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Integrácia podnikových aplikácií (EAI) predstavuje investíciu, od ktorej sa oèakáva návratnos v reálnej podobe a v prijate¾nom èase. Pri rozhodovaní o EAI projekte teda nejde v prvom rade o modernizáciu IT infratruktúry, ale o pragmatické sledovanie urèitej stratégie, ktorá ma vies k vyej prosperite podnikate¾ského subjektu, merate¾nej prostredníctvom vopred definovaných kritérií.
aj navzájom nekonzisINFORMAÈNÉ SYSTÉMY
tentné. Napríklad: akBEZ INTEGRAÈNEJ KONtualizácia dát prebehCEPCIE. Predstavme si IT
ne len na subsystéme
architektúru ve¾kej spoA, ale na subsystéme
loènosti, v ktorej je mnoB, ktorý tie potrebuje
stvo aplikácií beiacich
tieto dáta, aktualizácia
na rozlièných platfornebola úspená. Ak
mách, kde kadá aplikácia komunikuje s inými Ing. Marek Moovský v takomto systéme dojde k chybe, analyzova
prostredníctvom nieko¾kých rôznorodých rozhraní, väè- jej príèinu nebýva triviálne a v sainou v dávkovom reime (aktua- motnej náprave zohráva ¾udský
lizácia raz denne). V informaè- faktor rozhodujúcu rolu.
nom systéme (IS) je pouitá kom- Workflow býva realizovaný v disbinácia navzájom nekompatibil- tribuovanej podobe - odovzdávaných alebo doménovo prekrýva- ním dát od aplikácie k aplikácii,
júcich sa technológií. Viacero
subsystémov uchováva tie isté dáta, èo vedie k nekonzistencii dát.
Niektoré zdroje sú vyuité neefektívne, zatia¾ èo iné predstavujú úzke miesto. Pripomína vám to
nieèo ? Niet divu. Popísal som obvyklú IT architektúru systému bez
integraènej koncepcie, ktorá
priam volá po nasadení EAI rieenia. iadna spoloènos nemá záujem na tom, aby jej IT architektúra pripomínala tento obrázok.
Ako teda k tomu dochádza? Príèinou je nebadaný ale neustály posun paradigiem a s tým spojená
nestálos top technológií, ako tie
rýchla evolúcia IT oblasti. Hlavné
problémy systému bez integraènej koncepcie vychádzajú z nepreh¾adnej, pagetovej architektúry, ktorá je principiálne zranite¾ná
a nároèná na údrbu. Aj jednodu- bez centrálneho business proces
chá modifikácia IS s takouto ar- managementu (BPM). To vedie
chitektúrou vyaduje zásahy do k potrebe èastých intervencií do
mnohých komponentov a ich roz- workflow, najmä pri oetrovaní
hraní.
výnimoèných stavov. Mnohorakos technológií a aplikácií zneRIZIKO ZLYHANIA. Riziko zlyha- moòuje automatické monitoronia ¾udského faktora je vysoké. vanie a dokumentovanie transakKritické je to najmä v èase pièiek cií, ako aj vybudovanie úèinného
(ako napríklad pri uzávierke ob- mechanizmu na oetrenie chýb.
chodného roka), kedy aj najèastejie dochádza k výpadkom VYSOKÉ NÁKLADY. Hospodárkomponentov informaèného sys- skymi dôsledkami IT architektúry
tému. Keïe chýba jednotná kon- bez integraènej koncepcie sú vycepcia dátových tokov, niektoré soké prevádzkové náklady (údrdáta môu by redundantné a teda ba, prevádzka, administrácia, ne-
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efektívne vyuité zdroje), nízka
celková kvalita dát (redundancie,
nedostupnos dát v reálnom èase,
nespo¾ahlivos dát), problematická rozírite¾nos systému (neexistencia jednotného komunikaèného rozhrania, s rozirovaním IS
jeho zloitos rastie s (n-1) 2 a nepripravenos na nové trendy (napríklad BPM, SCM).
ÈO PRINÁA EAI. Podobne ako
nevýhody IS bez integraènej koncepcie, aj výhody EAI rieenia vychádzajú z IT architektúry. Základom EAI je jednotné komunikaè-

