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W grupie ∏atwiej

Praca grupowa to termin przywo∏ywany
w bran˝y informatycznej od kilkunastu lat.
Mimo d∏ugiej historii, jej zdefiniowanie nadal
sprawia trudnoÊci.
Zgodnie z prognozami firmy analitycznej IDC
przedstawionymi w raporcie Western European
Integrated Collaborative Enviroments Forecast
and Analysis w Europie Zachodniej liczba nowych
u˝ytkowników zintegrowanych narz´dzi do wspó∏pracy i pracy grupowej w latach 2000–2006 wzroÊnie o prawie 10%. W roku 2006 z ró˝nych form
wspomaganej informatycznie pracy grupowej b´dzie korzystaç prawie 100 mln osób. Mimo takiego rozpowszechnienia pracy grupowej i narz´dzi
jà wspomagajàcych, wcià˝ nie ma zgody co do
definicji samego poj´cia.

Kilkadziesiàt lat wczeÊniej...
Mo˝e si´ to wydaç nieco dziwne, ale oryginalne poj´cie pracy grupowej, które w koƒcu doprowadzi∏o
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do powstania czo∏owej platformy Lotus Notes
Domino, wyprzedza prawie o 10 lat powstanie
pierwszego komputera osobistego.
Korzenie Lotus Notes Domino i powstanie definicji pracy grupowej si´gajà roku 1973, kiedy to
powsta∏ program nazwany PLATO Notes. Pojawi∏
si´ on na Uniwersytecie Illinois, w laboratorium
CERL (Computer-based Education Research
Laboratory).
W roku 1976 stworzono pierwszy produkt o nazwie PLATO Group Notes. Mo˝liwoÊci tego programu pozwala∏y m.in. na tworzenie prywatnych
dokumentów, organizowanie ich wg tematu,
opracowywanie anonimowych notatek, tworzenie
∏àczy pomi´dzy dodawanymi dokumentami,
a tak˝e oznaczanie listy osób, które mogà mieç
do nich dost´p.
W ciàgu kolejnych kilkunastu lat idea pracy
grupowej zaowocowa∏a powstaniem oprogramowania Lotus Notes, do dzisiaj czo∏owego produktu wspierajàcego prac´ grupowà w przedsi´biorstwach.

Od poczty do obiegu dokumentów
W wielu firmach termin „praca grupowa” nie oznacza nic innego jak mo˝liwoÊç wspólnego planowania zadaƒ przy u˝yciu poczty elektronicznej
i kalendarza. Czasami tym poj´ciem sà okreÊlane
systemy obiegu dokumentów. Bardziej wymagajàcy u˝ytkownicy za system pracy grupowej uznajà
dopiero taki, który umo˝liwia wymian´ informacji,
wspó∏dzielenie zasobów, planowanie i kontrolowanie dzia∏aƒ pracowników, b´dàcy jednoczeÊnie
repozytorium dokumentów i bazà wiedzy o projektach przeprowadzonych w danej organizacji.
Wokó∏ terminu, który na dobre pojawi∏ si´ w latach
80. XX w., naros∏o wiele mitów. Najpowszechniejszy sprowadza to poj´cie do zagadnienia czysto
technologicznego. Przyj´∏o si´ uwa˝aç,
i˝ tworzenie mechanizmów wspomagajàcych prac´ grupowà jest zadaniem dla wielkich organizacji,
zatrudniajàcych wysoko wykwalifikowane kadry
informatyczne i dysponujàcych du˝ymi bud˝etami
na IT. Wielu mened˝erów uwa˝a, ˝e jakoÊç rozwiàzania jest zwiàzana z nak∏adami poniesionymi
na ich wdro˝enie, a tak˝e funkcjonalnoÊcià poszczególnych systemów wspomagajàcych prac´
grupowà. Zaprzeczeniem tych mitów mogà byç
dziesiàtki ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, czerpiàcych wymierne korzyÊci biznesowe ze stosowania prostych rozwiàzaƒ wspomagajàcych komunikacj´ i wspólnà prac´ nad projektami.
W istocie technologia stanowi wa˝ny, choç nie
najwa˝niejszy czynnik sk∏adajàcy si´ na rozwiàzanie wspomagajàce prac´ grupowà. Jej g∏ównym zadaniem jest u∏atwienie komunikacji pomi´dzy pracownikami, uczynienie jej bardziej
dost´pnà, bardziej czytelnà i niemal w pe∏ni
niezale˝nà od fizycznej odleg∏oÊci dzielàcej
cz∏onków zespo∏u. Dzi´ki rozwojowi nowych
form komunikacji technologia pozwala na
oszcz´dnoÊç czasu i Êrodków oraz lepszà koordynacj´ dzia∏aƒ. Co nie mniej istotne, nowoczesna technologia umo˝liwia przechowywanie
efektów pracy grupowej, oferujàc szybki dost´p
do zasobów archiwalnych.

Technologia uzale˝niona od czynników
ludzkich
W metodologii zarzàdzania projektami (Project
Management ) bierze si´ pod uwag´ wiele czynników wp∏ywajàcych na sukces wdro˝enia projektu.
Uwa˝a si´, ˝e takie kwestie, jak wspó∏praca ludzi
(Team Collaboration ) i rozmieszczenie grup osób
(Team Collocation ), nale˝à do g∏ównych czynników zarzàdzania projektami.
Spe∏niajàc wszystkie wymienione wymagania,
technologia musi uwzgl´dniaç specyfik´ pracy zespo∏ów ludzkich. Im wi´ksza i bardziej zró˝nicowana wewn´trznie grupa u˝ytkowników, tym trudniej przewidzieç, w jaki sposób b´dzie ona wykonywa∏a wspólne zadania.
Tym trudniejsze b´dzie te˝ zaprojektowanie odpowiednich funkcji systemu i przewidzenie interakcji,
jakie mogà zajÊç pomi´dzy wspó∏pracownikami.
Ka˝da z grup u˝ytkowników mo˝e mieç troch´ inne oczekiwania w stosunku do rozwiàzaƒ, inny
sposób percepcji i odmienne umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ technologià (o skali tych problemów
∏atwo si´ przekonaç, wdra˝ajàc najprostszy system umo˝liwiajàcy cz∏onkom zespo∏u zlecanie zadaƒ, a nawet organizowanie spotkaƒ). Ogromny
i trudny do przecenienia wp∏yw na wykorzystanie
mechanizmów pracy grupowej majà charakter
i intensywnoÊç pracy.
Bioràc pod uwag´ ró˝norodnoÊç cz∏onków grupy,
mówi si´ o dostosowaniu (Customization ) systemów i aplikacji pracy grupowej do potrzeb u˝ytkowników, którzy z tej aplikacji majà korzystaç.

Nie „co”, ale „jak”
Wdra˝ajàc rozwiàzanie wspierajàce prac´ grupowà, trzeba wziàç pod uwag´ fakt, i˝ sposób korzystania z systemu nie mo˝e byç raz na zawsze
ustalony.
System lub aplikacja pracy grupowej mo˝e zmieniaç si´ wraz z up∏ywem czasu, charakterem zadaƒ realizowanych przez grup´, zmianami zachodzàcymi w infrastrukturze, a tak˝e nowymi funkcjami implementowanymi w systemach wspomagajàcych prac´ grupowà. Aby przynajmniej cz´Êciowo uniezale˝niç si´ od tych zmiennych, nale˝y
doskonale przygotowaç si´ do projektu wdro˝enia systemu.
Najwa˝niejszym czynnikiem jest tu odpowiednie
zdefiniowanie, a cz´stokroç tak˝e zaprojektowanie procesów biznesowych. Muszà one z jednej
strony uwzgl´dniaç hierarchi´ w firmie, z drugiej
zaÊ braç pod uwag´ nieformalne sposoby i kana∏y komunikacji funkcjonujàce w przedsi´biorstwie. Niestety, praktyka pokazuje, ˝e wiele
przedsi´biorstw tak naprawd´ nie wie, czego
mo˝e oczekiwaç od systemu, jakie funkcje ma
on realizowaç. Niektóre liczà, ˝e to firma wdra˝ajàca rozwiàzanie opracuje za nich koncepcj´
zastosowania pracy grupowej.
Odpowiednie zdefiniowanie zakresu projektu jest
istotne zw∏aszcza w przypadku organizacji, w której system pracy grupowej jest wdra˝any po raz
pierwszy. Wówczas implementacja powinna byç
realizowana bardzo wolno, np. poczàwszy od reorganizacji kilku w miar´ rozpowszechnionych
procesów. W ten sposób ∏atwiej uchroniç si´

przed zagro˝eniem, jakie dla wdro˝enia wszystkich systemów niosà alternatywne sposoby komunikacji. Dotyczy to zarówno urz´dów, w których, pomimo wdro˝enia systemów elektronicznego zarzàdzania obiegiem dokumentów, pracownicy ró˝nych wydzia∏ów w dalszym ciàgu prowadzà zeszyty z zapisanymi planami, jak i du˝ych
korporacji, wdra˝ajàcych systemy wspomagajàce
raportowanie, w których funkcj´ alternatywnego
êród∏a wyliczeƒ pe∏ni „prywatny” arkusz kalkulacyjny. Im rozwa˝niej b´dà wprowadzane pewne
rozwiàzania, tym wi´ksza szansa na powodzenie
przedsi´wzi´cia.
Sukces wdro˝enia wymaga przekroczenia pewnej
„masy krytycznej”. Chodzi o to, by liczba u˝ytkowników, którzy pos∏ugujà si´ systemem i czerpià

optymistów sàdzàcych, ˝e zmiana mentalnoÊci
potencjalnych u˝ytkowników systemu nastàpi
z dnia na dzieƒ. Jego zdaniem w du˝ej firmie proces ten trwa przeci´tnie... od 2 do 4 lat. Ta niezbyt optymistyczna perspektywa ma jednà zaletà.
Pozwala na dopracowanie wszystkich niedociàgni´ç i w razie potrzeby poprawienie ich.
Ale taka sytuacja dotyczy nie tylko wdro˝eƒ systemów pracy grupowej – mo˝na jà „przenieÊç”
tak˝e na inne wdro˝enia.

Wyzwania dla pracy grupowej
„Problemem jest wcià˝ to, ˝e technologia zmusza
nas do pracy wg wzorów, z których normalnie
nie korzystamy” – stwierdzi∏ John Parkinson, wiceprezes i szef. ds. technologii w amerykaƒskim

Technologia stanowi wa˝ny czynnik rozwiàzaƒ
wspomagajàcych prac´ grupowà. Jej g∏ównym zadaniem jest
u∏atwienie komunikacji pomi´dzy pracownikami, uczynienie
jej bardziej dost´pnà, bardziej czytelnà i niemal w pe∏ni
niezale˝nà od fizycznej odleg∏oÊci dzielàcej cz∏onków zespo∏u.
korzyÊci z automatyzacji zadaƒ, by∏a mo˝liwie
du˝a (w porównaniu z liczbà osób pracujàcych
w firmie). Bez tego trudno myÊleç o satysfakcjonujàcym usprawnieniu procesów.
Jednà z pu∏apek, na które zwraca uwag´ wielu
praktyków wdra˝ajàcych rozwiàzania do pracy
grupowej, jest ograniczenie uwagi zespo∏u projektowego do tzw. kluczowych u˝ytkowników. Tymczasem powodzenie projektu wymaga cz´stokroç
zaanga˝owania tak˝e osób, które same nie b´dà
czerpa∏y z wykorzystania systemów ˝adnych profitów albo profity te b´dà niewspó∏mierne do subiektywnie lub obiektywnie postrzeganych kosztów. Takimi osobami sà np. mened˝erowie okazjonalnie korzystajàcy z systemu. Chcàc osiàgnàç
sukces, trzeba zawczasu przygotowaç odpowiednià strategi´ zach´t dla tej grupy, które mia∏yby ich
sk∏oniç do w∏àczenia si´ w mechanizm pracy grupowej wspomaganej informatykà.

Odpowiednie zaplanowanie
gwarancjà sukcesu
David Coleman, specjalista od kilkunastu lat zajmujàcy si´ wdro˝eniami i analizà zagadnieƒ pracy
grupowej, opracowa∏ 20 regu∏ osiàgania sukcesu
w tego typu projektach. Oprócz wskazówek
oczywistych, takich jak koniecznoÊç wy∏onienia
lidera zmian umocowanego mo˝liwie jak najwy˝ej
w hierarchii organizacyjnej, udzieli∏ kilku ciekawych porad. „Planujàc projekt, który ma byç
pierwszym realizowanym w organizacji, wybierz
taki, który przyniesie wyraêne korzyÊci finansowe
i organizacyjne. Oprzyj si´ przy wprowadzaniu
zmian na grupie, która jest przekonana zarówno
do technologicznego, jak i organizacyjnego wymiaru ca∏ego przedsi´wzi´cia” – pisze na swoich
stronach internetowych. D. Coleman przestrzega

oddziale Cap Gemini Ernst & Young zapytany
o to, jak widzi przysz∏oÊç narz´dzi do pracy
grupowej.
Najwa˝niejsze w dalszym ciàgu jest bezpieczeƒstwo – ochrona to˝samoÊci u˝ytkowników przed
nadu˝yciami pope∏nianymi za pomocà systemów
pracy grupowej. Drugim istotnym czynnikiem jest
integracja – zapewnienie rozwiàzaƒ, umo˝liwiajàcych wspó∏prac´ ró˝nych systemów, dzia∏ajàcych
na ró˝nych platformach. Z jednej strony stwarza
to nowe, nieznane wczeÊniej mo˝liwoÊci, z drugiej
zaÊ pot´guje skal´ problemów, z którymi nie zdo∏ano si´ uporaç do tej pory.
Wspó∏czeÊni pracodawcy wymagajà od pracowników czegoÊ wi´cej ni˝ kompetencji. Oczekujà

umiej´tnoÊci szybkiego dostosowania si´ i odpowiedniego reagowania na ciàg∏e zmiany.
OczywiÊcie, wià˝e si´ to tak˝e z koniecznoÊcià
wyposa˝enia pracowników w odpowiednie narz´dzia, wspó∏dzielenia informacji, szybkiej i zorganizowanej komunikacji. O przewadze i sukcesie
firmy coraz cz´Êciej decyduje sprawna i szybka
reakcja jej pracowników.
Mówiàc o sprawnoÊci i wydajnoÊci organizacji,
mamy na myÊli takie przedsi´biorstwo, w którym
ka˝dy pracownik otrzymuje wi´cej ni˝ tylko dost´p
do danych. Sà mu udost´pniane narz´dzia umo˝liwiajàce transfer informacji, wspó∏dzielenie wiedzy
– narz´dzia wspomagajàce podejmowanie decyzji.

