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eso/enterprise solution je podnikovou aplikáciou novej generácie. Produkt z vlastnej vývojovej dielne
HT Computers a.s., Bratislava (HTC). Zdedil prednosti a skúsenosti svojho predchodcu ESO/400.
Je postavený na moderných multi-platformových technológiách. Praktickému zavedeniu samotného softvéru
vdy predchádza analýza podnikových procesov. Cie¾om je ich popis a optimalizácia.
Pouívate¾ sa stretne s vynikajúcim prostredím pre svoju prácu. S prítulnou grafikou,
skutoène variabilnými monosami poh¾adu na k¾úèové podnikové informácie
a s mnostvom podkladov pre ich hodnotenie. Podnik ako celok je tak prunejí
a ¾ahie reaguje na vývoj trhu. eso/enterprise solution bolo úspene nasadené u prvých
zákazníkov. Medzi nimi je významná banka, ve¾ká distribuèná spoloènos a výrobný strojársky podnik
v Èeskej republike. S eso/enterprise solution má HT Computers ve¾ké ambície do budúcna. Jeho potenciál
írenia na vyspelé zahranièné trhy bol úspene vyskúaný na tohtoroènom ve¾trhu Cebit v Hannoveri.
Problematika podnikových
informaèných systémov
Pravdepodobne ste sa u zamysleli, èi máte k dispozícii podnikový
informaèný systém (ïalej IS), ktorý vám umoòuje odpoveda
na skutoène váne otázky. Napríklad, èo si vai zákazníci myslia
o vaich výrobkoch. Na ktorom trhu strácate pozíciu. Oplatí sa túto zákazku ete prija? Vá terají IS je iba skladiskom údajov alebo vám pomáha riei aktuálne problémy.
V pozadí existuje aj druhá skupina tém týkajúcich sa modernosti,
konkurencieschopnosti a perspektívy vami prevádzkovaného podnikového IS. Cítite silný vplyv a spätos váho IS s firmou. Server
vymeníte ¾ahko. So zmenou samotného podnikového softvéru je to
ove¾a aie. Treba si vybra na nieko¾ko rokov dopredu.
Problematika podnikových IS je vak ete iria. HT Computers
patrí medzi najvýznamnejích dodávate¾ov podnikových informaèných systémov na Slovensku. Produkt eso/enterprise solution a jeho metodika zavedenia poskytuje odpovede aj na vyie poloené
otázky.
Predchodca eso/enterprise solution
História tvorby podnikového softvéru (ERP) v HT Computers má
10 rokov. Malá tvoriaca sa skupina analytikov a programátorov dostala od vtedajieho vedenia spoloènosti zadanie. Vytvori softvér
pre spracovanie údajov mladej a formujúcej sa IT spoloènosti.
Dopadlo to vak inak
O nieko¾ko mesiacov po zaèatí prác u tiekli obchodné údaje v HT
Computers cez nový systém ESO/400. Vtedy to bolo za tak krátky
èas moné dosiahnu. Poiadavky na obdobný softvér tvorili iba
zlomok tých súèasných. Po nieko¾kých ïalích týdòoch sa úspene podarilo zavies aplikáciu aj u prvého externého zákazníka. Bol
to zaèiatok komerèného pôsobenia HT Computers na trhu s vlastným rieením.
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V zaèiatku 90-tych rokov bolo na Slovensku ve¾a obdobných softvérových projektov. ESO/400 bol vak iný. Vyvíjal sa úèelovo pre
prostredie stredného databázového systému OS/400 spoloènosti
IBM. V èase distribuovaných databáz a hrubých klientov mala
koncepcia ve¾a oponentov. Cena za hardvér stredného systému
prevyovala cenu samotného aplikaèného rieenia. Predurèila potenciálnych zákazníkov zo sféry stredných a väèích podnikov.

