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I. Kutatási előzmények, a témaválasztás indoklása
Az új évezred gazdasági környezetét a gyors technológiaváltási kényszer, az
egyre inkább rövidülő termék életciklusok, a gyorsuló termékfejlesztések, az ár,
minőség és a szolgáltatások tekintetében növekvő vásárlói igények, a szervezeteken átnyúló üzleti folyamatok jellemzik. A forradalminak nevezhető változások jelentős hatással vannak a modern piacgazdaságok alapegységeire – a vállalatokra, illetve a korszerű vállalatok működését támogató integrált informatikai
rendszerekre. Az egyre nagyobb kihívásokat jelentő kiéleződött versenyben az
információgazdaság dinamikus ágaiban a gazdasági folyamatok tér- és időkoordinátái alapvetően megváltoznak.

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy hogyan élik túl – egyáltalán túlélik-e - ezt az alapvető változást a legtöbb nagyvállalat által mára már hatalmas
összegekért megvásárolt és bevezetett ERP (Enterprise Resource Planning)rendszerek?

A globális versenyben sikeres vállalatok tartós, több forrásból származó versenyelőnyökre törekszenek, melynek alapja az innovációs képességben rejlik.
Az innovációk, az új technológiák gyors bevezetése versenyelőnyt jelent.

A számítógépek fejlődésével párhuzamosan a rájuk épülő technológiák, és
ezek alkalmazásai rendkívül gyorsan változnak. Igaz ez a vállalati információs
rendszerekre is, amelyek a lehetőségek tágulásával egyre összetettebb feladatok ellátására képesek. Ennek egyik oldala technológiai meghatározottságú,
egyszerűen annak következménye, hogy olyan feladatokat is el tudnak látni,
amelyeket korábban a rendelkezésre álló technológia nem tett lehetővé. Másrészről legalább ilyen fontos, hogy a szervezetek felismerjék az új megoldásokban rejlő lehetőségeket és új üzleti modelleket alkalmazzanak. Egy ilyen típusú
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átalakulás teszi lehetővé, hogy a technológiai fejlődés által felkínált lehetőségeket a cégek valóban kiaknázzák.

Az egyik legszembetűnőbb jelenség, hogy a különböző információtechnológiai
szolgáltatásokat moduláris logika szerint kezdik szemlélni; azaz a vállalati alkalmazásokat egymástól függetlenül is működő, mégis szorosan integrálható
részekre bontják. Ennek a felfogásnak az úttörői az ERP rendszerek, amelyek a
vállalaton belüli integrációt többé-kevésbé megvalósították. Az utóbbi években
azonban az integrációs igény a vállalati határokon túl is jelentkezett, és az ehhez szükséges technológiai feltételek már vagy rendelkezésre állnak, vagy fejlesztés alatt vannak. Ez a globális integráció pedig új üzleti modellek előtt nyitja
meg az utat.

Ahhoz, hogy a különböző rendszerek integrálhatóak legyenek, két alapvető
problémát kell megoldani: az alkalmazások képesek legyenek kommunikálni
egymással, és megértsék egymás nyelvét. Ezeket a feladatokat pedig a korszerű platformok és a szabványosítás együtt is csak részben tudják ellátni.

A dolgozat rámutat arra, hogy az új területek megfelelő absztrakciós szintű üzleti modelljei hogyan segítik az új terület menedzselésének integrációját a szervezet meglévő működésébe, és az azt támogató informatikai alkalmazásrendszerébe.

I.1. Kutatási kérdések és hipotézisek
Központi kutatási kérdésem volt, hogy mely módszertan lesz a legalkalmasabb
az ERP-t alkalmazó szervezetek integrációs problémáinak a megoldásához,
milyen fontos jellemzőkkel rendelkezik, hogyan alkalmazható az adott területeken és hogyan fejleszthető tovább.