PodejÊcie modu∏owe i dà˝enie do portalu
firmowego
Kontynuujàc badania i rozwój oprogramowania
na podstawie wieloletnich doÊwiadczeƒ, IBM
w rozszerzonej, nowej ofercie – Lotus Workplace
Strategy – opiera si´ na skutecznym powiàzaniu
informacji, ludzi i procesów.
Nowy Lotus Workplace zapewnia g∏´bszà integracj´ systemów, cechy, takie jak pojedyncze logowanie (single sign-on) i ÊciÊlejsze powiàzanie
systemów przetwarzania informacji z rolami, jakie
pe∏nià ludzie w organizacji, i procesami zachodzàcymi w firmie.
Nowa strategia ∏àczy osiàgni´cia i mo˝liwoÊci
platformy Websphere z cechami Collaboration
Lotus Notes Domino. Lotus Workplace umo˝liwia
wi´kszà swobod´ wyboru interfejsu u˝ytkownika,
integracj´ z aplikacjami biznesowymi i portalem
korporacyjnym.
W odró˝nieniu od konkurencji Lotus Workplace
konsoliduje cechy wielu produktów, wykorzystujàc mo˝liwoÊci platformy Websphere do agregacji i integracji danych. U˝ywajàc pojedynczego
logowania, pracownik mo˝e otrzymaç dost´p
do wszystkich komponentów pracy grupowej,
zintegrowanych aplikacji biznesowych, narz´dzi
raportujàcych, baz informacyjnych i serwisów
intranetowych.
Opracowanie Computerworld

Podstawowe elementy pracy grupowej
Poczta elektroniczna
Podstawowy element szeroko rozumianej pracy grupowej.
Zwykle wdra˝any w przedsi´biorstwach na poczàtku. Pozwala
te˝ na filtrowanie, sortowanie i archiwizacj´ wiadomoÊci oraz
do∏àczanie plików do listów.
Listy dyskusyjne, bazy wiedzy (knowledge base)
Pozwalajà u˝ytkownikom na komunikacj´ i wymian´ poglàdów
w trybie asynchronicznym. Zastosowanie polega na publikowaniu informacji skierowanych do szerokiego grona odbiorców, np. wszystkich uczestników projektu.
Przep∏yw pracy (workflow ), obieg dokumentów
Umo˝liwiajà przesy∏anie dokumentów pomi´dzy pracownikami
ró˝nych szczebli wg zdefiniowanych wczeÊniej zasad (procesy
biznesowe). Systemy te pozwalajà m.in. na automatyczne
przesy∏anie informacji, tworzenie odpowiednich formularzy,
zatwierdzanie bàdê odrzucanie wniosków.

Kalendarze grupowe
Dzi´ki mo˝liwoÊci koordynacji zadaƒ pomi´dzy grupami sà
wykorzystywane do harmonogramowania prac i zarzàdzania
projektami.
Wspólne tablice (whiteboards )
Umo˝liwiajà przeglàdanie i wspó∏dzielenie dokumentów oraz
prac´ nad wspólnym zadaniem poprzez przeglàdark´.
Telekonferencje
W czasie wirtualnych spotkaƒ uczestnicy mogà udost´pniaç
zawartoÊç ekranu swojego monitora innym. Systemy takie majà zastosowanie jako wirtualne centra spotkaƒ pozwalajàce na
przeprowadzanie prezentacji lub szkolenia.
Systemy typu „chat” i komunikatory internetowe
Pozwalajà rozproszonym grupom osób na wymian´ opinii
w czasie rzeczywistym.
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Wiedza w diament zakl´ta

Royal Philips Electronics jest jedynym
z najwi´kszych klientów IBM Lotus Software.
Z oprogramowania Lotus korzysta ponad
106 tys. pracowników koncernu w 60 krajach.
Kiedy w 1997 r. zarzàd Royal Philips Electronics
zaczà∏ zastanawiaç si´ nad unifikacjà platform
komunikacyjnych, koncern elektroniczny mia∏
a˝ 26 systemów pocztowych obs∏ugujàcych
600 sieci lokalnych. Ka˝dy system by∏ wdra˝any
w innym okresie i dostosowany do indywidualnych potrzeb jego u˝ytkowników. W pewnym
momencie okaza∏o si´, ˝e niewiele ze stosowanych rozwiàzaƒ komunikacyjnych by∏o odpornych na tzw. problem roku 2000. W ich miejsce
Philips poszukiwa∏ rozwiàzania skalowalnego
i gwarantujàcego mo˝liwoÊç d∏ugofalowego rozwoju. „Liczba mo˝liwoÊci oferowanych przez
Lotus Notes Domino pozwoli∏a nam na zachowanie dotychczasowej infrastruktury” – mówi
Frank Butstraen, wiceprezes ds. IT w Philipsie.

oparto na produktach Lotus software: Lotus
Notes Domino, Lotus QuickPlace, Lotus
Sametime, Lotus Domino.Doc, Lotus WorkFlow.
Z czasem platforma Lotus Notes Domino rozros∏a si´ do 700 ró˝nych aplikacji wspomagajàcych
prac´ koncernu. WÊród nich by∏y m.in. rozwiàzania do rozliczeƒ wydatków s∏u˝bowych oraz
organizacji podró˝y.
Do wspó∏dzielenia informacji wykorzystano
nie tylko poczt´, lecz tak˝e repozytoria dokumentów stworzone w Domino.Doc oraz oprogramowanie Sametime. Pakiet ten pos∏u˝y∏
do stworzenia ponad 100 „pokoi pracy grupowej” (team rooms). „Zbudowanie takiej instalacji wymaga∏o przemodelowania procesów
biznesowych, tak by umo˝liwiç podejmowanie
decyzji na wszystkich szczeblach organizacji”
– wyjaÊnia Frank Butstraen.
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W roku 2001 firma rozpocz´∏a wdra˝anie systemu do zarzàdzania wiedzà opartego na Lotus
K-Station i Lotus Discovery Server oraz systemu
do prowadzenia kursów elektronicznych Lotus
LearningSpace. Dzi´ki wdro˝eniu tego ostatniego wszyscy pracownicy korporacji otrzymali
dost´p do bogatego pakietu szkoleƒ. Dzi´ki
projektowi ca∏kowicie przemodelowano struktur´
komunikacyjnà. „Realizujàc ten projekt i udost´pniajàc naszym pracownikom kilkadziesiàt
ró˝nych forów do wymiany doÊwiadczeƒ (knowledge markets), zrobiliÊmy krok w stron´ kompleksowego systemu zarzàdzania wiedzà”
– mówi Frank Butstraen.
Ponadto na potrzeby wsparcia procesów wymiany wiedzy i dostosowania ich do wymagaƒ
wszystkich jednostek zbudowano Zrównowa˝onà

Stworzenie instalacji opartej na Lotus Notes Domino
obejmujàcej ponad 100 tys. u˝ytkowników
wymaga∏o przemodelowania procesów biznesowych
w ca∏ej organizacji.
Dzi´ki scentralizowanej platformie opartej na systemie Unix AIX informatycy mogà udost´pniç
ka˝demu pracownikowi korporacji dowolny fragment funkcjonalnoÊci systemu DIAMOND. Mo˝e
on otrzymaç dost´p do dokumentacji stworzonej
przez wspó∏pracowników, skorzystaç z korporacyjnych baz wiedzy, wejÊç na wewn´trzne grupy
dyskusyjne lub do wirtualnego „pokoju pracy”.

Poczta to nie wszystko
DoÊç szybko po wdro˝eniu jednolitego systemu
poczty uznano, ˝e sama poczta elektroniczna
to zbyt ma∏o. „Okaza∏o si´, ˝e potrzebujemy
mechanizmów umo˝liwiajàcych wspó∏dzielenie
informacji. Zacz´liÊmy tworzyç podwaliny systemu pozwalajàcego na szybkà wymian´ informacji” – twierdzi Frank Butstraen.
Nowy projekt nazwano DIAMOND (Deployment
of Intranet Applications and Mail on Notes
Domino). Platform´ komunikacyjnà w ca∏oÊci

Wiedza najwa˝niejsza

Lokalne oblicze
Projekt DIAMOND objà∏ równie˝ Polsk´, gdzie
w 8 firmach nale˝àcych do Philipsa pracuje niemal 10 tys. osób (ok. tysiàca ma dost´p do
poczty korporacyjnej). Instalacj´ oprogramowania na stacjach roboczych, wykorzystywanych
w firmach nale˝àcych do koncernu, wykonali
krajowi informatycy wg metodologii okreÊlonej
przez korporacj´.
Rol´ lokalnego centrum sieci WAN powierzono
oÊrodkowi Philips Polska w Warszawie. Realizacj´
sieci rozleg∏ej w Polsce przeprowadzono jeszcze
w pierwszej po∏owie 1999 r., jako cz´Êç projektu
ogólnoÊwiatowego. Zadania zwiàzane z zarzàdzaniem serwerami pocztowymi sà realizowane centralnie z Holandii, która odpowiada nawet za takie
operacje, jak zak∏adanie nowych kont pocztowych
Migracja do nowego systemu pocztowego zosta∏a
zrealizowana przy udziale konsultantów z firmy
Origin – nale˝àcego do Philipsa integratora systemów informatycznych. Pracownicy wskazani
przez kierowników poszczególnych dzia∏ów odbywali szkolenia z zakresu obs∏ugi Lotus Notes.
Co ciekawe, du˝ym przedsi´wzi´ciem organizacyjnym dla dzia∏ów informatyki poszczególnych
zak∏adów lokalnych by∏o okreÊlenie rozmiarów
skrzynek pocztowych, które nale˝a∏oby przydzieliç
poszczególnym u˝ytkownikom.

Kart´ Wyników (Balanced Scorecard ) opartà na
platformie DIAMOND. „Zrównowa˝ona Karta
Wyników pozwala na przekazywanie naszej strategii wszystkim 80 jednostkom organizacyjnym.
Ponad 10 tys. naszych mened˝erów zyska∏o
narz´dzia, które umo˝liwiajà wcielenie w ˝ycie
strategii. Pozwalajà one wspó∏dzieliç wiedz´,
podejmowaç decyzje, monitorowaç procesy
i obserwowaç skutki naszych dzia∏aƒ” – twierdzi
Peter Geelen, kierownik projektu wdro˝enia
Balanced Scorecard w koncernie.
Opracowanie Computerworld

Lotus w Royal Philips
Electronics

100 tys. u˝ytkowników
10 tys. mened˝erów
700 aplikacji opartych na Lotus Domino
100 aplikacji typu team room
80 jednostek oganizacyjnych
1 system pocztowy oparty na Lotus Notes Domino

Bezpieczeƒstwo danych, rozbudowane
mechanizmy wspomagajàce komunikacj´
i elastycznoÊç – to trzy podstawowe
przyczyny, dla których bank BPH PBK
w po∏owie lat 90. zdecydowa∏ si´
na wdro˝enie systemu Lotus Notes.
System wspiera∏ realizacj´ wszystkich
najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç banku:
od wdro˝enia systemu centralnego, po fuzj´
BPH i PBK. I do dziÊ aplikacje oparte na Lotus
Notes Domino stanowià jeden z kluczowych
elementów infrastruktury banku.
Kiedy w drugiej po∏owie 2000 r. dyrekcja ówczesnego Departamentu Technik Informatycznych
podj´∏a decyzj´ o migracji do nowej wersji oprogramowania Lotus Notes Domino 5.0, po∏àczonej
z modernizacjà sprz´tu, specjaliÊci z Sekcji Systemów Pracy Grupowej stan´li przed trudnym zadaniem. Jak dokonaç aktualizacji oprogramowania
i wymiany serwerów w ponad 80 lokalizacjach, nie
zak∏ócajàc codziennej pracy banku? „JeÊli ma si´
pod opiekà kilka serwerów, wszystko jest doÊç
proste. JeÊli jednak jest ich wi´cej i sà rozlokowane w ca∏ym kraju, problem jest znacznie powa˝niejszy i obejmuje swoim zasi´giem nie tylko sfer´
technicznà, ale tak˝e organizacyjnà i logistycznà”
– opowiada Andrzej Lukaj, kierownik Zespo∏u Systemów Wymiany Informacji w Departamencie
Rozwoju Technologii BPH PBK. – „JeÊli jeszcze
to wszystko odbywa si´ w banku, a wi´c w instytucji, gdzie powa˝niejszy b∏àd w operacji na takà
skal´ mo˝e mieç konsekwencje finansowe,
to rozwiàzanie takiego problemu okazuje si´
kluczowà kwestià”.
Ostatecznie specjaliÊci znaleêli rozwiàzanie. Opracowali zautomatyzowanà procedur´ instalacyjnà,
która pozwoli∏a ich kolegom z oddzia∏ów na zrealizowanie tej operacji w ciàgu dwóch tygodni pod
koniec 2000 r.
Kolejnym wyzwaniem tu˝ po po∏àczeniu si´ banków BPH i PBK by∏o poszerzenie obszaru funkcjonowania systemu Lotus Notes o nowe oddzia∏y. Sprawna komunikacja ze wszystkimi oddzia∏ami
musia∏a zostaç uruchomiona niezw∏ocznie po fuzji
prawnej. Ale dzi´ki temu, ˝e zespó∏ Andrzeja
Lukaja mia∏ ju˝ doÊwiadczenie w realizacji takich
przedsi´wzi´ç, ok. 90 serwerów Lotus Domino
w wybranych placówkach na terenie ca∏ej Polski
zosta∏o uruchomionych w ciàgu pierwszych pi´ciu
dni stycznia 2002 r. – ju˝ w pierwszym tygodniu

Fot. A. Kaczmarz

BPH PBK z Lotus Notes
od lat

„Za∏o˝enie pierwszego projektu by∏o proste. Chodzi∏o o uruchomienie systemu poczty elektronicznej,
dzia∏ajàcego w sieci wewn´trznej. Szybko jednak utworzy∏a si´ kolejka pomys∏ów wykorzystania systemu
w nowych zastosowaniach i dziÊ aplikacje oparte na Lotus Notes Domino wspomagajà wiele procesów
realizowanych w banku” – Andrzej Lukaj, kierownik Zespo∏u Systemów Wymiany Informacji
w Departamencie Rozwoju Technologii BPH PBK.

po fuzji banków. „Nasi nowi koledzy nie mieli doÊwiadczenia w eksploatacji systemu Lotus Notes.
ChcieliÊmy im pomóc zrealizowaç to zadanie,
ograniczajàc do minimum stres, zwiàzany ze spotkaniem z nowà technologià” – podkreÊla Andrzej
Lukaj. Do oddzia∏ów banku dostarczono serwery
prosto od producenta. Na ka˝dym z nich w za∏o˝onym terminie informatyk oddzia∏u uruchomi∏ za
pomocà dyskietki startowej, wygenerowanej z p∏yty CD i samej p∏yty, w pe∏ni zautomatyzowanà
procedur´ instalacyjnà. Potem obserwowa∏ godzinny proces automatycznej instalacji, od konfiguracji BIOS komputera, poprzez konfiguracj´
macierzy dyskowej, instalacj´ systemu operacyjnego, serwera Domino i dodatkowego oprogramowania, po koƒcowe skonfigurowanie i uruchomienie serwera Domino.
Automatyzacja procesów instalacyjnych by∏a pracoch∏onna, jednak op∏acalna.

