cel -
ku. Integračná platforma má umožniť a zjed no du -
šiť zavedenie nových častí informačného systému.

Integračná platforma v cieľovom stave bude za -
bezpečovať procesne orientované integračné sce -
náre, t. j. integráciu aplikácií na úrovni využívania
funkčnosti jednotlivých systémov vo forme slu -
žieb „volania“ služieb.

INTEGRÁCIA POUŽÍVATEĽOV
Rozhranie používateľov je jednotné, za me ni teľ -

né a oddelené od zvyšku IT riešenia a ne závislé od
akejkoľvek biznis aplikácie. Ne zá vislosť znamená,
že je implementovateľné na relevantnom technic -

Obr. 4: Ukážka biznis procesného modelu vo forme diagramov 
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kom portálovom riešení rôzneho typu. Použí va -
teľské rozhranie je tiež prispôsobené charakteru
práce konkrétneho používateľa, dá sa jednoducho
udržiavať a aktualizovať. Predstavuje vstupný
bod pre prácu používateľa s IT systémom ako
celkom.

Integrácia používateľov tiež rieši jednotný prí -
stup používateľov do IT systémov, prvotné na hra nie
a pravidelnú synchronizáciu informácií o pou ží -
vateľoch z externého zdroja (napr. HR evidencia)
a prispôsobenie funkcií manažmentu identity, t. j.
workflow, automatické alebo manuálne prideľova -
nie prístupových práv na základe členstva v ro le,
návrh a implementáciu politiky na tvorbu hesiel 
a účtov pre rôzne typy systémov a aplikácií atď.

Základné fázy vývoja integrovaného používa -
teľského portálu:
� Portál ako vstupný bod – centralizované miesto

prístupu k informáciám 
� Portál ako integrátor obsahu 
� Portál ako integrátor „pracovnej plochy“, kde

sa používateľovi zabezpečuje prístup k dátam
a aplikáciám ku všetkým relevantným apliká-
ciám a dátam.

� Portál ako integrátor externého prostredia – na
realizáciu potrieb integrácie v rámci komerčnej
sféry, kde sa požaduje zabezpečiť prístup k dá -
tam, príp. aplikáciám kooperujúcich subjektov.

INTEGRÁCIA DÁT
Dátová integrácia umožňuje organizácii kon -

solidovať aktuálne dáta obsiahnuté v mnohých
produkčných systémoch a kombinovať ich s his-
to ric kými hodnotami. Napríklad aj zhromaždenie
a konsolidácia dát potrebných na naplnenie
dátového skladu a periodická aktualizácia pomo-
cou nových hodnôt je jedným z príkladov dátovej
integrácie. Nástroje a techniky dátovej integrácie

sú kľúčové, keďže operačné dáta sú rozhodené
cez všetky možné platformy.

SOA a webové služby zjednodušia prístup k fra k -
tálnym funkciám a dátam. Integrácia biznis pro-
cesov zase konverguje ďalej k manažmentu
obsahu, t. j. systémom riadenia obsahu dát a do -
kumentov. Integrácia dát rozoznáva viacero tech-
ník a prístupov. Na tomto mieste máme na mysli
najmä integráciu prostredníctvom tzv. „message
brokerov“ a ESB systémov na synchronizáciu dát
a zavedenie systému tzv. master data manažmen-
tu (MDM). 

Master data manažment je technická integ ra č -
ná architektúra používaná na vytvorenie presných
a konzistentných pohľadov na základné dátové
entity cez rôzne aplikácie a prostredia. MDM je
softvérová aplikácia s preddefinovanými dátovými
modelmi, implementovanými workflow a biznis
procesmi a pripravenými používateľskými inter-
face na riadenie základných dátových elementov,
produkčných dát a dodávateľských dát.

Úspešný MDM logicky previaže master data na -
prieč rôznymi aplikáciami tým, že vytvorí a udr -
žiava krížové referencie medzi kľúčmi, čo umožní
organizácii pracovať s jedinou verziou pravdivých
informácií, ktoré odrážajú reálny svet. Tento zá -
kladný proces reinžinieringu faktov a dát, odha -
lenia vzťahov medzi biznis entitami, vytvorenie 
a údržba logicky korektných kľúčov, riadenie
týchto kľúčov cez krížové referencie a hierarchie
spoločných dátových integračných platforiem sú
kritické pre úspech MDM projektu.

PROCESNÁ INTEGRÁCIA
Kľúčovým prvkom procesnej integrácie je po -

znanie, že z vertikálnej tradičnej funkčnej organi -
zácie ľudských činností prechádzame na horizon-
tálnu organizáciu integrovaných procesov, ktoré sa
tiahnu naprieč organizáciou ľudských činností.

Zmena filozofie v podobe nasadenia integro -
vaných procesov (BPM) sa prejaví napríklad aj
v tom, že pri hodnotení efektívnosti prestaneme
klásť dôraz na funkcie podniku, ktorými sú napr.
logistika, účtovníctvo, správa majetku alebo
administratíva. Na efektívnosť biznisu sa za čne -

me pozerať prostredníctvom hodnotenia podni -
kových procesov a služieb, ktoré tieto procesy
realizujú. Začneme hodnotiť, ako dlho nám trvalo
spracovanie faktúry, vytvorenie zmluvy, spraco -
vanie sťažnosti, oprava zariadenia. Ale čas nebude
to jediné, čo nás bude zaujímať – budú to aj ná kla -
dy na vykonanie procesu, kvalita výstupov, spo -
kojnosť s poskytovanou službou a mnohé ďalšie.

Spojením BPM a SOA prichádzame k novej fáze
riadenia procesov – automatizovanému vykonáva-
niu dynamických biznis procesov. Takto riadené
procesy umožňujú zapracúvať zmeny a kon ti nuál -
ne zvyšovať efektívnosť procesov v rámci organi -
zácie.