3

A sokáig a vállalatok integrációs problémáinak teljes körű megoldásának tartott
ERP rendszerek a gazdag funkcionalitás és rugalmasság ellenére sem minden
esetben képesek a vállalatok egyedi, teljesen specifikus igényeit kielégíteni.
Előfordulhat, hogy egy üzleti folyamatnak a vállalat és a szoftver által megvalósított módja között áthidalhatatlan eltérések vannak, esetleg a rendszer egyáltalán nem támogat bizonyos tranzakciókat.
Azokban az esetekben is, amikor a bevezetéskor a szoftver teljes körűen támogatja a szervezet funkcionalitását, struktúráját, kultúráját, döntéshozatali módját,
az ERP nem tudja dinamikusan követni a szervezet növekedési stratégiáját és
az újabb és újabb szervezeten átnyúló kapcsolatait. A gyorsan növekvő, turbulens környezetben működő, ezért szervezeti stratégiáját gyakran átalakító agilitásra törő vállalat által általában nem alkalmazható.
A dolgozatban rámutattam arra, hogy azok a problémák, amelyekre az integrált
vállalatirányítási rendszerek megoldást kínálnak, más módon ma már hatékonyabban oldhatóak meg.
A dolgozat egyik célja volt feltárni, hogy milyen fejlődési modell vázolható fel az
együttműködő vállalatok, vállalat-hálózatok sokrétű tevékenységeit segítő integrált vállalatirányítási rendszerek esetében.

A kutatás során közelebbről vizsgáltam, hogy melyek azok az információtechnológiai megoldások, amelyek a leghatékonyabban tudják támogatni a szervezetek működtetését, együttműködését, és a támogatás típusait.

Kutatásom további célja volt feltárni, hogy az említett technológiai lehetőségek
az új üzleti modellek elterjedését mennyiben segítik elő, illetve milyen átalakulás előtt áll a számítógépes alkalmazások piaca az összekapcsolhatóság egyre
fejlettebb szintre kerülése miatt. Az alkalmazások külső forrásokból, modulszerűen történő igénybevételének lehetősége nem csak a szoftverpiac teljes átalakulását hozza magával, hanem azt is jelenti, hogy a gazdaság szinte minden
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szereplőjének át kell értékelnie az információtechnológiával kapcsolatos elgondolásait.

A kutatás elméleti hátterének bemutatása során kitértem több tudományterülethez is kapcsolódó alapfogalmakra és elméletekre, a technológia szerepére,
olyan új kutatási területekre, mint a szemantikus web és folyamatmenedzsment,
SOA és modellvezérelt architektúra, valamint a leggyakrabban használatos
módszertanokra.

A dolgozat rámutat arra is, hogy az új területek megfelelő absztrakciós szintű
üzleti modelljei hogyan segítik az új terület menedzselésének integrációját a
szervezet meglévő működésébe, és az azt támogató informatikai alkalmazásrendszerébe.

A dolgozatban a következő fontosabb kutatási kérdésekkel foglalkoztam:
− hogyan modellezzünk egy eddig informatikailag nem támogatott területet
annak érdekében, hogy azt a szervezetek integrálni tudják alkalmazásaikba;
− melyek a leggyakrabban hivatkozott modellezési eljárások;
− milyen fejlesztési módszertanok léteznek a szakirodalomban;
− hogyan kellene és lehetne ezeket a módszertanokat kiterjeszteni, módosítani, hogy a dinamikusan belépő új területekre alkalmazhatóak legyenek,
− milyen implementációs lehetőségek vannak az fejlesztésre vonatkozóan;
− milyen támogatást nyújt a modell egy rendszerintegrációs folyamatban?
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I.1.1

Hipotézisek

Dolgozatomban egy fő hipotézist, igazolásához pedig három segéd hipotézist
fogalmaztam meg.
A Fő hipotézis:
Az ERP rendszereket alkalmazó szervezeteket körülvevő konglomerátumban
az integrációs problémák megoldásának kulcsa már középtávon is a korszerű
alkalmazásfejlesztési paradigmák és módszerek – BPMS, SOA, MDA –
kollaboratív használatával elérhető szinergiák kiaknázása.
Az Első segédhipotézis:
Az ARIS módszertan és eszköztár felhasználásával megvalósítható az ERP
rendszert alkalmazó szervezet üzleti integrációs modellje.
A Második segédhipotézis:
Egy szervezet integrációs problémái a BPM, a SOA és a modell-vezéreltség
elveinek kollaboratív alkalmazásával üzletvezérelt módon megoldhatóak.
A Harmadik segédhipotézis:
Az ERP rendszert alkalmazó szervezet a bevezetés során kialakított, majd működése során optimalizált BPMS folyamatmodelljeit újrafelhasználva gyorsan és
költséghatékonyan képes a környezet változásait integrált informatikai rendszereivel és alkalmazásaival is követni.

II. A kutatás megvalósítása
II.1.

A kutatás módszertana

A kutatási problémák felvázolása és hipotézisek megfogalmazását követőn kell
dönteni az alkalmazandó kutatási módszertanról. A választott kutatási téma az
informatika és a társadalomtudományok határterületéhez tartozik, mely befolyással van a kutatás módszertanának kiválasztására is. A kutatási módszerta-
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nokat elsősorban két nagyobb csoportra szokták bontani – a leginkább szervezetelemzési módszereknél elterjedt – kvantitatív és kvalitatív megközelítésekre.