né médium (middleware), zdie¾ané vetkými aplikáciami. Jednotlivé aplikácie sú naò pripojené prostredníctvom adaptérov (resp. konektorov), ktoré ovládajú jazyk
aplikácie, aj jazyk komunikaèného média. Výhoda takejto architektúry je zrejmá na prvý poh¾ad:
Kadá aplikácia je pripojená
k zvyku IS jediným rozhraním,
realizovaným prísluným adaptérom. Ak treba systém rozíri
o ïaliu aplikáciu, staèí ju pripoji
na komunikaèné médium prostredníctvom vhodného adaptéra.
Zloitos IS teda rastie iba lineár-

ne s poètom aplikácií, prièom poèet rozhraní medzi aplikáciami je
rovný poètu aplikácií. Aj pri rozirovaní IS zostáva preh¾adný
a ¾ahko spravovate¾ný.
Vïaka EAI môu aplikácie komunikova v reálnom èase, prièom
vetky dáta, bez oh¾adu na pôvod, sú prístupné tandardizovaným spôsobom, v tandardizovanom formáte. Namiesto replikácie
dát je vhodnejie poui zdie¾anie
dát, prípadne dáta enrichment prenáané dáta sa obohatia poèas
spracovania v prostredí EAI, èo
zabezpeèí konzistenciu dát medzi
aplikáciami.
PODPORA
INTEGRAÈNÝCH
SLUIEB. EAI nástroje dnes ponúkajú omnoho viac ne len
middleware - podporujú integraèné sluby ako mapovanie a transformáciu dát, sémantickú a syntaktickú kontrolu dát, smerovanie
dát, notifikáciu o chybách a monitorovanie komponentov a dátových tokov. Správu dátových tokov zastreuje business proces
management,
zabezpeèujúci
efektívnu a riadenú komunikáciu
dát. BPM nezriedka býva modifikovate¾ný za prevádzky. Silná infratruktúra EAI umoòuje viacnásobnú prevádzku kritických komponentov èi u v móde load balancing, alebo fault tollerant
group, vïaka èomu je systém kálovate¾ný. Middleware poskytuje
komunikaèný protokol, ktorý garantuje komunikáciu dát, take
výpadok alebo retart komponentu nemá vplyv na spo¾ahlivos
prenosu dát, nanajvý spôsobí
oneskorenie po dobu výpadku.
EAI podporuje realizáciu úèinných mechanizmov na spracovanie chýb, od notifikácie administrátora (email, sms, alert na konzole) s presnou identifikáciou
chyby a po automatické odstránenie príèin chybového stavu
a nápravu pokodených dát, prípadne spustenie sekvencie pred-
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definovaných akcií. Jednotná architektúra umoòuje monitorovanie a dokumentovanie vetkých
transakcií, a teda aj ich audit
s identifikáciou dát v kadej zúèastnenej aplikácii prostredníctvom uchovávaných k¾úèov. EAI
nástroje podporujú irokú kálu
tandardov - práve v oblasti integrácie je dôleitým faktorom pripravenos na súèasné a budúce
trendy, ktoré, samozrejme, sledujú producenti EAI nástrojov.
NIIE NÁKLADY. Prínosom
úspenej realizácie EAI sú predovetkým niie celkové náklady
(na vývoj systému, prevádzku
a údrbu), ïalej kvalita a dostupnos dát (dáta sú vdy aktuálne
a konzistentné) a pripravenos na
nové trendy - tandardy a flexibilná architektúra poskytuje jednoduchú rozírite¾nos a väèiu vo¾nos pri rozhodovaní o nasadení
nových technológií a systémov.
BPM v preh¾adnej forme poskytuje informácie potrebné na zvýenie efektivity business procesov aj
ich prípadné premodelovanie.
EAI je predpokladom pre zavedenie B2B integrácie, keïautomatizácia a real time business procesov siaha a k obchodným partnerom. Rýchla reakcia na potreby
zákazníkov je spravidla priamou
konkurenènou výhodou spoloènosti.
FAKTORY OVPLYVÒUJÚCE NÁVRATNOS INVESTÍCIE DO EAI.
Návratnos investície do EAI je urèená v hrubých èrtách celkovými
nákladmi, èasovým intervalom od
zaèiatku projektu po uvedenie do
produktívnej prevádzky a obchodnými prínosmi. Pri kalkulácii celkových nákladov treba poèíta s nákupom hardvéru a softvéru, nákladmi na analýzu poiadaviek a návrh EAI rieenia, jeho
realizáciu a nasadenie. Tieto nákladové poloky sú jednorázové.
Fixné náklady sú spojené s údrbou, administráciou a prevádzkovaním. Skúsenosti ukazujú, e EAI
sa osvedèuje práve vïaka redukcii fixných nákladov, ktoré sú
z dlhodobého h¾adiska rozhodujúcim faktorom. Èasové rozloenie jednotlivých fáz EAI projektu
so súvisiacimi nákladmi je ïalím
faktorom s podstatným vplyvom
na návratnos investície. V tomto
smere je jednoznaèným záujmom
zákazníka dosiahnu èo najkratí
èas od zaèiatku realizácie EAI rieenia po jeho nasadenie do pro-