W kalejdoskopie systemów
W trakcie 8 lat od wdro˝enia BPH PBK kilka razy zmienia∏
platform´ systemowà. W ciàgu pierwszych dwóch lat w oddzia∏ach banku Lotus Notes 3.21 funkcjonowa∏ na platformie Novell NetWare. W tamtych czasach wybór platformy
systemowej by∏ doÊç ograniczony. Microsoft nie mia∏ jeszcze odpowiednio rozwini´tego produktu. W centrali serwery
Lotus Notes uruchomiono pod systemem OS/2 firmy IBM.
Póêniejsza decyzja IBM, dotyczàca zakoƒczenia wsparcia
Lotus Notes pracujàcego na systemie Novell NetWare,
a tak˝e przeniesienie bankowych serwerów systemu Lotus
Notes na dedykowane dla nich maszyny, sk∏oni∏a bank do
zmiany platformy systemowej na Windows NT.

„Po podsumowaniu listy koniecznych zmian
w przygotowanej poprzednio procedurze okaza∏o
si´, ˝e musimy jà skonstruowaç praktycznie od
nowa. WiedzieliÊmy jednak od poczàtku, jak ma
funkcjonowaç. By∏a to tak˝e dobra okazja do weryfikacji naszych doÊwiadczeƒ i wprowadzenia kolejnych ulepszeƒ. Obserwacja rezultatów naszej
pracy w postaci automatycznych meldunków,
wysy∏anych przez nowo uruchomione serwery
Domino na naszà skrzynk´, sprawi∏a nam wiele
satysfakcji” – komentuje Andrzej Lukaj.
Po raz kolejny okaza∏o si´, ˝e dokonany kilka lat
wczeÊniej wybór platformy systemowej by∏ s∏uszny.

Op∏acalne pionierstwo
Pierwszy pilota˝owy projekt wdro˝enia systemu
Lotus Notes w wersji 3.21 rozpocz´to w BPH
w lutym 1995 r. Bank potrzebowa∏ wówczas nowego systemu do komunikacji wewn´trznej.
WczeÊniej jego pracownicy korzystali w ograniczonym zakresie z dedykowanej aplikacji pocztowej opartej na innych rozwiàzaniach, która jednak
nie spe∏nia∏a ich wszystkich oczekiwaƒ.
BPH by∏ jednym z pionierów, jeÊli chodzi o wykorzystanie technologii Lotus Notes w naszym kraju.
W tym jednak przypadku nie sprawdza si´ jedna
z popularnych sentencji, o tym, ˝e „pionierów poznaje si´ po strza∏ach w plecach”. Bank ju˝ od
ponad 8 lat korzysta z technologii rozwijanej
obecnie przez IBM. I nadal myÊli o nowych zastosowaniach tego systemu.
Bank BPH PBK jest jednym z najstarszych i najwi´kszych u˝ytkowników Lotus Notes w Polsce.
W tej drugiej konkurencji d∏ugo dzier˝y∏ palm´
pierwszeƒstwa, b´dàc najwi´kszym polskim
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klientem z 6,3 tys. licencji dla u˝ytkowników.
Potem na chwil´ straci∏ pierwszà pozycj´.
Po fuzji z 11 tys. u˝ytkowników i blisko 180 serwerami BPH PBK wróci∏ jednak na pierwsze
miejsce i jest w∏aÊcicielem najwi´kszej instalacji
systemu Lotus.

Po pierwsze, bezpieczeƒstwo
Podczas wyboru platformy specjaliÊci z departamentu IT brali pod uwag´ dwa produkty tego samego dostawcy tj. firmy Lotus Development:
cc:Mail oraz Lotus Notes. O wyborze tego drugiego zadecydowa∏o jego lepsze przystosowanie
do obs∏ugi du˝ych firm, w tym wielostopniowe zabezpieczenia w dost´pie do informacji, mo˝liwoÊç
odwzorowania struktury organizacyjnej banku,
a przede wszystkim mo˝liwoÊç szyfrowania przesy∏anych informacji i wykorzystania podpisu elektronicznego.
Za∏o˝enie pierwszego projektu by∏o proste. Chodzi∏o o uruchomienie systemu poczty elektronicznej, dzia∏ajàcego w sieci wewn´trznej. „Szybko jednak utworzy∏a si´ kolejka pomys∏ów wykorzystania

klienci by∏ego BPH sk∏adali wówczas nawet
po tysiàc zleceƒ dziennie).
Wdro˝enie aplikacji home banking wymaga∏o instalacji u jej u˝ytkowników oprogramowania
klienckiego. „Powo∏aliÊmy specjalne ekipy instalacyjne” – mówi Andrzej Lukaj. – „Ich zadaniem,
oprócz instalacji aplikacji i instrukta˝u, by∏o równie˝ dostarczenie klientowi identyfikatorów oraz
dokonanie wszelkich operacji formalnych. Z punktu widzenia bezpieczeƒstwa by∏o to wtedy najlepsze rozwiàzanie”. W pe∏ni stabilny system, b´dàcy
protoplastà s∏ynnego Sezamu, realizowa∏ nawet
funkcj´ tzw. podpisu na dwie r´ce, w przypadku
gdy klient ˝yczy∏ sobie, aby jego elektroniczne
zlecenia mia∏y kontrasygnaty.

Po drugie, komunikacja
O ile w przypadku aplikacji home banking o wyborze Lotus Notes jako platformy zdecydowa∏y
bezpieczeƒstwo i autoryzacja przesy∏anych
danych, o tyle w kilku innych przypadkach cechà,
uznanà za najbardziej wartoÊciowà, by∏y funkcje
komunikacyjne i elastycznoÊç, pozwalajàca

Bank BPH PBK jest jednym z najstarszych u˝ytkowników
Lotus Notes Domino w Polsce. Jest równie˝ w∏aÊcicielem
najwi´kszej instalacji systemu w naszym kraju.
systemu w nowych zastosowaniach, które – dzi´ki
temu, ˝e niezbyt skomplikowane aplikacje Lotus
Notes mo˝na napisaç naprawd´ szybko – wkrótce
potem zosta∏y zrealizowane” – wspomina tamte
czasy Andrzej Lukaj.
Bank nie mia∏ wówczas jeszcze systemu centralnego, Lotus Notes szybko zaczà∏ wi´c pe∏niç wiele funkcji przy wsparciu procesów operacyjnych.
Wspomaga∏ realizacj´ zleceƒ obs∏ugi kart p∏atniczych. S∏u˝y∏ do propagacji wewn´trznych aktów
prawnych. Udost´pnia∏ te˝ tematyczne bazy wymiany informacji. „Efekt uruchomienia forum wymiany informacji, które za∏o˝yliÊmy od razu dla nas
i naszych informatyków w oddzia∏ach, przerós∏ nasze oczekiwania. Zacz´liÊmy wszyscy szybko dzieliç si´ swà wiedzà i w rezultacie napotkane problemy znika∏y jeden po drugim”.
Przed wdro˝eniem systemu MS SMS informatycy
wykorzystywali Lotus Notes do dystrybucji paczek
instalacyjnych z oprogramowaniem. Do czasu, gdy
stosowna aplikacja zosta∏a zastàpiona innym, dedykowanym systemem, w Lotus Notes by∏a prowadzona tak˝e ewidencja sprz´tu i oprogramowania.
Prawdopodobnie jednak najbardziej nowatorskim przyk∏adem wykorzystania Lotus Notes by∏o zbudowanie aplikacji do obs∏ugi home banking z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
W roku 1996, gdy dost´p do Internetu nie by∏
jeszcze w Polsce tak powszechny, by∏o to najbardziej zaawansowane, a przy tym jedno z bardziej ekonomicznych rozwiàzaƒ dost´pnych na
rynku. System okaza∏ si´ nie tylko bezpieczny,
ale sprawdzi∏ si´ tak˝e w dzia∏aniu. (Najwi´ksi
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na ∏atwe – niemal ad hoc – konstruowanie aplikacji wspomagajàcych prac´ grupowà.
Lotus Notes stanowi∏ g∏ównà platform´ komunikacyjnà banku podczas wdra˝ania systemu centralnego w by∏ym BPH. Z wykorzystaniem aplikacji LN utworzono nie tylko tematyczne bazy do
wymiany informacji, ale te˝ opracowano mechanizmy przekazywania procedur dotyczàcych obs∏ugi systemu. Lotus Notes pomaga∏ równie˝
w opracowaniu i realizacji projektów, tworzeniu
harmonogramów zadaƒ i efektywnym wykorzystaniu zasobów.
Pe∏na dokumentacja projektu fuzji, w postaci bazy LN, dost´pna jednoczeÊnie dla kilku tysi´cy
uczestników projektu, przyczyni∏a si´ do sukcesu
fuzji technologicznej banków, której kulminacjà
by∏o ujednolicenie systemu bankowego w paêdzierniku 2002 r.

Lotus Notes w BPH PBK
w liczbach

11 tys. licencji
160 serwerów w oddzia∏ach
8 lat korzystania z systemu

Kilkadziesiàt aplikacji
Wyliczenie wszystkich aplikacji opartych na
Lotus Notes wykorzystywanych przez BPH PBK
jest niemo˝liwe. OczywiÊcie, jak mówià informatycy, system ma ograniczenia. Trzeba po prostu
wiedzieç, do czego go u˝ywaç, i zdawaç sobie
spraw´, ˝e nie nadaje si´ do pewnych zastosowaƒ (chocia˝by do bardzo cz´stych replikacji
w sieci rozleg∏ej du˝ych i cz´sto aktualizowanych baz).
DziÊ Lotus Notes nadal s∏u˝y m.in. do rozpowszechniania procedur, dotyczàcych funkcjonowania banku i jego nowych produktów. Jest u˝ywany jako scentralizowany system obs∏ugi zamówieƒ wewn´trznych na standardowe wyposa˝enie
dla pracowników banku w ca∏ej Polsce. Zapewnia
obs∏ug´ wniosków o nadawanie uprawnieƒ do
ró˝nych systemów informatycznych eksploatowanych w banku.
Lotus Notes wspiera efektywnie zarzàdzanie projektami i obieg dokumentów, zwiàzanych z realizacjà procedur zakupowych. Ksià˝ka teleadresowa banku oparta na Lotus Notes umo˝liwia wybranym osobom weryfikacj´ podpisów, np. przy
sprawdzaniu pe∏nomocnictw pracowników.
Ka˝dy z uprawnionych do dost´pu do tej cz´Êci
bazy mo˝e ∏atwo wyszukaç zeskanowany wzór
podpisu i sprawdziç, czy zgadza si´ on z widniejàcym na dokumencie.
Trwajà prace nad usprawnieniem procesów
(zw∏aszcza mo˝liwych do zrealizowania samoobs∏ugowo) zwiàzanych z zarzàdzaniem personelem.
Pracownicy b´dà mogli samodzielnie przeszukiwaç baz´ wakatów, sk∏adaç zapytania dotyczàce
urlopów, a tak˝e uzyskiwaç inne niezb´dne im informacje p∏acowe. Wszystko po to by odcià˝yç
pracowników dzia∏u personalnego.
Lotus Notes zintegrowany z innymi aplikacjami
wspomaga równie˝ kilka kluczowych procesów.
Aplikacje oparte na produkcie IBM, zintegrowane z systemem Profile, odpowiadajà za rejestracj´ nietypowych procedur dokonywanych w systemie centralnym. Lotus Notes wspomaga procesy zwiàzane z przep∏ywem gotówki pomi´dzy
jednostkami banku oraz zasilaniem gotówkà
bankomatów.