Postupne sa projekt ESO/400 zaèal odliova od konkurencie.
Nedosahoval rozmery a èísla globálnych hráèov na svetovom trhu.
Bol vak ove¾a prunejí a prispôsobivejí k zákazníkovi.
Výsledkom bola zvýená schopnos pokrytia podnikových procesov, predovetkým v oblasti výroby a manaérskeho riadenia.
Robustný a prepracovaný systém ESO/400 je urèený predovetkým pre výrobné podniky. Najväèou prednosou je schopnos
individuálneho prístupu k poiadavkám zákazníka, ktorá nadobúda na význame najmä pri zavádzaní výrobných modulov. Softvér
má za sebou nieko¾ko desiatok úspených nasadení na Slovensku,
Èeskej republike a nedávno aj v Bosne a Hercegovine. Najväèím
doterajím projektom je jeho zavedenie v holdingu papierenských
podnikov. S centrálne umiestnenými údajmi pracuje viac ako 450
pouívate¾ov na 9-tich miestach a v troch tátoch.
Na sklonku 90-tych rokov sa v HT Computers akumulovalo mnostvo skúseností z mnohých a rôznorodých projektov. Potenciál
stabilného vývojového a implementaèného tímu dosiahol dostatoènú úroveò, aby ho bolo moné vyui v novom ambicióznom
projekte eso/enterprise solution. Oficiálne uvedenie eso/enterprise solution na slovenskom trhu sa konalo pred necelým rokom.
Filozofia a urèenie eso/enterprise solution
Pri tvorbe aplikaènej logiky rieenia bol základom rozklad vzorových organizácií na jednotlivé procesy. Vzniklo rieenie pokrývajúce dodávate¾ské a odberate¾ské èinnosti, vnútrofiremné procesy
a sledujúce finanèné parametre podniku. Medzi jednotlivými oblasami je mnostvo väzieb. Zabezpeèujú jednotnos a presnos
údajov v celom systéme.
eso/enterprise solution je základným informaèným systémom firmy urèeným pre komplexné riadenie jej finanèných, logistických
a materiálových procesov. Informácie po ich zadaní sú okamite
k dispozícii vetkým pouívate¾om. Samozrejme s podporou Internet technológií. Navye, otvorenos systému umoòuje synergicky
zvýi jeho výkon spojením s inými pecializovanými rieeniami.
Ako príklad mono uvies analytické technológie spoloènosti
Cognos. To isté platí pre externé mobilné zariadenia pripojite¾né
do ivého IS, ktorými môe by rovnako èítaèka èiarového kódu
ako Pocket PC.
Viac o funkènosti sa mono dozvedie na Internete, prípadne pri
priamej prezentácii produktu.
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Technológia a nezávislos
Pouitá metodika a technológia vývoja, implementácie a servisu
patrili medzi strategické rozhodnutia pri zrode eso/enterprise solution.
Hlavnou poiadavkou kladenou na rieenie bola nezávislos od
hardvéru, operaèného systému, databázy. Prirodzenou vo¾bou boli technológie na báze Javy a tandardov J2EE. Transakcie sú zaloené na EJB. V Jave je napísaná vlastne celá aplikácia.
Produkt eso/enterprise solution má modernú viacvrstvovú architektúru s tenkým klientom. Je nástupkyòou klasických klient
 server rieení. Zámer je zrýchli tvorbu, modifikáciu a podporu
informaèného systému pre zákazníka. Preto objektová orientácia
produktu s jednoduchou údrbou a s menou citlivosou na vánejie zmeny v jadre rieenia.
Aplikácia má prísne oddelenú databázovú, aplikaènú a prezentaènú vrstvu. Ich kálovate¾nos je skutoène ve¾ká a ojedinelá.
Databázovú a aplikaènú èas mono pri meních nasadeniach intalova na jeden PC Intel server. Pri väèích projektoch mono nasadi eso/es na viaceré mohutné stredné systémy. V praxi èasto
nájde uplatnenie verzia s Intel aplikaèným serverom a stredným
databázovým serverom na báze Unix, Solaris èi OS/400.
Eso/enterprise solution bolo tvorené výluène pièkovými produktmi pre danú oblas a za pomoci nadnárodnej IBM. Analýza
a dátový model sú spracované v Rational Rose a v Erwin Data
Modeler. Aplikaèný kód je napísaný v prostredí WebSphere
Studio. Podporovanými databázami sú IBM DB2, Oracle a MS
SQL Server.
Pouívate¾ské prostredie
Pouívate¾ pracuje so pièkovým grafickým prostredím, ktorý
ovplyvnili dizajnéri. Poskytuje rôznorodý poh¾ad na podnikové
údaje pod¾a vlastnej potreby a fantázie. Prostredie mono personalizova s odpamätávaním na úrovni pouívate¾a.
Pouívate¾ môe modifikova tandardne pripravený report pre
svoju pecifickú potrebu. Ve¾mi jednoducho si prenesie údaje do
MS Excelu a vytvorí si v òom napríklad graf. Pouívate¾ské pro-