APLIKAČNÁ INTEGRÁCIA
Aplikačná integrácia znamená zabezpečenie

integračnej platformy na báze SOA jednotnou
zbernicou (ESB) zodpovednou za komunikáciu
rôznych biznis aplikácií navzájom v rámci auto -
matizovaného procesu.

Aplikačné programové vybavenie tvoriace dneš -
ný informačný systém predstavuje množinou apli -
kácií od rôznych dodávateľov pracujúcich v rôz nych
technologických prostrediach a spra cú va jú cich
dáta v rôznych dátových štruktúrach, čo značne
sťažuje ich nevyhnutnú vzájomnú komunikáciu.
Implementácia prin cípov aplikačnej integrácie
a zavedenie príslušnej integračnej platformy
vytvoria kvalitatívne nové prostredie pre rozvoj
prevádzkovaných apli kačných služieb. Aplikácie
budú odľahčené od správy registrov a číselníkov,
ktorá sa bude zabezpečovať centrálne a budú
schop né využiť akýkoľvek údaj spravovaný v rám -
ci IS. Integrované aplikačné funkcie transparent -
ne využívajúce integrovanú údajovú základňu
budú efektívne a racionálne podporovať procesy
prepájajúce jednotlivé vecné činnosti. Zhrnutie
cieľov popísaného konceptu integrácie apli kač -
ných služieb a údajov je nasledujúce: 
� odstrániť sémantickú nekonzistenciu údajov,

kto rá vzniká rôznym pohľadom na tie isté úda -
je v rôznych aplikáciách,

� odstrániť obsahovú nekonzistenciu údajov, ktorá
môže vzniknúť z dôvodu rôznych duplicít,
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Obr. 6: Integračná architektúru je chrbticou IT systémov
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� odstrániť duplicitu vo funkcionalite aplikácií,
ktorá vzniká tým, že aplikácie sa dodávajú ako
väčšie samostatné celky,

� zabezpečiť princíp jedného primárneho zdroja
údajov, kde každý zo systémov má definované
„vlastné“ údaje, ktoré sa primárne aktualizujú
len v danom systéme,

� skryť fragmentáciu údajov tak, aby vznikol kom -
pletný pohľad na údaje,

� zlepšiť ekonomické parametre – znižovanie ná -
kladov na obstaranie, nákladov na prevádzku
a nákladov na zmenu či prispôsobenie,

� pripraviť pôdu pre tzv. B2B integráciu, externé
prepojenie s partnermi.
Cieľom SOA je dať k dispozícii IT prostriedky

existujúce v rámci organizácie ako znovu pou -
žiteľné webové služby, ktoré medzi sebou vedia
komunikovať a dajú sa integrovať. Nie je dôležité,
kto vytvoril danú službu a akým spôsobom (t. j.
v ktorej biznis aplikácii), prípadne ako a kde je
prevádzkovaná. Je to systematický prístup k in te -
grácii existujúcich a nových aplikácií.

V rámci SOA sa predpokladá vytvorenie spo -
ločnej infraštruktúry pre komunikáciu a vý menu
informácií medzi jednotlivými apli káciami rea -
lizujúcimi služby. Implementácia  procesov v pros -

tredí SOA architektúry je potom jednoduchšia 
v tom, že návrh procesov nie je závislý od špeci-
fickej implementácie danej služby.

BIZNIS APLIKÁCIE
Pod pojmom biznis aplikácie rozoznávame in -

formačné systémy a ich časti cielene a úzko zame -
rané na podporu konkrétnych procesov a funkcií.
Typickými biznis aplikáciami sú napr. informačný
systém pre účtovníctvo, mzdy, správu majetku,
riadenie dokumentov, v prípade banky napr. ban -
kové systémy a pod.

Tieto aplikácie vznikajú relatívne samostatne
a vzhľadom na BPM nie je potrebné tento prístup
meniť ani existujúce aplikácie nahrádzať. Novým
pohľadom je požiadavka, aby existujúce biznis
aplikácie publikovali svoje služby vo forme we -
bových služieb a prostredníctvom integračnej plat -
formy na všeobecné použitie.

FUNKČNÝ MODEL
Základom orchestrácie (t. j. modelovania, auto -

matizácie, integrácie a optimalizácie) biznis pro-
cesov je detailný a aktuálny procesný model.

Základným kameňom vývoja aplikácie je de -
tailný funkčný model. Pre nové a moderné apliká-

cie by mal byť odvodený z BPM modelu. Jazykom
pre modelovanie funkčných modelov je UML.
UML sú techniky vývoja softvéru rozdeleného do
komponentov, využívajúceho modely a gene rické
rámce.

Model Driven Architecture (MDA) je prístup 
k vývoju softvéru (t. j. novej biznis aplikácie) po sta -
vený na týchto princípoch. Samotná technológia
sa generuje v niekoľkých krokoch z modelu. MDA
vznikol s cieľom vytvoriť štandardizovaný a ne -
závislý spôsob vývoja softvéru, akýsi platformovo
nezávislý UML.

MDA je prístup na vytvorenie modelov biznis
procesov s cieľom transformovať ich automaticky
do informačných systémov rôznych platforiem.
Ten istý model je potom použiteľný na gene ro -
vanie rovnakej funkcionality z biznis procesov na
ľubovoľnej platforme. V MDA je ústredným prv kom
UML ako základný akceptovaný štandard na vývoj
aplikácií

Pre nové a plánované biznis aplikácie je vhod-
né zvážiť prístup MDA, čím sa zabezpečí ich úzka
väzba s procesným modelom a vytvoria sa pod-
mienky na ich zapojenie do automatizácie biznis
procesov.
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