Ugyanakkor a kutatási probléma elméleti alapjaihoz való viszonya alapján meghatározott módszerek (deduktív és induktív), illetve a kutatás célja szerint megkülönböztetett módszerek alkalmazhatóságát is vizsgálni kell.

A felvázolt kutatási problémák és feladatok alapján jól látható, hogy a jelenlegi
kutatás elvégzésére csak kvalitatív módszerek alkalmazhatóak. Másik megközelítés szerint a kutatás deduktív jellegű, hiszen a modellezési és alkalmazásfejlesztési módszertanok újabb területen való alkalmazhatóságát, tehát az elméletek igazolását helyezi a középpontba. Végül a kutatási célok megvalósításához kapcsolódóan a következő kutatási stratégiákat különbözteti meg az irodalom:
− kísérleten alapuló,
− kérdőíves felmérésen alapuló,
− másodlagos elemzésen alapuló,
− történeti elemzésen alapuló és
− esettanulmány feldolgozáson alapuló stratégia [Yin, 1994].
A felsorolt stratégiák közül az esettanulmányokon keresztüli igazolás vagy cáfolás az alkalmazható megoldás.

II.2.

Az alkalmazott paradigmarendszer és eszközkörnyezet

A kutatás során a témakörre vonatkozó elméleti megközelítésekből indultam ki,
a modellezési eljárások vizsgálatán keresztül eljutottam az módszertanok értékeléséig és a saját változat kialakításáig, amelyet a gyakorlatban is alkalmaz-
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tam. A kutatási kérdések zárásaként megvizsgáltam a kialakított modell további
felhasználási lehetőségeit.
Megvizsgáltam, hogy mely módszertan a legalkalmasabb a probléma megoldásához, milyen fontos jellemzőkkel rendelkezik, hogyan alkalmazható az adott
területeken és hogyan fejleszthető tovább, milyen integrációs lehetőségei vannak.
Az általam megfogalmazott kutatási feladat gyakorlati megvalósításához áttekintést adtam a támogató megoldásokról és kiválasztottam a fejlesztésben felhasználható alkalmazásokat.
A modellezési eljárások vizsgálata kiterjedt arra is, hogy az egyes részterületeken kialakított modellek között milyen átjárhatóság állapítható meg. A modellezés az integrált rendszer komponensek közös vonásainak megragadását az erre alkalmas absztrakciós szinten valósította meg. A modell alapú megközelítés
ad támogatást olyan magas szintű leírásra, meta-modellek készítésére, amelyek lehetővé teszik az egyes területeken történő újrafelhasználást. A dolgozatban követett megközelítés, problémakezelés egyediségét az alkalmazott paradigmarendszer és eszközkörnyezet biztosította.
A részletesen bemutatott üzleti integrációs modell alapján a hatékony integráció
megvalósításához minden szint minden elemére figyelmet fordítottam – horizontálisan és vertikálisan is. A rétegek közötti integrációt is megvalósítottam. A
kutatás során a témakörre vonatkozó elméleti megközelítések és az üzleti integrációs modell konvergenciájaként megállapítható, hogy az üzleti folyamatok
alapvető, létfontosságú kapcsolatot jelentenek a technikai és szervezeti infrastruktúra között. Dolgozatomban az üzleti folyamatoknak kulcsszerepe van az üzleti integráció üzletvezérelt módon való megvalósításában.
Az üzleti integrációs modell megvalósításához a következő okok miatt választottam az ARIS módszertant:
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–

Az ARIS – „Integrált Információrendszerek Architektúrája” a vállalati
információkat integráltan összefogó és kezelő üzleti folyamatok támogatását szolgáló informatikai rendszerek felépítését írja le.

–

A folyamatszervezési világpiac vezető modellező eszköze.

–

BPR céllal hazánkban is sok szervezet alkalmazza.

–

Piacvezető ERP rendszerek (pl. SAP) referenciamodelljei rendelkezésre állnak.

–

Az ARIS koncepció alapelvei (szétválasztás-, leíró szintek elve) lehetővé teszik az üzleti integrációs modell horizontális és vertikális rétegei közötti integráció megvalósítását.

–

A vállalati folyamatstruktúra kialakításához „föntről-le” módszert
használ.