Implementácia eso/enterprise solution
Metodika implementácie zhàòa vlastné dlhoroèné skúsenosti a celosvetovo uznávaný tandard pre danú oblas  Rational Unified
Process. Proces implementácie pozostáva z nasledujúcich etáp:
1. Definovanie implementaèného tímu za obe strany.
2. Analýza podnikových procesov. Vypracovanie materiálu
Procesná analýza, ktorý zdokumentuje podnik, prièom poukáe na rezervy.
3. Vypracovanie vízie spoloènosti s novým IS, ktorý vychádza
z predchádzajúceho materiálu a popíe spoloènú predstavu, ako
zlepi chod firmy po zavedení IS do praxe okamite aj perspektívne. Implementaèný tím môe navrhnú zmeny v procesoch
a s tým súvisiaci re-engineering v podniku, ktorý odprezentuje
top manamentu.
4. Vypracovanie materiálu Vykonávací projekt, ktorý priamo popisuje harmonogram, rozsah a metódu implementácie vrátane
prenosu, èi reorganizácie predchádzajúcich údajov v IS.
5. Samotné zavádzanie IS od kolení, cez skúobnú prevádzku a
po spustenie jednotlivých softvérových oblastí do produkènej
prevádzky a zaèatie ich servisného reimu.
Prvé referencie na eso/enterprise solution
Eso/enterprise solution je zavedené v produkènej prevádzke od
zaèiatku tohto roka v spoloènostiach Italmarket Slovakia a.s.,
Bratislava, Prvá komunálna banka a.s., ilina a Zetor a.s., Brno.
Kadé nasadenie bolo úplne iné z poh¾adu funkcionality a tie
z h¾adiska platformy. Od Intel platformy a po stredné systémy
IBM iSeries a SUN Fire.
Italmarket je na domácom trhu významným distribútorom alkoholických a nealko nápojov a doplnkových potravín. Spolupracuje
so vetkými významnými nadnárodnými obchodnými sieami.
Vo svojom portfóliu má takmer 10 tisíc druhov tovarov, mesaène
vystaví pribline 5000 faktúr a 2000 pokladnièných hotovostných
blokov. es pracovísk spoloènosti v rámci Slovenska teraz pracuje on-line s centrálne umiestnenými firemnými údajmi. Eso/enterprise solution pokrýva celý tovarový proces a ekonomiku spoloènosti.
Napriek tomu, e uvedené projekty patrili medzi pilotné na aplikáciu eso/enterprise solution, produkèná prevádzka zaèala skôr ako
6 mesiacov od podpisu kontraktu.
Perspektíva eso/enterprise solution
Dnes by v informatike vizionárom je ve¾mi aké. Projekt
eso/enterprise solution je vak rozbehnutý dobre. Je technologicky pripravený pre budúcnos. Má nových zákazníkov na Slovensku
a prvého v Èeskej republike. Pripravuje sa spolu s lokálnym partnerom pre nemecký trh. Stojí za ním tím, ktorý má ve¾a ïalích nápadov. Eso/enterprise solution je podnikový informaèný systém
pripravený pre budúcnos.

HT Computers, a. s.
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Tab.1 Dosia¾ realizované kombinácie hardvérových
platforiem eso/enterprise solution. Softvérové vrstvy
vak teoreticky poskytujú ove¾a viac ïalích kombinácií.

stredie je viacjazyèné a umoòuje vytvorenie si vlastného firemného názvoslovia.

Peter Matu
vedúci oddelenia podnikových aplikácií
e-mail: pmatus@htc.sk
http://www.hts.sk
www.esosolution.sk
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