Dobra platforma i sprawdzony zespó∏
Przez 8 lat Lotus Notes dowiód∏ nie tylko tego,
˝e doskonale sprawdza si´ jako system pocztowy. Dla banku okaza∏ si´ przede wszystkim
doskona∏ym Êrodowiskiem do tworzenia
ró˝norakich aplikacji, wspomagajàcych wiele
obszarów jego funkcjonowania. To oczywiÊcie
wymaga∏o powo∏ania odpowiedniego zespo∏u
fachowców, którzy sà w stanie nie tylko
zaprojektowaç, ale i zaimplementowaç wymagane funkcje. SpecjaliÊci z BPH PBK nadal
doskonalà i uzupe∏niajà infrastruktur´ aplikacyjnà
LN w banku.
Najbli˝sze plany BPH PBK zak∏adajà dalszà
integracj´ Lotus Notes Domino z innymi systemami eksploatowanymi w banku i jak najszybsze wykorzystanie nowych mo˝liwoÊci
wersji 6.5.
Opracowanie Computerworld

Decyzje oparte na Domino

System Decyzyjny – aplikacja pracy grupowej
wspomagajàca zarzàdzanie dokumentami, zadaniami i czasem pracy – sk∏ada si´ z pi´ciu modu∏ów: Obiegu dokumentów (do rejestracji, Êledzenia obiegu i stanu realizacji dokumentów),
Spraw (b´dàcego rejestrem spraw realizowanych i narz´dziem wspomagajàcym ich realizacj´), Rzeczowego wykazu akt (bazy pomocniczej
i s∏ownikowej ze spisem hase∏, teczek i akt),
Nadawców (zawierajàcego spis odbiorców
i nadawców korespondencji), Ewidencji (dziennika przep∏ywów korespondencji mi´dzy jednostkami ministerstwa), Aktów prawnych (udost´pniajàcego treÊç aktów podpisanych przez ministra) oraz Terminarza kierownictwa (narz´dzia do
monitorowania spotkaƒ pracowników urz´du).

Lotus od dawna
Wybór platformy Lotus Notes Domino jako podstawy tych rozwiàzaƒ nie by∏ przypadkowy.
Zespó∏ informatyki w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa ma du˝e doÊwiadczenie w pracy z tym
oprogramowaniem. Zdoby∏ je jeszcze w czasach
Ministerstwa Przemys∏u i Handlu, b´dàcego

System Decyzyjny
Ministerstwa Skarbu Paƒstwa

700 u˝ytkowników
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delegatur po∏àczonych Frame Relay

serwerów w centrali ministerstwa

klaster na platformie Windows NT 4.0
w zdublowanej konfiguracji serwera i danych

1

Fot. A. Sochoƒ

Ju˝ od 1998 r. wszystkie decyzje urz´dników
Ministerstwa Skarbu Paƒstwa sà podejmowane
z wykorzystaniem aplikacji zbudowanej
na platformie Lotus Notes Domino,
zintegrowanej z obs∏ugà poczty elektronicznej.

„Jednà z przyczyn wyboru rozwiàzaƒ Lotus by∏ fakt, ˝e jest to system oferujàcy profesjonalne i ca∏y czas
rozwijane narz´dzia do tworzenia aplikacji” – Bogus∏aw Dziarnowski, dyrektor Biura Informatyki
w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa.

jednà z pierwszych organizacji w tej cz´Êci
Europy, która wdro˝y∏a rozwiàzanie oparte
na Lotus Notes Domino.
Oprócz Systemu Decyzyjnego w ministerstwie
funkcjonuje wiele aplikacji pomocniczych, takich
jak Ksià˝ka telefoniczna czy Baza ewidencyjna
sprz´tu komputerowego i oprogramowania.
Wi´kszoÊç modu∏ów stworzono we w∏asnym
zakresie w Biurze Informatyki Ministerstwa
Skarbu Paƒstwa.
„Jednà z przyczyn wyboru rozwiàzaƒ opartych
na Lotus Notes Domino by∏o w∏aÊnie to, ˝e jest
to system oferujàcy profesjonalne i ca∏y czas
rozwijane narz´dzia do tworzenia aplikacji”
– mówi Bogus∏aw Dziarnowski, dyrektor Biura
Informatyki w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa.
Podstawy Systemu Decyzyjnego wykona∏a firma
zewn´trzna, rozwojem systemu natomiast
zajmujà si´ pracownicy Biura Informatyki
w ministerstwie.

700 u˝ytkowników
Obecnie z systemu korzysta ponad 600 u˝ytkowników w centrali ministerstwa i ponad 100
w trzynastu delegaturach na terenie ca∏ej Polski.
Wszystkie delegatury sà po∏àczone z centralà
siecià intranetowà.
W ministerstwie dzia∏a pi´ç serwerów Lotus
Domino. Dwa z nich, stanowiàce klaster (cluster),
obs∏ugujà System Decyzyjny w zdublowanej
konfiguracji serwera i danych. Kolejne dwa sà
przeznaczone do obs∏ugi poczty, jeden zaÊ jest
traktowany jak ogólny serwer pomocniczy.
W Systemie Decyzyjnym zaimplementowano
rozbudowane mechanizmy kontroli dost´pu, zabezpieczajàce dane i ich spójnoÊç. Mechanizmy

te umo˝liwiajà rejestrowanie na bie˝àco zmian
dokonywanych w systemie przez u˝ytkowników.
To zapewnia ich pe∏ne bezpieczeƒstwo, autoryzacj´ i poufnoÊç.
Proces wpisywania i modyfikowania informacji
w systemie jest autoryzowany na podstawie
osobistego, zabezpieczonego has∏em identyfikatora u˝ytkownika i zwiàzanego z nim podpisu
elektronicznego. Dane te sà weryfikowane ka˝dorazowo podczas nawiàzywania po∏àczenia
przez u˝ytkownika.

Archiwizacja i podpis elektroniczny
W najbli˝szym czasie Biuro Informatyki MSP planuje rozbudow´ systemu o funkcje automatyzujàce procedury, zwiàzane z przep∏ywem pracy.
Informatycy przewidujà te˝ dalszy rozwój aplikacji w kierunku systemu do zarzàdzania dokumentami i lepszà integracj´ Systemu Decyzyjnego z innymi systemami urz´du, m.in. Active
Directory domeny Windows 200 oraz systemem
do archiwizacji zeskanowanych dokumentów.
Ministerstwo planuje rozbudow´ modu∏ów do
automatycznej archiwizacji i kopii bezpieczeƒstwa (backup) danych oraz integracj´ funkcjonujàcych kont dost´powych poprzez wprowadzenie pojedynczego logowania, udost´pnionego
w Lotus Domino 6.0.
Bezsprzecznie najwa˝niejszym zadaniem pozostanie jednak modernizacja systemu pozwalajàca na sprawnà obs∏ug´ dokumentów wp∏ywajàcych do Polski z Unii Europejskiej i zwiàzana
z tym koniecznoÊç dostosowania systemu do
wymogów ustawy o podpisie elektronicznym
oraz integracja z czytnikami kart dost´powych.
Opracowanie Computerworld
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Lotus w biurze
i na budowie

Poczàtek dnia pracy ka˝dego z ponad 700 u˝ytkowników sieci rozleg∏ej w Grupie Budimex wyglàda podobnie. Czy to w centrali, w oddziale,
czy te˝ na jednej ze stu budów prowadzonych
przez spó∏k´ dzieƒ zaczyna si´ od lektury
BUDINET. W tym portalu intranetowym znajdujà
si´ wszystkie wa˝ne informacje dotyczàce firmy
– od uchwa∏ zarzàdu i kierownictwa oddzia∏ów,
przez procedury i instrukcje systemu zarzàdzania ISO 9000, po bie˝àce informacje rynkowe
zwiàzane z bran˝à budowlanà.
BUDINET, podobnie jak znaczàcà cz´Êç systemów Budimeksu, oparto na rozwiàzaniach
IBM Lotus. WczeÊniej z wykorzystaniem Lotus

Najwi´ksza grupa budowlana
w Polsce
Budimex jest najwi´kszà w Polsce grupà budowlanà.
Zgodnie z corocznym rankingiem Muratora w ub.r. koncern osiàgnà∏ sprzeda˝ na poziomie 2 442,1 mln z∏.
Od kwietnia 2000 r. wi´kszoÊç akcji Budimeksu SA nale˝y poÊrednio do hiszpaƒskiej Grupy Ferrovial – trzeciej
pod wzgl´dem wartoÊci sprzeda˝y firmy budowlanej
w Hiszpanii.
W sk∏ad grupy obok spó∏ek Budimex SA i Budimex Dromex wchodzi równie˝ kilka innych podmiotów: producent
domów o konstrukcji drewnianej Unibud; MK Centrum
czo∏owa firma od konstrukcji stalowych, Sprz´t Transport
– najwi´ksza w kraju firma sprz´towa, oraz Budimex Projekt, czyli biuro projektów w Grupie.
Grupa prowadzi dzia∏alnoÊç jako generalny wykonawca,
inwestor zast´pczy, podwykonawca i developer. Grupa
Budimex SA dzia∏a zarówno w budownictwie przemys∏owym, jak i mieszkaniowym oraz làdowo-in˝ynieryjnym.
Przez ostatnich 30 lat firma wybudowa∏a terminale na
lotniskach w Krakowie i Poznaniu oraz Centrum Kontroli
Ruchu Lotniczego w Warszawie, a tak˝e autostrad´ nr 1
w Iraku. DziÊ jest wykonawcà kolejnych odcinków autostrady A4.
Warszawiakom firma kojarzy si´ przede wszystkim z wykonawcà stacji metra „Dworzec Gdaƒski”, Trasà Siekierkowskà, a tak˝e tak charakterystycznymi biurowcami, jak
centrala „Warty” oraz budynek PLL LOT.

8

Fot. A. Sochoƒ

Grupa Budimex od kilku lat u˝ywa rozwiàzaƒ
wykorzystujàcych oprogramowanie IBM Lotus.
Firma jest w trakcie wdro˝enia systemu
obiegu dokumentów opartego na Lotus Notes
Domino.

„Podstawowà zaletà Lotus Notes Domino jest jego uniwersalnoÊç. U˝ytkownik, który nauczy∏ si´ ju˝ obs∏ugi
poczty, nie ma wi´kszych problemów z przyswojeniem sobie zasad funkcjonowania kolejnych aplikacji”
– Marek Szelàgowski, dyrektor Biura ds. Informatyki w Budimex SA.

Domino uruchomiono w spó∏ce poczt´ elektronicznà i serwis internetowy dla klientów.

Usprawniç firm´
Najnowszy projekt prowadzony obecnie w firmie
Budimex zmierza do usprawnienia systemów zarzàdzania. Spó∏ka jest w trakcie wdro˝enia nowego systemu pracy grupowej i obiegu dokumentów. Stworzono map´ procesów biznesowych,
z których u˝ytkownicy na poczàtek wybrali kilka
do implementacji w systemie informatycznym.
W pierwszej kolejnoÊci wybrano procesy zamawiania sprz´tu IT, akwizycji, umów z podwykonawcami oraz rozliczania produkcji budowlanej.
Zacz´to budow´ specjalnej centralnej bazy danych dokumentów, w której b´dà umieszczane
informacje dotyczàce m.in. historii kontaktów
i korespondencji z klientem, historii obiegu dokumentów poszczególnych procesów.
Zgodnie z za∏o˝eniami projektu ju˝ wkrótce
wszystkie przychodzàce do firmy Budimex pisma
b´dà skanowane i dost´pne osobom uprawnionym w wersji elektronicznej. Ka˝dy projekt inwestycyjny realizowany przez Budimex b´dzie mia∏
oddzielny „profil budowy”. W nim kierownik na
bie˝àco b´dzie móg∏ przeglàdaç wszystkie dokumenty dotyczàce przedsi´wzi´cia. Dzi´ki ∏atwemu dost´powi do umów i faktur pozwoli mu to
równie˝ na lepsze kontrolowanie bud˝etu.
Ostatnim etapem realizowanego projektu
b´dzie integracja aplikacji z systemami wykorzystywanymi przez Budimex (SAP, Teta, NSGO
i MS Project) w zakresie niezb´dnym do w∏aÊciwego funkcjonowania obs∏ugiwanych procesów. „Podstawowà zaletà Lotus Notes Domino

jest jego uniwersalnoÊç. U˝ytkownik, który
nauczy∏ si´ ju˝ obs∏ugi poczty, nie ma wi´kszych
problemów z przyswojeniem sobie zasad
funkcjonowania kolejnych aplikacji” – mówi
Marek Szelàgowski, dyrektor biura ds. informatyki w Budimex SA. – „Mo˝e przy tym mieç
dost´p do aplikacji korzystajàc zarówno
z ∏àcza sta∏ego, modemu, jak i za poÊrednictwem GPRS”.
Jak twierdzi Marek Szelàgowski, dzi´ki wdro˝eniu aplikacji opartych na technologii IBM Lotus,
informatycy mogà nadà˝aç za potrzebami biznesu i to praktycznie bez koniecznoÊci ponoszenia dodatkowych kosztów.
Wdro˝enie nowej aplikacji wymaga przede
wszystkim wysi∏ku analityków. „Odzwierciedlenie tych procesów w systemie odbywa si´
ju˝ doÊç szybko i bezboleÊnie” – mówi g∏ówny
informatyk Budimeksu.
Opracowanie Computerworld

Lotus Notes Domino w Grupie
Budimex w liczbach

700 u˝ytkowników
120 lokalizacji
4 serwery obs∏ugujàce system

Pozycja zobowiàzuje

uniwersalnego modelu wniosku zamówienia,
który uwzgl´dnia∏by specyfik´ zakupu zarówno
sprz´tu biurowego, jak i zlecania du˝ych kampanii reklamowych.
DziÊ pracownicy wszystkich dzia∏ów dokonujà
zamówieƒ wg tego samego wzoru. Aplikacja
sk∏ada si´ z 4 modu∏ów: Obiegu dokumentów,
Definicji struktur organizacyjnych, Rejestru umów
i Rejestru faktur. Formularz zamówienia nie ma
ograniczeƒ co do liczby pozycji asortymentowych. System jest zintegrowany z modu∏em
finansowo-ksi´gowym i kontrolingowym SAP.
Zamówienia sà uruchamiane zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami. Zatwierdzanie odbywa si´

Po akceptacji zamówienia system automatycznie tworzy formularz z wszystkimi danymi
firmy. Wzorzec zamówienia jest przechowywany w dokumencie MS Word. Po realizacji
dostawy do dokumentu zamówienia jest do∏àczana faktura.

