
Na spracovanie takéhoto množstva dokumen-

tov a informácií sa organizácie usilujú automati-

zovať vstup dát do procesov a spracovanie dát pre

procesy, ktoré bezprostredne nasledujú. Nie je to

vždy celkom jednoduché, pretože je potrebná inte-

grácia s existujúcou IT infraštruktúrou. Mnoho

nástrojov sľubuje automatizáciu vytvárania formu-

lárov a ich spracovania. Niektoré z nich sú celkom

jednoduché, napr. na báze vytvárania pdf doku-

mentov, ktoré sa potom vytlačia a odošlú. Ďalšie

aplikácie sú jednoduché content-manažment (resp.

dokument-manažment) systémy, ale väčšinou

pracujú na jednej platforme a ťažko sú rozšíriteľné

pri ďalších požiadavkách na nové vlastnosti.

POMÔŽE WORKPLACE FORMS

Workplace Forms je systém na automatizovanie

formulárov a obchodných procesov založený na

otvorených štandardoch. Nástroj umožňuje vizuálny

návrh formulárov a prepojenie vytvorených formu-

lárov so systémami, pre ktoré sú tieto dáta potrebné.

Workplace Forms je jednotnou obálkou vo forme

XML pre všetky časti formuláru: prezentačná vrstva,

obchodná logika, dáta, prílohy a digitálny podpis.

Technológia je vyvinutá na báze riešenia PureEdge,

lídra v oblasti sofvéru a služieb pre oblasť formuláro-

vo orientovaných obchodných procesov. IBM získala

spoločnosť PureEdge akvizíciou v roku 2005.

Elektronické formuláre na báze XML vo formáte

XFDL nahrádzajú papierové dokumenty a integrujú

sa s procesmi v ERP, CRM a iných aplikáciách. XFDL

je štandard na reprezentáciu komplexných elektro-

nických formulárov ako sú obchodné formuláre

alebo formuláre štátnych inštitúcií. XFDL podporuje

vysoko presné rozmiestnenie štruktúry formuláru,

integrované výpočty a validáciu vstupných dát,

digitálny podpis a vkladanie elektronických príloh.

Práca s formulárom v takejto podobe je veľmi

jednoduchá, pretože môžeme použiť akékoľvek

nástroje na prácu s XML. Keďže dáta a aj grafické

informácie sú uložené v XML dokumente, spraco-

vanie je možné napr. v rámci databázy, ktorá vie

čítať a zapisovať do XML, alebo prostredníctvom

webových služieb volaných existujúcimi apliká-

ciami.

Formuláre vo forme XML môžu byť digitálne

podpísané čím sú vyriešené základné otázky

bezpečnosti – či ide o správny dokument, či bol

odsúhlasený správnou osobou, či nedošlo k modi-

fikácii dokumentu a pod. Podpisovanie môže byť

dokonca viacnásobné, keď po prvotnom podpise

dokumentu zákazníkom môžu nasledovať podpisy

počas obehu dokumentu v rámci procesu v orga-

nizácii. Dáta možno preniesť do aplikácie v rámci

organizácie a dokument možno archivovať ako

dôkaz o podpísaní daným zákazníkom a pracovník-

mi organizácie.

NÁSTROJE SYSTÉMU

Workplace Forms pozostáva z troch nástrojov:

��Workplace Forms Viewer

��Workplace Forms Designer

��Workplace Forms Server

Forms Viewer je desktopová aplikácia alebo

plugin pre webovský prehliadač, pomocou ktorej

sa pristupuje k elektronickým formulárom. Forms

Designer je drag&drop nástroj založený na báze

Eclipse na vytváranie formulárov umiestňovaním

jednotlivých objektov na pracovnú plochu, definova-

ním ich vlastnosti, obchodných pravidiel a prepo-

jením s backendovými systémami. Eclipse prostredie

umožňuje rýchlu tvorbu formulárov a vytváranie

znovu použiteľných komponentov, ktoré sa uplatňu-

jú v rôznych formulároch. Architektúra na otvore-

ných štandardoch umožňuje integráciu s ostatnými

produktmi ako sú Lotus Domino, WebSphere Por-

tal alebo Content Manager. Forms Server je pri-

márnym nástrojom na integráciu s ostatnými pro-

cesmi. Serverovská časť umožňuje renderovanie

elektronického formuláru do HTML formátu, čo

umožňuje užívatelom automaticky pracovať s formu-

lárom bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek kompo-

nentu. V poslednej verzii pribudla podpora pre

asynchrónny Java Script (AJAX), čim sa zdokonalil

nielen vzhľad, ale aj výkonnosť formulárov.

Elektronické formuláre sú kritickým kompo-

nentom pri prispôsobovaní sa servisne orientovanej

architektúre (SOA). Worplace Forms kombinuje

dáta a obchodnú logiku do jedného dokumentu,

ktorý v rámci SOA architektúry umožňuje výmenu

informácií medzi ľuďmi a systémami prostredníc-

tvom webových služieb. Formulár postupuje v rámci

obchodných procesov a na ich konci ho možno

archivovať ako dôkaz o uskutočnení procesu. Elek-

tronické formuláre môžu naštartovať adaptáciu SOA

v organizácii vytváraním komponentov na auto-

matizáciu obchodných procesov. Workplace Forms

používa otvorené štandardy pre dátovú integráciu

a poskytuje nástroj na tvorbu užívateľského rozhra-

nia komponentov servisne orientovaných aplikácií. 

RÝCHLY A FLEXIBILNÝ

V prostredí Forms Designer pre návrh formu-

lárov je možná rýchla tvorba formulárov s mini-

málnymi nárokmi na znalosti programovacích ja-

zykov tvorcu formulárov. Nasadenie a riadenie

formulárov je tiež priame a nenáročné. Užívatelia

ocenia flexibilitu pri práci s formulármi prostred-

níctvom bohatých vlastností formulárov, práce

online alebo offline a, samozrejme, predovšetkým

vďaka rýchlejšiemu vybaveniu ich žiadostí. Pre

organizácie pracujúce s elektronickými formulármi

je prínos predovšetkým v odstránení papierových

dokumentov, v jednoduchosti spracovania dát od

svojich zákazníkov a v prechode na automatizo-

vané riadenie obchodných procesov.

Obr. 1: Pohľad na prínosy automatizovaného spracovania elektronických formulárov
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Pamätáte sa na sľuby o tom, ako bude vyzerať kancelária budúcnosti,

v ktorej sa už nebude pracovať s papierom? Namiesto stáleho pripo-

jenia, prístupu k aplikáciám a prepojenia s aplikáciami obchodných

partnerov, rozpoznávania reči a prístupu k všetkým informáciám

online však stále vyplňujeme čoraz viac formulárov. Pri návšteve

inštitúcií náš často požiadajú, aby sme prišli o štvrť hodinu skôr 

a stihli tak vyplniť všetky potrebné papiere.
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IBM Workplace Forms umožňuje vytvárať

efektívne elektronické formuláre, ktoré spolu-

pracujú s ostatnou IT infraštruktúrou na zákla-

de štandardov


