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Razlogi za vpeljavo procesa SOA

 Integracija procesa z obstoječo lastno IT-infrastrukturo (CRM, 
obračun, mediacija ...)

 Želja bolje informatizirati poslovne procese (obvladujejo jih 
posamezniki po oddelkih)

 Vpeljati formalizirano obliko z vizualno predstavitvijo poteka 
procesa

 Sočasno vpeljati standardizacijo podatkov (shema SID)
 Elektronizacija in brezpapirno poslovanje
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Implemetacija procesa in integracija v sistem

 Obstoječa infrastruktura
 Pretvorba obstoječih podatkov v SID-podatkovno shemo
 Proces krmili obdelavo pogodbe
 Interakcija med procesom in CRM-sistemom (ohlapna 

integracija)
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Obstoječa infrastruktura

 Aplikacija za vpis pogodbe e-obrazci, b2p (order entry)
 Elektronski podpis (e-podpis)
 Elektronsko arhiviranje dokumentov (sistem Documentum)
 Aplikacija za CRM Mobile Mercury (order management)
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Pretvorba obstoječih podatkov v SID

 Podatke v procesu obdelujemo v standardizirani obliki (SID-
shema)

 Podatke pogodbe na vhodu procesa transformiramo v SID
 Proces podatke nadalje obdeluje v SID-obliki
 Pri interakciji s CRM-sistemom se podatki prenašajo v 

poenostavljeni generični shemi
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Proces krmili obdelavo pogodbe

 Opravljena analiza in popis poslovnega procesa v praksi
 Poslovni proces je implemetiran v BPEL-u z IBM WID in se 

izvaja na platformi IBM Process Server
 Za komunikacijo s CRM-sistemom se uporabljajo web-service 

vmesniki za upravljanje procesa in človeških opravil
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Izsek iz podprocesa za obdelavo podatkov 
stranke
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Instance procesov
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Interakcija med procesom in CRM-sistemom

 Vpeljana mehka integracija procesa v CRM
 Interakcija med procesom in uporabniki CRM poteka prek 

človeških opravil
 Izdelan klient HTM za spremljanje in asistiranje pri obdelavi 

podanih nalog
 Pooblaščeni uporabniki izvajajo podane naloge in hkrati 

vršijo vsebinsko kontrolo podatkov na pogodbi
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Človeška opravila

10



Klient HTM čakalna vrsta
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Asistirana izvedba naloge
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Prednosti

 Z uporabo procesa smo formalizirali potek vklopa 
naročniškega razmerja po pogodbi

 Možnost merjenja posameznih aktivnosti procesa KPI
 S človeškimi opravili se poleg strojne izvaja še človeška 

(vsebinska) kontrola podatkov
 Majhna možnost napak pri obdelavi pogodbe
 Hitrejša obdelava pogodbe
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Pomanjkljivosti

 Razvojno in izvajalno okolje IBM nam predstavlja izziv (strma 
učna krivulja in hrošči)

 Stroga tipizacija podatkov v SID s sabo prinese dodaten 
napor pri spremembah v poslovanju

 Interakcija s sistemom, kjer podatki niso v SID-obliki, zahteva 
transformacijski sloj med podatki
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Prihodnost

 Podpreti SID-shemo na vmesnikih sodelujočih sistemov
 Komunikacija prek SID-shem bo odpravila transformacije
 Avtomatizacija poslovanja
 Podpora vseh poslovnih procesov
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Hvala za pozornost!
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