Wiedzieç wi´cej
Mimo i˝ od zakoƒczenia projektu implementacyjnego min´∏o ju˝ kilka miesi´cy, system sk∏adania
zamówieƒ wewn´trznych jest ca∏y czas rozwijany. Do systemu zostanie do∏àczony tak˝e modu∏
zbierajàcy dane o zaliczkach dla podwykonawców. Ca∏y czas planowana jest rozbudowa cz´Êci

Jeszcze do niedawna proces sk∏adania zamówieƒ
w ka˝dym dziale DaimlerChrysler Automotive Polska wyglàda∏ troch´ inaczej. W jednych dzia∏ach
pracownicy pos∏ugiwali si´ formularzami wype∏nianymi r´cznie, w innych decyzje by∏y podejmowane
po ustnym ustaleniu z kierownikiem. Ta dowolnoÊç sprawia∏a trudnoÊci przy próbach szacowania skali i dynamiki wydatków firmy. Wst´pna ocena by∏a mo˝liwa dopiero na etapie ksi´gowania
faktur w systemie SAP. Chcàc uporzàdkowaç
i ujednoliciç ten proces, kierownictwo firmy
zacz´∏o szukaç systemu, który pozwala∏by na bie˝àcy wglàd w wartoÊç sk∏adanych zamówieƒ.

Lotus – zawsze przydatny
DaimlerChrysler od lat korzysta z modu∏ów: finansowego, kontrolingowego oraz sprzeda˝y i dystrybucji systemu SAP. Dlatego te˝ poczàtkowo uznano, ˝e najlepszym rozwiàzaniem by∏oby wykorzystanie SAP. Niestety koszt zakupu licencji i wdro˝enia systemu by∏by zbyt wysoki. Alternatywà okaza∏a
si´ platforma Lotus Domino, wykorzystywana
w DaimlerChrysler Automotive ju˝ od 7 lat.
Oprogramowanie Lotus Notes Domino jest wykorzystywane tak˝e do komunikacji z ponad 70 dilerami
koncernu. Ka˝dy z nich mo˝e dostaç si´ do intranetu za pomocà przeglàdarki. Takie rozwiàzanie ma
dwie podstawowe zalety. Jest tanie, poniewa˝ nie
wymaga zakupu dodatkowych licencji dla dilerów.
Praktycznie nie wymaga wsparcia ze strony wewn´trznego dzia∏u IT DaimlerChrysler Automotive.
Lotus wspomaga tak˝e proces korespondencji
seryjnej do dilerów. Dzia∏a jako profesjonalna baza
help desku, a tak˝e system informacji serwisowej.
Stosowany jest cz´sto równie˝ do odwzorowania
procesów (jako workflow).

Wiele typów zamówieƒ, jeden wzór
Prace zwiàzane z wdro˝eniem systemu zlecono
jednemu z wroc∏awskich partnerów IBM. Informatycy z DaimlerChrysler zaj´li si´ opracowaniem

Fot. A. Sochoƒ

DaimlerChrysler AG jest trzecim pod wzgl´dem
liczby instalacji u˝ytkownikiem Lotus Domino
na Êwiecie. Z poczty elektronicznej i bez ma∏a
tysiàca aplikacji, opartych na produkcie IBM,
korzysta kilkadziesiàt tysi´cy pracowników
koncernu. Zupe∏nie naturalny jest fakt,
˝e tak˝e DaimlerChrysler Automotive Polska
zaprojektowa∏ i wdro˝y∏ u siebie kilkanaÊcie
ró˝nych aplikacji na platformie Lotus Domino.

„Przez ostatnich 7 lat nasza firma bardzo si´ rozwin´∏a. Zamiast jednego biura, mamy dziÊ kilka punktów
w ca∏ym kraju. O ile w 70-osobowej firmie komunikacja odbywa∏a si´ bez problemu w sposób nieformalny,
o tyle dziÊ jest nam potrzebny system koordynujàcy pewne dzia∏ania” – Krzysztof Baracz,
administrator systemów w DaimlerChrysler Automotive Polska.

w ramach systemu workflow i bazy odzwierciedlajàcej struktur´ organizacyjnà firmy.
Przed z∏o˝eniem zamówienia pracownik musi si´
zarejestrowaç i podaç szacowany koszt zamówienia. Ka˝de jest potem akceptowane elektronicznie
przez prze∏o˝onego. Kierownik kontroluje poziom
wydatków dzia∏u, a w wielu przypadkach ma tak˝e
wglàd do aktualnej umowy z podwykonawcà/poddostawcà, którà mo˝na pod∏àczyç do zamówienia.

Lotus w DaimlerChrysler
w liczbach

90 tys. u˝ytkowników na Êwiecie
400 u˝ytkowników
7 lat z Lotus Notes Domino

raportowej systemu. Informatycy zastanawiajà
si´ nad automatyzacjà tego procesu na bazie Business Objects. Ju˝ wkrótce b´dà mieli
równie˝ mo˝liwoÊç sprawdzenia bie˝àcego stanu
realizacji zamówieƒ.

Du˝o pracy w przysz∏ym roku
Najbli˝szych 12 miesi´cy to okres wyt´˝onej
pracy dla dzia∏u IT DaimlerChrysler Automotive
Polska. Spó∏ka b´dzie wdra˝aç zintegrowany
system do wsparcia pracy grupowej, oparty na
produkcie IBM Lotus Workflow, obejmujàcy
wi´kszoÊç procesów zachodzàcych w organizacji. Dlaczego na taki krok zdecydowano si´
dopiero teraz? „Przez ostatnich 7 lat nasza
firma bardzo si´ rozwin´∏a. Zamiast jednego
biura, mamy dziÊ kilka punktów w ca∏ym kraju.
O ile w 70-osobowej firmie komunikacja odbywa∏a si´ bez problemu w sposób nieformalny,
o tyle dziÊ jest nam potrzebny system koordynujàcy pewne dzia∏ania” – odpowiada Krzysztof
Baracz, administrator systemów w DaimlerChrysler
Automotive Polska.
Opracowanie Computerworld
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Koniec wojny na liczby
i licencje

firmy. Jej s∏usznoÊç potwierdza fakt, ˝e nad rozwojem tego standardu pracuje nie tylko IBM, ale tak˝e
Oracle, Hewlett-Packard czy SAP.
Dlaczego IBM jest tak bardzo przywiàzany do standardu Java?
Oparcie strategii produktowej na platformie J2EE
pozwala na zaoferowanie klientom produktów
o niskim wspó∏czynniku ca∏kowitych kosztów utrzymania (tzw. Total Cost of Ownership).
J2EE to bezpieczny, otwarty standard, ∏atwo integrujàcy si´ z istniejàcà infrastrukturà komunikacyjnà
chocia˝by z portalem WebSphere i bazà DB2. Nasi
klienci korzystajàc z tego standardu mogà jednak
wybieraç pomi´dzy ró˝nymi produktami opartymi

Rozmowa ze Stephenem McGibbonem,
regionalnym mened˝erem IBM ds. sprzeda˝y
rozwiàzaƒ Lotus w regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.
W jakim kierunku IBM Lotus zamierza
rozwijaç swoje produkty?
Przede wszystkim w kierunku integracji i rozwoju
oprogramowania w ramach przyj´tego standardu
J2EE. Klienci od dawna zg∏aszali nam zapotrzebowanie na produkt, który umo˝liwia∏by udost´pnienie
taniej poczty elektronicznej pracownikom, którzy do
tej pory byli jej pozbawieni. Tak by∏o w przypadku
personelu, pracujàcego w hali fabrycznej lub ludzi
niemajàcych sta∏ych biurek. Produkt powinien byç
nie tylko tani, ale skalowalny, tak by obs∏u˝yç nawet
powy˝ej 10 tys. u˝ytkowników. Nasi klienci mówili
równie˝, ˝e chcà systemu, który mo˝na ∏atwo zintegrowaç z istniejàcà infrastrukturà bez ingerencji
w stacje klienckie.
Produkt odpowiadajàcy na te potrzeby pojawi∏ si´
na rynku w pierwszym kwartale 2003 r. Jest nim
Lotus Workplace Messaging 1.0. System udost´pnia
swoim u˝ytkownikom nie tylko poczt´ elektronicznà,

ale tak˝e kalendarz i plan zadaƒ. To pozwala na silnà personalizacj´ portali korporacyjnych bazujàcych
na tym rozwiàzaniu i oczywiÊcie zwi´kszenie produktywnoÊci pracowników. Jego ogromnà zaletà
jest równie˝ prostota. Nauka obs∏ugi nie wymaga
specjalnych szkoleƒ.
Workplace Messaging 1.0 jest oparty na standardzie J2EE. To wybór wynikajàcy ze strategii naszej
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platforma do aplikacji do pracy grupowej
czy obiegu dokumentów. Czy Polska
jest pod tym wzgl´dem specyficzna?
To zupe∏nie zrozumia∏e, ˝e wszyscy zaczynajà od
poczty elektronicznej. Z czasem próbujà wykorzystywaç inne funkcje i cechy Domino. Implementujà
platform´ w systemach wymagajàcych podwy˝szonego bezpieczeƒstwa, w aplikacjach wspomagajàcych prac´ biura czy obieg dokumentów.
Wreszcie zaczynajà u˝ywaç Lotus Domino jako
Êrodowiska aplikacyjnego.
W miar´ post´powania procesu integracji Polski
z Unià Europejskà jednym z kluczowych problemów
dla naszych tutejszych klientów stanie si´ rosnàca
konkurencja, zw∏aszcza w aspekcie takim jak

„Wojna na liczby i licencje” nie jest ju˝ tak istotna. Dla naszych
klientów najwa˝niejsze sà koszty utrzymania infrastruktury
oraz wskaênik zwiàzany z czasem od wdro˝enia do momentu
dostarczenia pierwszych wartoÊci biznesowych (time to value).
na J2EE. ProgramiÊci zyskujà uniwersalnà platform´, na której mogà rozwijaç kolejne systemy.
W∏aÊnie z tych powodów IBM jest mocno zaanga˝owany w rozwój produktów opartych na J2EE
i dzia∏a w Eclispe Consortium. Chcemy mieç pewnoÊç, ˝e rozwijane dziÊ standardy b´dà wykorzystywane tak˝e w przysz∏oÊci.
IBM WebSphere Portal czy nowe produkty IBM Workplace majà zaimplementowane wiele mechanizmów
wspomagajàcych prac´ grupowà
i komunikacj´. Ich funkcjonalnoÊç
jest w niektórych aspektach zbli˝ona
do Lotus Domino. Czy to oznacza, ˝e
z czasem zastàpià one ten produkt?
Nie mówimy o „zastàpieniu”, a o „integracji” w ramach nowego standardu J2EE. Lotus Workplace
to w∏aÊnie platforma komunikacyjna bazujàca na
nowych standardach, która zawiera funkcjonalnoÊç
serwera Domino. Co wi´cej, Lotus Domino stanowi jeden z kluczowych elementów tej platformy,
a Lotus Notes jest jednym z najwa˝niejszych systemów oprogramowania klienckiego, który b´dzie
umo˝liwia∏ korzystanie z portalu (obok przeglàdarki
internetowej Rich Java Client, Pervasive Computing
Device Client i klienta Microsoft Outlook).
Nie chcemy w ˝aden sposób przebudowywaç
Lotus Domino. Nie zamierzamy tak˝e zmieniaç
jego nazwy. DziÊ dostarczamy na rynek wersj´
Domino 6.5. W pierwszym kwartale przysz∏ego roku
wydamy wersj´ 6.5.1, a w 2005 r. Domino 7. Równolegle b´dziemy rozwijaç inne produkty pracy grupowej dostarczane w ramach strategii opartej na
standardzie J2EE IBM Lotus Workplace.
Lotus Domino jest w naszym kraju
wykorzystywany g∏ównie jako serwer
pocztowy, a dopiero potem jako

szybkoÊç dostarczania towarów na rynek (time
to market). Dzia∏y IT i ich szefowie znaleêli si´ pod
presjà, by dostarczyç rozwiàzania wnoszàce wartoÊç do biznesu, wartoÊç, która daleko wychodzi
poza mo˝liwoÊç komunikacji e-mailem i wspó∏dzielenie kalendarza.
Czy˝by wobec tego nasz rynek nie
wyró˝nia∏ si´ niczym szczególnym?
Z moich doÊwiadczeƒ wynika, ˝e Polska nie ró˝ni
si´ zbytnio od innych paƒstw Êrodkowo- i zachodnioeuropejskich. Polscy klienci u˝ywajà Domino, by
zapewniç rzeczywiste wartoÊci biznesowe firmie
i móc szybko odpowiadaç na zmiany zachodzàce
w ich otoczeniu. Jako ˝e bud˝ety nie sà zbyt du˝e,
wdra˝ajàc Lotus Domino klienci muszà braç pod
uwag´ nie tylko ca∏kowite koszty utrzymania systemu, ale tak˝e czas, jaki up∏ywa od jego wdro˝enia
do dostarczenia korzyÊci dla klienta (tzw. czynnik
time to value).
Polska to wcià˝ rynek rozwijajàcy si´. To czyni go
troch´ nieprzewidywalnym. Czasem trudno oceniç,
który z trendów technologicznych spopularyzowanych w krajach bardziej uprzemys∏owionych zostanie zaadaptowany przez przedsi´biorstwa lokalne,
a który nie. To tak˝e kraj bardzo zró˝nicowany.
Z jednej strony, wiele firm wykorzystuje naprawd´
najnowsze technologie. Z drugiej jednak wielu innym
wcià˝ doskwiera brak zaawansowanych systemów
komunikacyjnych.
Polscy klienci skupiajà si´ na wartoÊci biznesowej
rozwiàzaƒ. Doskonale rozumiejà, ˝e na bazie naszych technologii mogà rozwijaç aplikacje do zarzàdzania wiedzà, obiegiem pracy grupowej, e-learningiem czy zarzàdzaniem dokumentami.
Coraz cz´Êciej utwierdzajà si´ w przekonaniu, ˝e
personel firm powinien wspó∏dzieliç informacje pomi´dzy dzia∏ami. To wyraêna zmiana w stosunku
do tego, co obserwowaliÊmy w przesz∏oÊci.