Az ARIS hatékony koncepcionális keretrendszert biztosított a megvalósítás során. Az ARIS modellek alapul szolgáltak több részletesebb modellnek, amelyek
jelentős hatásúak az automatizálás és interoperabilitás fokára, mivel közös
halmazokat definiáltak a különböző forrásból származó adatok számára.
A kiválasztott modellezési eljárásokat a gyakorlatban alkalmaztam. Alapvető
kérdés volt, hogy melyik az az absztrakciós szint, amelynek segítségével az eltérő területek közös vonásai megragadhatóak. A modell alapú megközelítés
adott támogatást olyan magas szintű leírásra (meta-modellek készítésére),
amelyek lehetővé tették az adott területek szemantikus integrálását. Így az általam választott folyamat és modellvezérelt megközelítés gyakorlati megvalósítása prototípusként egy gyakorlati igazolását jelenti ezen irányú alkalmazhatóságának.
ERP alapú környezetekben a folyamatmodellek által leírt tények nagy része
használható az ERP és más alkalmazások integrációját megvalósító rendszer
koncepcionális modelljéhez. Az erőforrások és a szervezeti struktúrák tárolhatók már az ERP rendszer relációs adatbázisában, és fordítva, a tranzakciós és
customizing adatok, referencia modellek felhasználhatóak onnan. Ehhez meg-
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felelő leképezés szükséges az említett magas absztrakciós szintű modellek és
az ERP rendszer adatbázis struktúrák között.
Az alkalmazás szolgáltatás-orientált módon való fejlesztéséhez az IBM
WebSphere termékcsalád eszközeit és modell-transzformációt használtam.
A következő okok miatt alkalmaztam az IBM WebSphere eszközeit:
Az IBM WebSphere termékcsalád piacvezető, kiforrott, megbízható, testre
szabható megoldásokat kínál a folyamatmodellezés, a SOA, az integráció megvalósítására. Beépített, validált modell-transzformációs eszközt tartalmaz a
BPMN -> BPEL leképezés megvalósítására.
A harmadik tézis igazolásához az ARIS for SOA eszközt, és a „10 lépéses”
módszertani eljárást alkalmaztam.

II.3.

A tézisek igazolása

Az Első segédhipotézis igazolása:
A hipotézist a szervezetek üzleti integrációs modellje és az ARIS módszertan
és eszköztár felhasználásával bizonyítottam. Az üzleti integrációs modell megvalósításához nyújtott támogatást az ARIS különböző nézeteiben és szintjein
alkalmazható diagramtípusoknak az integrációs modell rétegeihez rendelésével
adtam meg.
A Második segédhipotézis igazolása:

Egy alkalmazás SOA alapú kifejlesztésének első lépése az üzleti folyamat modelljének megvalósítása. A SOA megfelelő kialakításának szempontjából azért
fontos a BPM, hogy a működő folyamatokat optimalizálja, ahol szükséges felülvizsgálja, annak érdekében, hogy az újonnan kialakított IT rendszer lehető legjobb teljesítményét garantálni lehessen. Legtöbb esetben a meglevő folyamatok
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modellezéséből indulnak ki, majd ezt követi az optimalizálás. Az üzlet és az informatika közötti határt technológiai oldalon az üzleti folyamatok kezelését támogató BPM eszközök, a megvalósítás során pedig a különböző fejlesztési és
tervezési módszertanok hidalják át. A SOA + BPM projekteket támogató
kollaboratív módszertan lényege, hogy a különböző fázisok szereplői szorosan
együttműködnek egymással és folyamatos a visszacsatolás. Az üzleti szakértők
feladata a folyamatok modellezése, optimalizálása, monitorozása, az IT alkalmazottak feladata pedig az optimalizált folyamatokat a valós IT működésbe átültetni.
Egy konkrét üzleti folyamat megvalósításán keresztül mutattam be, hogy hogyan lehet szolgáltatás-orientált architektúrát kialakítani és egy komplex integrált üzleti folyamatot magas absztrakciós szintről a modell vezérelt módszertan
szabályai szerint végrehajtható folyamattá transzformálni. Az alkalmazás szolgáltatás-orientált módon való fejlesztéséhez az IBM WebSphere termékcsalád
eszközeit és modell-transzformációt használtam.
Egy egyszerűen átlátható, gyakran előforduló és adott vállalat esetében gyakran végrehajtandó üzleti folyamatot választottam az illusztrálásra, a megrendelést. Az, hogy sűrűn alkalmazzák az adott eljárást, indokolja a folyamat automatizálásának igényét. A folyamat tartalmaz emberi szereplőket, automatikus feladatokat és külső szolgáltatásokat egyaránt, így lehetőséget nyújt a különböző
szintű integrációs szereplők folyamatba kapcsolásának bemutatására.
Az alkalmazás megvalósításával tehát – melyben egy megrendelési folyamatot
modelleztem a WebSphere Modeler-ben, majd implementáltam a WebSphere
Integration Developer-ben - bemutattam, hogy hogyan hozható létre üzletvezérelt módon egy integrált alkalmazás szolgáltatás-orientált környezetben.
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A Harmadik segédhipotézis igazolása:

