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Az üzLeT és A TeCHNoLógIA kApCsoLATA

Ma, a soA (szolgáltatás alapú architektúra) világában, a cégek nagyobb hatékonyságot érhetnek el és költséghatéko-
nyabb, megbízható IT infrastruktúrát építhetnek ki a feladat orientált, lazán csatolt, számos szolgáltatást nyújtó alkal-
mazásokkal. ezen szolgáltatások újrafelhasználhatósága kiemelt fontosságú, ezért körültekintően tervezett és imp-
lementált integrációs megoldásokat követel meg. Az integrációs megoldások további kritikus része az üzleti partne-
rekkel való kommunikáció egyszerűsége és hatékonysága. Cégünk teljes körű szakértői szolgáltatásokkal áll az Önök 
rendelkezésére mindkét témakörben.

TIBCO Kompetenciáink iFlow
szolgáltatásaink az Ön vállalata számára

A TIBCO ALAPÚ INTEGRÁCIÓK  

HOZZÁJÁRULNAK AZ ÖN ÜZLETI SIKERÉHEZ
Az INTegráCIók szerkezeTe, jeLLegzeTességeI

Vizsgáljunk meg egy B2B integrációt: A TIBCo platform minden olyan eszközzel 
rendelkezik, mely az ügyfél-integrációk teljes körű támogatásához szükséges.

Az alábbi ábrán is szemléltetett, általánosított megoldásaink az ügyfelek üze-
netformátumainak jelentős részét lefedik, mind a kimenő, mind a bejövő üzene-
tek esetében. Az integrációs feladatok két fő szegmense a B2B és az eAI. A B2B 
szegmens az ügyfél-kommunikációval foglalkozik, míg az eAI a vállalati alkal-
mazásokkal való kommunikációt hivatott leegyszerűsíteni. Az adatok összeren-
deléséhez és átalakításához szükséges információk egy központi adatbázisból 
érkeznek. A teljesítmény növeléséhez ezeket gyorsítótárakban (cache) tároljuk. 
A teljes integrációs megoldás gerincét a TIBCo eMs hordozza.

rugalmas megoldások
az Ön üzleti igényeire
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KÖNNYŰ ÁTJÁRHATÓSÁG A VÁLLALAT ALKALMAZÁSAI KÖZÖTT

számos, teljes körű eAI megoldást valósítottunk meg ügyfeleinknél 
TIBCo middleware alapú integráció segítségével. Néhány példa, ami-
ket ezen megoldások felölelnek:

ERP integráció: a vállalatirányítási és költségkezelési rendszerek fon-
tos szerepet játszanak egy cég életében. Az adat integrációt, az adatszótárakon alapuló kommunikációt és az eszköz-
kezelést a vállalatot átfogóan szükséges megvalósítani. Az egyik általunk készített megoldás Ariba Buyer rendszert 
lát el adatokkal oracle Financials erp-ből, TIBCo middleware használatával. ezen két fő vállalati alkalmazás között 
szinkronizálandó adathalmaz többek között megrendeléseket, számlákat, teljesítési igazolásokat és költségelszámo-
lásokat foglal magába. Az integrációs réteg adatellenőrzési algoritmusokkal lett kibővítve, hogy a két rendszer integ-
rációja, a hibák kiszűrése és elkerülése zökkenőmentes legyen.

Ügyféladat-konszolidáció: A napi működés során az egyik legnagyobb kihívás a redundáns adatok begyűjtése, 
ezek konszolidálása, tisztítása és szinkronizálása. Ilyen kihívásokkal leggyakrabban a hasonló jellegű adatokkal dol-
gozó rendszerek érintettek, mint pl. erp, CrM, számlázás, ügyfélszolgálat, ügyfélminősítés, raktározás, stb. Tevékeny-
ségünk során sikeresen oldottunk meg ilyen problémákat is - konszolidáltuk az ügyfelekkel kapcsolatos adatokat a 
különböző rendszerek adataiból felépített központi adatbázissal. Az adatok begyűjtését, transzformálását, ellenőrzé-
sét, tisztítását, és a rendszerek számára történő visszaszolgáltatását TIBCo alapon valósítottuk meg az ügyfelünk üz-
leti logikájának és meglévő infrastruktúrájának megfelelően.

Számhordozás a telekommunikációban: Az ügyfelünknél bevezetett megoldásunk a specifikus üzleti logikán 
túlmenően megfelel a hazai jogszabályok szigorú előírásainak, a nemzetközi elvárásoknak. ehhez 8 belső (he-
lyi és nemzetközi) és számos külső rendszert (a piac többi résztvevője és a szabályozó hatóságok) integráltunk és 
hangoltunk össze. Az előfizetők zökkenőmentes szolgáltatóváltása érdekében a rendszereknek precíz ütemezés 
mentén, hibátlanul kell működniük, hiszen lakossági és vállalati ügyfelek egyaránt függenek a telekommunikáci-
ós szolgáltatásoktól. Büszkék vagyunk ezen TIBCo alapú integráció tervezésére és kivitelezésére, ami teljes körűen 
kielégíti ügyfelünk igényeit, megfelel a szigorú kormányzati és eU szabályozásoknak.