Nie da si´ ukryç, ˝e Polska jest dziÊ w wyjàtkowej
sytuacji. Przedsi´biorstwa ju˝ wkrótce b´dà mia∏y
szans´ na konfrontacj´ z konkurencjà, naszymi
klientami z Europy Zachodniej. Polskie firmy nie startujà od zera, gdy˝ swoje systemy rozwijajà od lat.
Majà przy tym szans´ czerpaç z doÊwiadczeƒ innych – nie wpadaç w pu∏apki i nie powielaç b∏´dów
pope∏nianych np. przed 5 laty.
Jest Pan zwiàzany z firmà od wielu lat.
Prosz´ powiedzieç, jakie daty sà Paƒskim zdaniem prze∏omowe w rozwoju
Lotus Notes i Domino?
Na pewno najistotniejszà jest rok 1986, kiedy to
Ray Ozzy zaczà∏ prac´ nad Lotus Notes. Produkt
powsta∏ w czasach, gdy sieci LAN nie by∏y zbyt

ju˝ technologià odchodzàcà w przesz∏oÊç poniewa˝ World Wide Web za∏atwi wszystkie zagadnienia zwiàzane z dost´pem do informacji. Dla Lotus
software Internet nie by∏ jednak zagro˝eniem, ale
wielkà szansà. Firma zintegrowa∏a IBM Web Server
z Lotus Notes Server i przemianowa∏a ca∏y pakiet
na Lotus Domino Server. Dodajàc serwer Web,
umo˝liwiono u˝ytkownikom dost´p do poczty i aplikacji poprzez przeglàdark´. Dzi´ki temu Domino
szybko uda∏o si´ pokonaç innych konkurentów,
którzy przeoczyli t´ szans´.
Kolejnà wa˝nà datà by∏ prze∏om lat 2002/2003
i wprowadzenie standardów J2EE i Web Services
do produktów IBM. Tak jak w przypadku WWW
i Internetu, IBM dostrzeg∏ kolejnà ogromnà szans´.
Dowodem na to sà duêe inwestycje IBM w Linuxa,
grid computing i standardy otwarte.
Jest to tak˝e nowe wyzwanie dla twórców Lotus
Notes Domino. Polega ono na zapewnieniu odpowiednich funkcji wspomagajàcych wspó∏prac´ pomi´dzy ludêmi. Mam tu na myÊli narz´dzia, takie jak:
komunikatory, systemy do zarzàdzania dokumentami, systemy CMS (Content Management System),
aplikacje wspomagajàce prac´ w grupie, a tak˝e
spotkania elektroniczne. S∏owem wszystkie funkcje
komunikacyjne dla tworzonego w∏aÊnie z∏o˝onego
Êrodowiska opartego te˝ na standardach otwartych.

Lotus w datach

1982
Mitch Kapor, by∏y hipis, dj i nauczyciel medytacji
transcendentalnej zak∏ada Lotus Development Corp.

1983
premiera Lotus 1-2-3

1989
premiera pierwszej wersji Lotus Notes

1995
IBM kupuje Lotus Development

1996
premiera Lotus Domino, wspomagajàcego rozwiàzania
oparte na sieci WWW
***

Fot. IBM

Lotus wydaje Lotus LearningSpace 1.0

powszechne, ich przepustowoÊç by∏a bardzo niska,
a najpopularniejszym sposobem wymiany danych
by∏y dyskietki. Ju˝ wtedy jednak Ray Ozzy rozwija∏
funkcje replikacyjne produktu.
W roku 1995 Lotus software zosta∏ przej´ty przez
IBM. Lou Gerstner nazwa∏ wtedy Lotusa „koronnym klejnotem w strategii IBM e-business”. Wkrótce potem koncern przeorganizowa∏ swojà struktur´, jednoczàc oprogramowanie pod 4 markami
(Lotus, Tivoli, Data Management, WebSphere,
a od niedawna tak˝e piàtà – Rational). Z punktu
widzenia rozwoju Lotusa to oznacza∏o jedno. Nie
trzeba by∏o d∏u˝ej skupiaç si´ nad rozwijaniem
funkcji zwiàzanych z bezpieczeƒstwem, które zosta∏y przej´te przez specjalistów z grupy Tivoli, czy
integracjà z systemami zaplecza (back end), czym
zaj´∏a si´ grupa Data Management. To pozwoli∏o
skupiç si´ na zapewnieniu funkcji, dzi´ki którym
marka sta∏a si´ s∏awna, a wi´c dzi´ki jej mo˝liwoÊciom zwiàzanym ze wspó∏pracà i wspieraniem
interakcji mi´dzy ludêmi.
W tym samym czasie upowszechnia si´ sieç Web.
Wielu analityków zapowiada, ˝e Lotus Notes jest

Co Paƒskim zdaniem zadecydowa∏o
o sukcesach Lotus Notes, a potem
Lotus Domino na rynku rozwiàzaƒ
do pracy grupowej?
Poczta elektroniczna jest dziÊ czymÊ oczywistym.
Potrzeby klientów wykraczajà poza mo˝liwoÊç wysy∏ania i odbierania e-maili. Klienci chcà przep∏ywu
pracy grupowej, zarzàdzania dokumentami, mo˝liwoÊci prowadzenia nauki online, komunikatorów internetowych. Wszystko to musi si´ odbywaç w bezpiecznym Êrodowisku.
Analitycy przyzwyczaili si´ do mierzenia pozycji rynkowej za pomocà liczby sprzedanych licencji. Dla
IBM „wojna na liczby i licencje” nie jest ju˝ tak istotna. Dla klientów najwa˝niejsze sà koszty utrzymania
infrastruktury i wskaênik zwiàzany z czasem od
wdro˝enia do momentu dostarczenia pierwszych
wartoÊci biznesowych (time to value).
Sàdzàc po opiniach analityków, przewodzimy
wÊród dostawców, jeÊli chodzi o te aspekty naszej
dzia∏alnoÊci. Naszà strategià nigdy nie by∏a tylko
sprzeda˝ produktów, ale skupienie si´ na rozwiàzaniach. Trzeba pami´taç, ˝e to Lotus wynalaz∏ poj´cie pracy grupowej. Nie zmuszaliÊmy przy tym
klientów do ciàg∏ej aktualizacji i zast´powania
(rip and replace) jednych wersji kolejnymi, których
oni nie potrzebujà lub nie chcà.
Serwer Domino zawiera dziÊ wszystkie funkcje
wspomagajàce komunikacj´ i prac´ grupowà
w jednym pude∏ku. Poczta, obieg i biblioteki dokumentów. Wszystkie do u˝ytku na wielu platformach, w∏àczajàc w to Linuxa, przy u˝yciu niemal
dowolnego oprogramowania klienckiego, w tym
Microsoft Outlook. Wcià˝ chcemy dostarczaç
klientom rozwiàzania na przysz∏oÊç. OczywiÊcie,
bez rewolucji, ale „dopiero wtedy, gdy... i jeÊli”
b´dà gotowi do migracji.
Opracowanie Computerworld

1997
premiera Domino.Doc

1999
premiera Lotus Sametime 1.0
***
premiera Lotus Notes R5 oraz Lotus QuickPlace 1.0

2000
IBM umo˝liwia integracj´ Lotus Domino
z WebSphere

2001
premiera IBM Lotus LearningSpace 5.0

2002
poczàtek ca∏kowitej integracji Lotus Development
z IBM Software Group
***
premiera Lotus Notes Domino 6.0, Sametime 3,
QuickPlace 3, Lotus Virtual Classromm

2003
decyzja o polonizacji wi´kszoÊci produktów,
a tak˝e o rozpocz´ciu Êwiadczenia us∏ug wsparcia
technicznego w j´zyku polskim
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Jak kostki domino…
– si∏a ∏àczenia ludzi

Domino – nazwa gry sto∏owej prostokàtnymi
kostkami (kamieniami), z których ka˝da
ma dwa pola z punktami 1–6. Mo˝liwoÊci
platformy mo˝na odnieÊç w∏aÊnie do kostek
Domino (nazwa serwera platformy)
– w zale˝noÊci od potrzeb przedsi´biorstwa
kostki sà dok∏adane do istniejàcych...
Niniejsze opracowanie jest poÊwi´cone szeroko rozumianej pracy grupowej, która znalaz∏a zastosowanie w rozwiàzaniach IBM Lotus software. Jednym
z najwa˝niejszych produktów jest Lotus Notes Domino, g∏ówna platforma wspomagajàca prac´ grupowà
na rynku, kompleksowo rozwiàzujàca system komunikacji wewn´trznej i zewn´trznej przedsi´biorstwa.
O tej platformie napisano ju˝ bardzo du˝o i jest
ona dost´pna na rynku od kilkunastu lat. Lotus
Notes Domino 6 jest oprogramowaniem przeznaczonym zarówno dla ma∏ych firm, jak i rozproszonych korporacji.
Jest systemem nie tylko obs∏ugujàcym komunikacj´ wewn´trznà oraz sprawnà wymian´ informacji
ze Êwiatem zewn´trznym, ale tak˝e elastycznà
platformà do tworzenia aplikacji biznesowych,
np. aplikacji workflow.
Szybka i niezak∏ócona niczym wymiana informacji
wewnàtrz firmy, z partnerami zewn´trznymi, klientami, a tak˝e potencjalnymi klientami, sprawny
obieg dokumentów oraz automatyzacja procesów
biznesowych stajà si´ kluczowymi elementami
uzyskania przewagi nad konkurencjà.
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U˝ytkownicy poprzednich wersji Lotus Notes
Domino podkreÊlajà w szczególnoÊci wartoÊç dodanà platformy w postaci szerokiej gamy dost´pnych aplikacji, poczàwszy od najprostszych systemów informacyjnych, rozwiàzaƒ intranetowych,
serwisów WWW, rozwiàzaƒ ekstranetowych,
poprzez automatyzacj´ i zarzàdzanie procesami,
zarzàdzanie obiegiem dokumentów, zarzàdzanie
projektami, skoƒczywszy na zintegrowanych systemach typu Sales Force Automation, Customer
Relationship Management czy Supply Chain
Management.
Od wielu lat platforma Lotus Notes Domino jest
uwa˝ana za najlepszà w swojej dziedzinie.

Wed∏ug oficjalnej definicji ze stron Workflow
Management Coalition (www.wfmc.org) jest to
system zarzàdzania organizacjà pracy, który
automatyzuje procesy biznesowe. W procesach
tych dokumenty i informacje z nimi zwiàzane,
a tak˝e zadania sà przekazywane od jednej osoby
do nast´pnej wg porzàdku zapisanego w definicji
procesu.
Naturalnym rozszerzeniem platformy Lotus Notes
Domino jest narz´dzie Lotus Workflow. Oparte
na platformie Lotus Notes Domino korzysta
ze wszystkich cech i w∏aÊciwoÊci platformy.
Rozszerzenie rozwiàzania o intuicyjne narz´dzie,
jakim jest Lotus Workflow, u∏atwia tworzenie

Lotus Notes Domino – g∏ówna na rynku platforma
wspomagajàca prac´ grupowà, kompleksowo
rozwiàzujàca system komunikacji wewn´trznej
i zewn´trznej przedsi´biorstwa.
Cechy kluczowe platformy:
◊ Bezpieczeƒstwo i dost´pnoÊç. Zaawansowane
mechanizmy bezpieczeƒstwa i odpornoÊç
na wirusy, klastrowanie serwerów i load
balancing.
◊ Wysoki wspó∏czynnik zwrotu z inwestycji (ROI).
◊ SzybkoÊç tworzenia nowych i ró˝norodnoÊç istniejàcych aplikacji Lotus Notes.
◊ Ochrona inwestycji. Niezale˝noÊç od platformy
sprz´towej, skalowalnoÊç i mo˝liwoÊç integracji
z innymi systemami.
◊ Zwi´kszenie wydajnoÊci pracy. Automatyzacja
procesów biznesowych i b∏yskawiczne udost´pnianie informacji.

Naturalne rozszerzenie – workflow
Wiele rozwiàzaƒ opartych na platformie Lotus Notes
Domino to aplikacje typu workflow, co jest zgodne
z ogólnym trendem usprawniania procesów gospodarczych, przep∏ywów pracy (workflow), zarzàdzania
procesami gospodarczymi (workflow management).

i zarzàdzanie procesami biznesowymi w przedsi´biorstwie. Wykorzystujàc element wizualizacji procesów za pomocà specjalnego narz´dzia Lotus
Workflow Architect, wspomagamy i przyspieszamy
proces tworzenia aplikacji, zgodnie ze wszelkimi
zasadami i porzàdkiem zapisanych procesów.
Utworzone za pomocà Architecta aplikacje wià˝à
trzy podstawowe elementy: ludzi wraz z rolami, jakie pe∏nià, procesy biznesowe (Êcie˝ki procesów
biznesowych), struktur´ organizacyjnà w firmie.
Prostota zarzàdzania Lotus Workflow jest oparta
na najbardziej intuicyjnych zasadach zarzàdzania
systemami tego rodzaju. Poprzez jasne, wizualne
modele procesów pozwala wykorzystujàcym go
przedsi´biorstwom szybciej, bardziej wydajnie
i skutecznie modelowaç, rozwijaç i stosowaç
elastyczne aplikacje umo˝liwiajàce automatyzacj´
procesów.
Aplikacje tworzone za pomocà Lotus Workflow
mogà byç dost´pne w Êrodowiskach: Lotus
Notes lub przeglàdarki internetowej, wg ˝yczeƒ
i aktualnych potrzeb przedsi´biorstwa.
Architektura Lotus Workflow ustanawia relacje wyst´pujàce mi´dzy trzema wymiarami efektywnych
procesów workflow:
◊ Regu∏ami biznesowymi, które sk∏adajà si´
na ca∏y przebieg procesu.
◊ Strukturà organizacyjnà przedsi´biorstwa, osobami lub grupami osób, które sà zwiàzane z poszczególnymi etapami procesu biznesowego.
◊ Informacjà, która jest wymieniana pomi´dzy etapami procesu biznesowego.
Technologia Lotus Workflow pozwala na usprawnienie wi´kszoÊci procesów biznesowych
w przedsi´biorstwie, poprzez automatyczne skojarzenie odpowiednich ludzi z odpowiednimi zadaniami, spe∏niajàc oczekiwania klientów w zakresie
niezawodnoÊci, podwy˝szenia efektywnoÊci: skrócenia czasu obs∏ugi, zwi´kszenia produktywnoÊci
oraz podwy˝szenia jakoÊci obs∏ugi.
Opracowanie IBM

Klucz do prawdziwej
wiedzy

Document Manager jest zintegrowany z pakietem
biurowym Microsoft Office, dzi´ki czemu dokumenty utworzone np. za pomocà edytora Word
mogà byç zapisywane bezpoÊrednio w archiwach.
Aplikacja pozwala równie˝ na zachowywanie
za∏àczników poczty elektronicznej.
Lotus Domino Document Manager mo˝na
zintegrowaç z innymi rozwiàzaniami Lotus
Software, np. Lotus Sametime. Uprawnione
osoby pracujàce nad dokumentami mogà równoczeÊnie wymieniaç si´ uwagami na temat
wspólnych projektów.