A harmadik hipotézis bizonyításánál olyan vállalatot vizsgáltam, amely ARIS
módszertant alkalmazott a különböző alkalmazásai és az ERP rendszerének a
bevezetése, üzleti architektúrájának kialakítása során, és a folyamat modelljeit
a bevezetés óta karbantartja a közös adatbázisban. Az ARIS piaci helyzete miatt ezzel igen sok vállalatot bevettem a „gondolatkísérletbe” még hazai vonatkozásban is.
Feltettem továbbá, hogy a vállalat IBM Websphere platformon működteti különböző alkalmazásait. Ezen „jövőbe mutató” feltételezéssel jelentősen leszűkítettem ugyan a vizsgált vállalatokat, de az IBM Websphere piaci eredményei alapján még mindig jelentős méretű a kísérleti halmaz.
Olyan változást tekintettem a vállalat életében, ami stratégiai szempontból
gyors reagálást igényel. Egy olyan esetet vizsgáltam, ami manapság igen gyakori, tehát a „kísérleti halmaz” biztosan nem üres.
A vállalat termékeit online árusítja egy katalógus segítségével. Mióta az online
rendelések száma naponta nő és a hosszú feldolgozási idő már nem elfogadható, a cél az lett, hogy az alkatrészek rendelését a lehető legmagasabb szinten
automatizálják service-k segítségével.

A tézis igazolásához az ARIS for SOA eszközt, és a 10 lépéses módszertani
eljárást alkalmaztam.

A levezetéssel igazoltam, hogy egy új üzleti kihívásra az általam javasolt folyamatmenedzsment módszertannal és eszköztárral támogatott, az általam javasolt módszertannal és eszköztárral kialakított ERP és egyéb alkalmazásokat
implementáló SOA környezetben, modell-transzformációk felhasználásával
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gyors és költséghatékony megoldás készíthető, amely mind stratégiai, mind
magas absztrakciós szintű üzleti modellek, mind pedig az implementáció szintjén illeszkedik a szervezet üzleti integrációs architektúrájába.

III. Az értekezés eredményei
A kutatás legfontosabb eredményei a módszertan alkalmazása a kiválasztott
területre, a modell kialakítása, integrációs lehetőségek feltárása, prototípus kialakítása az implementációs környezetben. Újszerű megoldás a választott területen a modellalapú megközelítés alkalmazása is.
A dolgozatban kialakított megvalósítási modell gyakorlati hasznosítási lehetőségei:
− modellként funkcionálhat a vállalati gyakorlatban,
− továbbfejleszthető a területet teljes mélységében leíró, „testre szabott” prototípussá,
− konvertálható egyéb rendszerekbe, így támogatva az újrahasznosíthatóságot,
− alapja lehet a területre vonatkozó rendszerfejlesztési projekteknek,
− támogathatja a rendszerspecifikációk elkészítését,
− elősegítheti különböző granularitású architektúrák összehasonlíthatóságát.
A fentiek alapján az eredmények széles körűen hasznosíthatók a gyakorlatban.
Az elméleti területen kiemelem azt, hogy a modell lehetővé teszi az alkalmazások szemantikus együttműködését, azaz a rendszerintegrációban játszott szerepét.

A kutatás sikeresnek tekinthető, hiszen az alkalmazott módszertani megközelítés alkalmas volt a kutatási kérdések megválaszolására.
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További eredménynek tartom a kutatás folytatását az üzletvezérelt SOA környezet további tanulmányozása és továbbfejlesztése témában az IBM
Corporation Magyarországi Kft. és az IDSI Magyarország Kft. közreműködésével.
A projekt szakmai irányítójaként lehetőségem nyílik arra, hogy szakszeminarista
diákjaim közül néhányat bevonjak a projekt egyes részfeladatainak megvalósításába. A kutatás eredményeit pedig az MSC képzésünk tantárgyaiba szeretném majd beépíteni.
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