TECHNOLÓGIAI KOMPETENCIÁINK
TIBCO komponensek:
•  TIBCo BusinessWorks
•  TIBCo BusinessConnect
•  TIBCo BusinessConnect eDI protocoll
•  TIBCo ActiveMatrix Adapter for Database
•  TIBCo ActiveMatrix Adapter for Files
•  TIBCo Adapter for IBM As/400
•  TIBCo BusinessWorks smartMapper
•  TIBCo Businessevents
•  TIBCo smartMapper
•  TIBCo Hawk
•  TIBCo Administrator
•  saját fejlesztésű java bővítmények 
Néhány alkalmazás/rendszer, melyekhez integrációs 
megoldásokat fejlesztettünk:
•  sAp
•  Amdocs
•  As 400
•  oracle e-Business suite
•  TXT Chain (ellátási lánc menedzsment)
•  eventus
•  srrI (Nokia service routing register)
•  krA (központi referencia Adatbázis a számhordozáshoz)

Alkalmazott adatstruktúrák, szabványok:
•  UN/eDIFACT (eDI-eDIFACT)
•  sAp IDoc
•  ANsI X12
•  pFF, CsV (eDI-TeXT)
•  XML/XsD
Megoldásainkat az alábbi operációs 
rendszereken implementáltuk:
•  Linux (sLes, rHeL)
•  Unix (solaris, AIX)
•  Ms Windows
Az integrációs megoldásokhoz használt 
protokollok:
•  Ms Queue/ Topic
•  FTp, s/FTp
•  HTTp, HTTps
•  Telnet
•  DB interfészek (oracle, MssQL)
•  Megbízható pkI kezelés
•  soAp
•  Fájl alapú

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL
(B2B)
Az üzleti partnerekkel való kommunikáció nem csak tech-
nikai kihívásokat vet fel, hanem együttműködési és humán 
kommunikációs nehézségeket is. részletes egyeztetéseket 
követel az üzleti folyamat elemzői és az alkalmazásgazdák 
között az integrációs útvonal mindkét végén. Tapasztala-
tunkkal nagymértékben tudjuk segíteni és támogatni az 
Önök üzleti (B2B) kommunikációját.

Integrációk a logisztikában: egyik ügyfelünk, aki a világ 
több mint 150 országában nyújt logisztikai szolgáltatáso-
kat, az információ csere és az IT infrastruktúra szabványo-
sításába, konszolidálásába kezdett, hogy könnyebben 
karbantartható, bővíthető és homogén rendszert kapjon.

ügyfelünk B2B kommunikációja többek között a követke-
ző kategóriákat foglalja magába: megrendelések a part-
nerektől, szállítási státuszjelentések a logisztikai cégektől, 
rakományjegyzékek, szállítási információk, foglalások, 
foglalás jóváhagyások és számlák. TIBCo alapú megoldá-
sokat nyújtunk számukra, ami elég rugalmas, hogy meg-
birkózzon a több száz partner szerteágazó igényeivel.

Az elmúlt 10 évben az alkalmazásintegráció 
területén összegyűjtött tapasztalatunk és tudásunk 

biztosítja, hogy az új kihívásokra gyors és 
hatékony megoldást szállítsunk.

TÁMOGATOTT KOMMUNIKÁCIÓS 
fORMÁTUMOK

A TIBCo BusinessConnect rugalmas kommunikációt 
tesz lehetővé a partnerekkel:
 • UN/eDIFACT üzenetek
 • ANsI X12 formátum
 • sAp IDoc
 • egyéb zárt adatformátumok
 • szöveges állományok pl. CsV, pFF
 • XML formátum

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG AZ 
ÚJRAfELHASZNÁLHATÓSÁG RÉVÉN

A kanonikus üzleti objektum modellje az interfészek 
számát a minimálisra csökkenti a pont-pont integráci-
ókhoz képest. A bejövő üzenetet a rendszer egy közös 
formátumra fordítja, fejlécet ad hozzá, ami az üzenet 
további irányításához szükséges. Az üzenet transzfor-
mációk központi adatbázisban tárolódnak. Az újrafel-
használhatóság miatt egy új ügyfél hozzáadása a rend-
szerhez csupán némi beállítást igényel a korábbi hosz-
szadalmas implementáció helyett.

TÁMOGATOTT RENdSZERKAPCSOLATOK
A TIBCo adaptereinek használatával sokféle vállalati 
alkalmazáshoz, technológiához kialakíthatunk inter-
fészeket:
 • Dobozos alkalmazások: sAp, siebel, peoplesoft,
 oracle e-Business suite, Lotus Notes, stb.
 • Adatbázisok: oracle, sQL server, DB2
 • Mainframe és i5/os technológiák
 • egyéb szabványok és technológiák: ejB, fájl alapú,  
  LDAp, MQ series, stb.
 • egyedi integráció: java, C++ és XsLT

ÜZLETMENET-fOLYTONOSSÁG (MONITO-
ROZÁS, MAGAS RENdELKEZÉSRE ÁLLÁS)

A TIBCo Hawkra épülő hatékony monitorozó rendsze-
rek minden integrációnknál proaktív módon segíte-
nek azonosítani a problémákat a folyamatokban. Fi-
gyelmeztető sMs-ek és e-mailek kerülnek kiküldésre 
rendszerhibák, leállások, üzleti logikai hibák vagy kü-
szöbértékek átlépése esetén (pl. túl sok hibás üzenet 
érkezik egy ügyféltől). A TIBCo Administrator szerve-
rek magas rendelkezésre állási szolgáltatásokat nyúj-
tanak. Ha egy szerver leáll, egy másik tartalék szerver 
azonnal elindul, hogy megelőzze az adatvesztést és a 
szolgáltatás kiesését.
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