Biblioteka, pokój, szafka, segregator
Jednym z wyzwaƒ, przed którym stajà
wspó∏czesne korporacje, jest zapanowanie
nad ogromnà liczbà dokumentów.
Pracownicy 7 tys. biur firmy Hertz w 150 krajach
Êwiata wype∏niajà prawie identyczne formularze
dotyczàce ró˝norodnych zleceƒ. Muszà doskonale orientowaç si´ w zasadach naliczania
op∏at za wypo˝yczane samochody i warunkach
udzia∏u klientów w programach lojalnoÊciowych.
Pracownicy Hertza powinni na bie˝àco byç
poinformowani o ka˝dej zmianie warunków
promocji czy o pojawianiu si´ nowego,
z pozoru nieistotnego punktu w regulaminie.
Rozsy∏anie za poÊrednictwem faksów dziesiàtek
instrukcji i opisów procedur do tysi´cy biur
Hertza w najdalszych zakàtkach Êwiata by∏o
zbyt czasoch∏onne i kosztowne. Rok temu
kierownictwo firmy zdecydowa∏o, ˝e wszystkie
dokumenty i instrukcje wewn´trzne b´dà
dystrybuowane, poprawiane i publikowane
przy wykorzystaniu systemu IBM Lotus Domino
Document Manager.
Problem dotarcia do wiedzy zgromadzonej
„gdzieÊ w komputerach” nie dotyczy tylko najwi´kszych Êwiatowych korporacji, ale równie˝
mniejszych firm o zasi´gu lokalnym. Ich szefowie
zauwa˝ajà, ˝e brak uniwersalnych systemów,
umo˝liwiajàcych wyszukiwanie, archiwizowanie
i wspó∏dzielenie dokumentów dzia∏a na niekorzyÊç firmy. Jak szacujà eksperci ds. zarzàdzania wiedzà, w osobistych skrzynkach pocztowych i na twardych dyskach pracowników,
jest przechowywane nawet do 50% wiedzy
zgromadzonej w organizacji. DziÊ ˝adna firma
nie mo˝e sobie pozwoliç na ignorowanie tych
cennych zasobów.

Dokumenty, pliki, za∏àczniki
IBM Lotus Domino Document Manager (dawniej
IBM Lotus Domino.Doc) to aplikacja umo˝liwiajàca zarzàdzanie dokumentami i plikami multimedialnymi od momentu ich stworzenia, przez proces zatwierdzenia na poszczególnych szczeblach
decyzyjnych, a˝ po ich archiwizowanie. Na ka˝dym etapie dokumenty mogà byç udost´pniane
innym u˝ytkownikom. By dotrzeç do dokumentów przechowywanych w archiwach, wystarczy
u˝yç standardowej przeglàdarki WWW lub oprogramowania Domino.Doc Enabler, które u∏atwia
ich zapisywanie w archiwach.

Struktur´ Lotus Domino Document Manager
stworzono na wzór „tradycyjnych” bibliotek wype∏nionych szafkami, segregatorami i dokumentami.
G∏ównà kategorià, od której u˝ytkownik rozpoczyna nawigacj´, jest w∏aÊnie biblioteka. Poruszajàc si´ po systemie przechowywania danych,
mo˝e wyszukiwaç dokumenty, korzystajàc
przy tym z listy dokumentów, ulubionych
segregatorów itd.

segregator ma w∏asny profil, w którym sà przechowywane takie atrybuty, jak tytu∏, typ segregatora i nazwa autora. Tworzàc nowy segregator,
mo˝na – podobnie jak w przypadku szafek
– dodaç go do istniejàcej kategorii lub utworzyç
nowà kategori´. Poszczególne segregatory mogà byç przechowywane tylko w jednej szafce.
ZawartoÊç segregatora to zbiór dokumentów.
U˝ytkownik mo˝e dodawaç dokumenty do segregatora lub usuwaç je stamtàd, o ile oczywiÊcie ma prawo dokonywania takich operacji
(profil segregatora zawiera te˝ definicje zabezpieczeƒ). Ustawienia zabezpieczeƒ i atrybutów segregatora mo˝na zmieniaç za pomocà funkcji
ewidencyjnych. Segregatory mo˝na pogrupowaç w podkategorie, aby u∏atwiç organizowanie
du˝ych zbiorów dokumentów.

Wszystko w dokumentach
Podstawowà kategorià podlegajàcà zarzàdzaniu w systemie sà dokumenty. Mogà to te˝ byç
pliki, dokumenty edytora tekstów, skoroszyty,
obiekty OLE, dokumenty programu Lotus Notes

IBM Lotus Domino Document Manager (dawniej IBM Lotus
Domino.Doc) to aplikacja umo˝liwiajàca zarzàdzanie
dokumentami i plikami multimedialnymi od momentu ich
stworzenia, przez proces zatwierdzenia na poszczególnych
szczeblach decyzyjnych, a˝ po ich archiwizowanie.
Ni˝ej w schemacie nawigacyjnym znajdujà si´
pokoje, w których pogrupowano szafki. Nowo
utworzonà szafk´ mo˝na umieÊciç w istniejàcym
ju˝ pokoju lub przenieÊç do nowego. Szafki
s∏u˝à do organizowania segregatorów i dokumentów oraz zarzàdzania nimi. To prosty i logiczny sposób na wyÊwietlanie, przechowywanie
i dystrybuowanie dokumentów.
Ka˝da z szafek mieÊci segregatory, w których
sà przechowywane dokumenty. Z kolei ka˝dy

Biblioteka pe∏na dokumentów
Lotus Domino Document Manager zosta∏ stworzony na
wzór tradycyjnej biblioteki wype∏nionej szafkami, segregatorami i dokumentami. Taka konstrukcja u∏atwia nawigacj´ po systemie, a tak˝e zrozumienie zasad jego funkcjonowania nawet przez poczàtkujàcych u˝ytkowników.
Mogà oni korzystaç z dokumentów przechowywanych
w archiwach i bibliotekach na kilka sposobów. Dost´p do
nich mogà uzyskaç np. za pomocà przeglàdarki WWW.
Lotus Domino Document Manager zosta∏ zintegrowany
z pakietem Microsoft Office. Pozwala to na zapisywanie
dokumentów utworzonych chocia˝by w edytorze tekstów
bezpoÊrednio w bibliotekach Document Managera. Dzi´ki wspó∏pracy z programem pocztowym system Lotus
Domino Document Manager daje mo˝liwoÊç bezpoÊredniego dost´pu do dokumentów i umieszczania ich na
serwerze.

lub inne dokumenty utworzone za pomocà
programów spe∏niajàcych standard ODMA.
Dokument opatrzony etykietà opisowà jest
zapisywany w segregatorze umieszczonym
w wybranej szafce.
Dost´p do zawartoÊci dokumentu majà tylko
uprawnieni u˝ytkownicy: czytelnicy, redaktorzy
i mened˝erowie dokumentu. Mo˝e on byç kontrolowany z poziomu szafki lub segregatora,
dziedziczony lub definiowany na poziomie
pojedynczego dokumentu przez tzw. mened˝era
dokumentu.
Dokument mo˝e byç modyfikowany jednoczeÊnie tylko przez jednego u˝ytkownika. Eliminuje to niebezpieczeƒstwo równoczesnego nanoszenia wzajemnie sprzecznych poprawek.
Usuni´ty z ewidencji dokument jest blokowany
w systemie.
Lotus Domino Document Manager umo˝liwia
wyszukiwanie dokumentów pod kàtem ich zawartoÊci, niezale˝nie od tego, w której z bibliotek si´ znajduje. Pozwala na ewidencjonowanie
poszczególnych dokumentów bàdê ich kolejnych wersji, np. chronologicznie lub pod kàtem
liczby naniesionych poprawek. Umo˝liwia zarzàdzanie wersjami dokumentów oraz zapisywanie i automatyczne usuwanie wersji roboczych w momencie utworzenia pierwszej wersji
dokumentu.
Opracowanie Computerworld
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Nowy system
zarzàdzania kursami
elektronicznymi

odpowiedzialnym za rozwój kadr. DziÊ,
gdy klienci myÊlàcy o wdro˝eniu systemów
e-learningowych patrzà na szkolenia elektroniczne przez pryzmat zysków, taka integracja
z systemami daje mo˝liwoÊç szybkiej oceny
kompetencji pracowników i uzupe∏nienia ewentualnych braków.

Wszystko w pakiecie

Ponad 8 lat po premierze Lotus Learning
Space, IBM wprowadzi∏ na rynek zupe∏nie
nowy system wspomagajàcy szkolenia.
Nowoczesny system wspomagajàcy kszta∏cenie
pracowników nie mo˝e byç jedynie platformà
do udost´pniania kursów w formie elektronicznej. Musi mieç narz´dzia umo˝liwiajàce pomiar
efektywnoÊci szkoleƒ oraz pozwalajàce na samodzielne tworzenie i modyfikowanie kursów.
Zgodnie z deklaracjami Andrew Sadlera, dyrektora ds. e-learningu w IBM, nowy produkt IBM
Lotus Learning Management System (LMS) wychodzi naprzeciw tym potrzebom. „Przy budowie systemu wykorzystaliÊmy interfejs WWW,
dzi´ki czemu klienci mogà do∏àczyç nasz
Learning Management System do swoich portali korporacyjnych. To uproÊci proces dystrybucji szkoleƒ” – podkreÊla Andrew
Sadler. Wprowadzony niedawno na rynek

IBM jednym z liderów
rynku e-learning wed∏ug
czo∏owych analityków
D∏ugoletnie doÊwiadczenie i wykwalifikowany zespó∏ specjalistów, bieg∏ych zarówno w metodologii tworzenia kursów, jak i zagadnieniach technicznych, to – zdaniem czo∏owych analityków – g∏ówne atuty IBM w dziedzinie
e-learningu. Uznajà oni IBM za jednego z liderów tego
obiecujàcego rynku.
Lotus Learning Management System jest
platformà umo˝liwiajàcà zarzàdzanie procesem szkolenia personelu, w trybach zarówno
zdalnym, jak i stacjonarnym.

Pe∏na integracja
Lotus Learning Management System (LMS) jest
pierwszym wi´kszym systemem z linii produktowej Lotus software opartym na technologii
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3. Zapewnia
to ∏atwà integracj´ LMS zarówno z aplikacjami
szkoleniowymi opracowanymi przez niezale˝ne
firmy programistyczne, jak i modu∏ami kadrowo-p∏acowymi systemów ERP. Wszystko po to,
by dostosowaç program szkoleƒ do konkretnych potrzeb klientów, a tak˝e udost´pniç
wiedz´ o przeprowadzonych kursach osobom
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W sk∏ad pakietu wchodzà narz´dzia i aplikacje
pozwalajàce na tworzenie, dostarczanie i zarzàdzanie szkoleniami oraz oprogramowanie umo˝liwiajàce korzystanie z kursów w trybie offline.
W razie potrzeby system LMS mo˝na zintegrowaç z pakietem IBM Lotus Virtual Classroom,
dzi´ki czemu istnieje mo˝liwoÊç poszerzenia
szkoleƒ o dodatkowe elementy. Zastosowanie
Lotus Virtual Classroom umo˝liwia tworzenie
tzw. wirtualnych klas, wspólnà nauk´ w czasie

w∏asnej platformy z∏o˝onej z kilku ró˝nych rozwiàzaƒ, np. wirtualnej klasy, komunikatorów internetowych czy specjalizowanych narz´dzi do tworzenia treÊci szkoleniowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm, które wdra˝ajà u siebie
rozwiàzania stopniowo, przez lata. Mogà w ten
sposób skonstruowaç uniwersalne rozwiàzanie
doskonale dopasowane do potrzeb, a przy tym
z∏o˝one z najlepszych dost´pnych opcji.
W∏aÊnie takie podejÊcie zaleca wielu ekspertów
jako to, które najlepiej pozwala zaadaptowaç si´
pracownikom do nowatorskich metod nauki.

Ocena pracownika
Lotus Learning Management System umo˝liwia
zarzàdzanie szkoleniami w trybach: zdalnym
i stacjonarnym (tradycyjnym). W nowym systemie rozbudowano funkcje pozwalajàce na pomiar i ocen´ kompetencji pracowników.