duktívnej prevádzky. Time-tomarket, v závislosti od nároènosti
projektu, sa pohybuje v rozpätí
pol roka a nieko¾ko rokov.

je spravidla súèasou dlhodobej
IT stratégie spoloènosti.

OBCHODNÉ PRÍNOSY. Obchodné prínosy z ve¾kej èasti tvorí redukcia celkových fixných nákladov, no nielen to: EAI je základným predpokladom automatizácie business procesov, ktoré by
bez EAI neboli automatizovate¾né, ako napríklad supply chain
management (SCM). Logickým
rozírením EAI v tomto smere je
business to business (B2B) integrácia, èím sa napåòa pojem in-

PECIFIKÁ EAI PROJEKTOV.
Spúacím impulzom EAI projektu
je spravidla prehodnotenie IT
stratégie, prièom realizácia EAI
býva súèasou hlbích zmien
v truktúre IT. Previazanos s inými IT projektmi (napríklad s nasadzovaním novej verzie ERP aplikácie) urèuje záväzný èasový rámec EAI projektu, ako aj vzájomnú interakciu tímov realizujúcich
tieto projekty. Úspech EAI projektu je v koneènej fáze priamo závislý od stupòa dokonèenosti in-

tegrovaný business, presahujúci
geografické a organizaèné hranice podnikate¾ského subjektu. Pri
rozhodovaní o EAI projekte je dôleité vychádza z faktu, e EAI
negeneruje priamo obchodovate¾né hodnoty. Z tohto dôvodu je návratnos investície závislá najmä
od efektivity business procesov,
ktoré sú podporované EAI, ako aj
od efektivity tejto podpory. Optimálne realizované EAI projekty
prináajú návratnos investície
v priebehu 2 a 3 rokov, take EAI

tegrovaných subsystémov. V èase
zaèiatku typického EAI projektu
sú len málokedy k dispozícii definitívne pecifikácie poiadaviek.
Poèiatoèné fázy projektu majú na
jeho úspech zásadný vplyv, take
úzka spolupráca systémového integrátora a zákazníka pri vyjasòovaní poiadaviek a definovaní EAI
rieenia je ve¾mi dôleitá. Vhodnou vývojovou metódou za menovaných okolností je prototyping. Keïe EAI rieenie bude
ovplyvòova efektivitu a spo¾ahli-

vos integrovaného informaèného
systému a tým aj prosperitu
klientskej spoloènosti, dôsledný
výber kompetentného systémového integrátora je k¾úèovým faktorom úspeného nasadenia EAI.
KOMPLEXNÁ ÚLOHA. Realizácia
EAI je pre klientsku spoloènos
komplexnou úlohou, siahajúcou
od analýzy návratnosti investície
cez výber vhodného EAI nástroja,
definovanie poiadaviek, a po
prevádzku integrovaného IS. Tieto
úlohy by nebolo moné zvládnu
bez konzultantskej a realizaènej
podpory zo strany kompetentného

systémového integrátora. Spoloènos Siemens - najmä jej 100 %
dcérska spoloènos Siemens Business Services má v oblasti EAI ako
systémový integrátor mnohoroèné
skúsenosti. O jej úspenosti svedèia desiatky realizovaných EAI projektov a spokojných zákazníkov,
ako napríklad Scottish Power (kótsko), Post AG (Rakúsko), Siemens
OI (Holandsko), Siemens OI (Rakúsko), Hutchison 3G (Rakúsko),
Infineon, Telenet (Belgicko).
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