Lotus Learning Management System (LMS) jest pierwszym
wi´kszym systemem z linii produktowej Lotus software opartym
na technologii Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.3. Zapewnia
to ∏atwà integracj´ LMS zarówno z aplikacjami szkoleniowymi
opracowanymi przez niezale˝ne firmy programistyczne,
jak i modu∏ami kadrowo-p∏acowymi systemów ERP.
rzeczywistym, wymian´ poglàdów wÊród osób
uczestniczàcych w kursie przy u˝yciu tzw. chata,
wirtualnych tablic, mechanizmów umo˝liwiajàcych wspó∏dzielenie ekranów i przejmowanie
kontroli nad stacjami roboczymi przez instruktora, tworzenie ad hoc quizów, ankiet, prostych
testów.
Lotus LMS opiera si´ na serwerze WebSphere
i wspó∏pracuje z bazami DB2, Oracle i MS SQL.
Wspiera równie˝ formaty wymiany danych SOAP
i XML, a tak˝e podstawowe standardy szkoleniowe, np. SCORM i AICC.
Nowy produkt zosta∏ wyposa˝ony w kilka funkcji, których nie by∏o w poprzednich wersjach
produktu – Lotus Learning Space. W pakiecie
znajduje si´ IBM Lotus LMS Authoring Tool,
nowy modu∏ pozwalajàcy na samodzielne
projektowanie kursów zgodnych ze standardami mi´dzynarodowymi, tak˝e przez instruktorów bez doÊwiadczenia w programowaniu.
Umo˝liwia implementacj´ elementów wchodzàcych w sk∏ad innych kursów, a tak˝e do∏àczanie do treÊci szkolenia plików graficznych
i audio-wideo.

Wi´ksza otwartoÊç
IBM rozbudowa∏ równie˝ funkcje umo˝liwiajàce integracj´ systemu z rozwiàzaniami innych
dostawców.
To czyni system bardziej uniwersalnym. Daje równie˝ przedsi´biorstwom mo˝liwoÊç skonstruowania

Funkcje raportowe zaprojektowano w taki sposób, ˝e nawet mened˝erowie liniowi mogà analizowaç wiedz´ swoich podw∏adnych i dostosowaç program ich szkoleƒ do indywidualnych
potrzeb ka˝dego pracownika.
W pe∏ni konfigurowalny katalog kursów wraz
z funkcjami umo˝liwiajàcymi rejestrowanie i powiadamianie osób oczekujàcych na przeprowadzenie kursu pozwala na dok∏adne uporzàdkowanie polityki informacyjnej dotyczàcej szkoleƒ.
To niebagatelna zaleta zw∏aszcza w przypadku
du˝ych, rozproszonych geograficznie organizacji, które szkolà swoich pracowników w zakresie
wielu zagadnieƒ.
Opracowanie Computerworld

Nowy Lotus LMS uznany
za jeden z najlepszych
produktów wspomagajàcych
kszta∏cenie
Lotus Learning Management System (LMS) otrzyma∏
nagrod´ HR Executive’s Top Training Products 2003
Award przyznawanà przez specjalistyczny magazyn HR
Executive Magazine. Kryteriami decydujàcymi o wyborze tego systemu by∏y: nowatorskie rozwiàzania funkcjonalne zastosowane w aplikacji i potencjalne
oszcz´dnoÊci p∏ynàce z wdro˝enia systemu.

Wiedzieç wi´cej

jest on powiàzany, który z dzia∏ów biznesowych
go stworzy∏, kiedy powsta∏ i kto bra∏ udzia∏
w pracach nad jego kolejnymi edycjami.
„Mapa wiedzy” mo˝e byç w pe∏ni dostosowywana do potrzeb poszczególnych organizacji. Dzi´ki
funkcjom automatycznego generowania „mapy
wiedzy” i edytorowi administrator mo˝e analizowaç i grupowaç dokumenty, a tak˝e nadawaç im
etykiety tak, by dopasowaç je do wzorców u˝ytkowania dokumentów w organizacji.

Pajàki, kategorie, metryki
„Mapy wiedzy” sà tworzone za poÊrednictwem
specjalnych procesów typu spider. Procesy te
Kompleksowy system zarzàdzania wiedzà
obejmuje procesy zwiàzane z powstawaniem
wiedzy, jej organizowaniem, dystrybuowaniem
i gromadzeniem. Produktem umo˝liwiajàcym
po∏àczenie tych elementów w ca∏oÊç jest
Lotus Discovery Server.
Thomas Stewart, autor znanej ksià˝ki Kapita∏ intelektualny, podzieli∏ zasoby wiedzy organizacyjnej
na trzy kategorie. Pierwsza z nich to wiedza przechowywana przez pracowników – ich indywidualne umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia. Druga kategoria
to wiedza zapisana w dokumentach i przechowywana na wszelkich noÊnikach umo˝liwiajàcych
szybki dost´p do niej. Trzeci rodzaj to wiedza
chroniona patentami i innymi prawami autorskimi.
O sukcesie organizacji decyduje umiej´tnoÊç wykorzystania wiedzy ka˝dego rodzaju. Z wiedzy
chronionej prawnie mo˝na korzystaç tylko
w ograniczonym zakresie. Kluczowe staje si´ zatem pe∏ne wykorzystanie tego, co zosta∏o zapisane na noÊnikach i w systemach informatycznych, a tak˝e wiedzy i doÊwiadczeƒ pracowników. To wyzwania, przed którymi stajà wszyscy
producenci systemów wspomagajàcych zarzàdzanie wiedzà.

autorów dokumentu, ale równie˝ osoby korzystajàce z podobnych zasobów. Tà drogà mo˝na dotrzeç do ekspertów w danej dziedzinie, których
odnalezienie za pomocà innych metod by∏oby
trudne. To odpowiedê na problemy zwiàzane z wyszukiwaniem odpowiednich osób w du˝ych ponadnarodowych koncernach. Cz´sto ekspertami
w bardzo „egzotycznych” dziedzinach okazujà si´
osoby, które na co dzieƒ zajmujà si´ czymÊ innym.
OczywiÊcie, idealna by∏aby sytuacja, gdyby
wszystkie szczegó∏owe dane o kompetencjach
pracowników znalaz∏y si´ w ich tzw. profilach,
ale w praktyce okazuje si´ to niemo˝liwe zarówno z organizacyjnego, jak i psychologicznego

Lotus Discovery Server ma du˝à liczb´ narz´dzi
pozwalajàcych na zarzàdzanie wiedzà zgromadzonà
w ró˝nych systemach informatycznych.
przeszukujà zasoby firmy (poczt´ elektronicznà,
strony WWW, dokumenty MS Office, wiadomoÊci przechowywane w archiwach QuickPlace,
Domino.Doc, bazach Notes itd.). Gromadzà dane i udost´pniajà je na potrzeby „Mapy wiedzy”.
Aby usprawniç przeglàdanie dokumentów, w LDS
zaimplementowano funkcj´ Relevancy Ratings,
umo˝liwiajàcà automatyczne przypisanie wartoÊci
dokumentom i ludziom, którzy mogà pe∏niç rol´
potencjalnych informatorów. Podobnie jak w wyszukiwarkach internetowych, mo˝na w ten sposób szybko znaleêç te dokumenty, które w najwi´kszym stopniu spe∏niajà kryteria wyszukiwania.

Wszystko jest w metrykach

punktu widzenia. Pracownicy bardzo cz´sto czujà opór przed udost´pnianiem pewnej wiedzy,
zw∏aszcza gdy dotyczy ona np. ich zainteresowaƒ,
a nie ma charakteru czysto zawodowego. W ten
sposób cz´sto mo˝na straciç szans´ na zdobycie naprawd´ kompetentnych opinii.
Niska jakoÊç informacji na temat nieskodyfikowanej wiedzy pracowników zawsze by∏a uznawana za jeden z najs∏abszych punktów systemów
wspierajàcych zarzàdzanie wiedzà. Dzi´ki integracji mechanizmów umo˝liwiajàcych kontekstowà
analiz´ dokumentów i „metryczkom” u˝ytkownikom systemu LDS ∏atwiej znaleêç odpowiedê nie
tylko na pytanie „Gdzie TO zosta∏o zapisane?”,
ale równie˝ „Kto si´ na TYM mo˝e znaç?”. Dodatkowo integracja LDS z systemem komunikacji
w trybie rzeczywistym Lotus Sametime umo˝liwia
sprawdzenie dost´pnoÊci eksperta w sieci i b∏yskawicznà konsultacj´ w danej sprawie.
Opracowanie Computerworld

Wiedza na mapie

Bardzo ciekawym udogodnieniem sà tzw. metryki
(metrics) pozwalajàce na analiz´ dokumentów i relacji pomi´dzy nimi. Pokazujà one, kto przeglàda∏
konkretne materia∏y i dokonywa∏ w nich zmian.
Dzi´ki temu mo˝na ∏atwo zidentyfikowaç nie tylko

Najwa˝niejszym systemem w ofercie IBM przeznaczonym do zarzàdzania wiedzà jest Lotus
Discovery Server. Wersj´ LDS 2.0 wyposa˝ono
w wiele nowych funkcji umo˝liwiajàcych dokonywanie analiz metrycznych, grupowanie i klasyfikowanie wiedzy powstajàcej w organizacji.
Lotus Discovery Server ma pokaênà liczb´
przydatnych narz´dzi pozwalajàcych na zarzàdzanie wiedzà pochodzàcà z ró˝nych systemów
informatycznych.
Najwa˝niejszà cz´Êcià systemu jest „Mapa wiedzy” (K-map) umo˝liwiajàca graficznà reprezentacj´ wiedzy przedsi´biorstwa, odpowiednio
skategoryzowanej i posegregowanej.
Za pomocà interfejsu graficznego u˝ytkownik
systemu mo˝e ∏atwo lokalizowaç potrzebne pliki,
dokumenty i elementy graficzne przechowywane
w systemach rozproszonych w ca∏ej organizacji.
LDS wyposa˝ono w funkcje umo˝liwiajàce wyszukiwanie pe∏notekstowe i wg kategorii. U˝ytkownik mo˝e równie˝ wyszukiwaç informacje, pos∏ugujàc si´ kontekstem. Znajdujàc interesujàcy dokument, ∏atwo sprawdziç, z jakimi dokumentami

Lotus Discovery Server umo˝liwia szybki dost´p do wiedzy przechowywanej w systemach organizacji.
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WebSphere Portal:
nowe oblicze pracy
grupowej

spowoduje, ˝e b´dzie to ju˝ jedna linia zawierajàca komponenty, znane z dotychczasowych
rozwiàzaƒ Lotus software, jednak oparta na
otwartych standardach J2EE. Lotus Notes
Domino b´dzie nadal rozwijany jako system,
uznawany za jedno z najwygodniejszych Êrodowisk do tworzenia aplikacji. Ca∏a linia b´dzie kompatybilna z nowà architekturà IBM WebSphere.
Dzi´ki temu u˝ytkownicy portalu b´dà mieli
∏atwy dost´p do aplikacji opartych na Lotus
Domino, a Lotus Notes b´dzie traktowany jak
oprogramowanie klienckie dla portalu.

Bezpieczeƒstwo i ∏atwa wymiana danych
O tym, ˝e Lotus Notes Domino zostanie
z czasem uzupe∏niony innym narz´dziem
wspomagajàcym prac´ grupowà, analitycy
mówili od kilku lat. We wrzeÊniu br. IBM
ostatecznie potwierdzi∏ te przypuszczenia.
Oko∏o 2005 r. najwa˝niejszymi produktami
w obszarze pracy grupowej w ofercie
koncernu stanà si´ Lotus Workplace oraz
WebSphere Portal, oparte na platformie
IBM WebSphere. W warstwie wy˝szej portal
b´dzie integrowa∏ wszystkie narz´dzia
wspomagajàce komunikacj´ wyst´pujàce
dziÊ pod markà Lotus.
Naturalnym nast´pstwem ewolucji Lotusa jest
dostosowanie w∏asnych osiàgni´ç w obszarze
pracy grupowej do nowych otwartych standardów J2EE. DziÊ wcià˝ jeszcze mamy wybór: korzystaç z narz´dzi Lotus Domino, czy raczej pomyÊleç o nowej generacji produktów IBM? Integracja rozwiàzaƒ, która potrwa do ok. 2005 r.,

Portal korporacyjny IBM ju˝ dziÊ mo˝e oferowaç cz´Êç funkcji znanych z rozwiàzaƒ Lotus
software, takich jak poczta elektroniczna,

Zdaniem META Group do 2005 r.
ponad 90% z 2000 najwi´kszych Êwiatowych firm
b´dzie wykorzystywa∏o portale korporacyjne
umo˝liwiajàce wspó∏prac´ personelu.
kalendarz, listy kontaktów i zadaƒ, komunikatory
i narz´dzia do pracy grupowej.
Jego rozwój zmierza g∏ównie w kierunku zapewnienia jak najwi´kszej interoperacyjnoÊci, tak by
zgodnie z koncepcjà On-Demand, wspieranà
przez IBM, ka˝dy u˝ytkownik portalu móg∏ uzyskaç dost´p do wszystkich zasobów informacyjnych przechowywanych zarówno w systemach
korporacyjnych, jak i Internecie. OczywiÊcie,
wszystko to ma si´ odbywaç jedynie w zakresie
ustalonym, zgodnie ze strategià przyj´tà
w przedsi´biorstwie, na podstawie ról spe∏nianych przez pracownika oraz systemu zarzàdzania to˝samoÊcià u˝ytkowników.
Portal IBM gwarantuje bezpieczeƒstwo dost´pu
przy u˝yciu mechanizmów autentykacyjnych,
autoryzacyjnych, a tak˝e rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych pojedyncze logowanie (single sign-on). Zarzàdzanie profilami u˝ytkowników mo˝e byç realizowane zarówno przez administratorów systemu, jak i u˝ytkowników. Formularze do wprowadzania nowych u˝ytkowników i definiowania
grup mogà byç w prosty sposób modyfikowane,
tak by uwzgl´dnia∏y nowe atrybuty, które b´dà
przechowywane w ich profilach.

Wyglàd i zawartoÊç w pe∏ni dowolne
Administrator i u˝ytkownicy majà mo˝liwoÊç zarzàdzania wyglàdem portalu i tworzenia kaskadowych arkuszy stylów (CSS), szablonów dla
miniportali, a tak˝e dostosowywania wyglàdu
ekranów do potrzeb ka˝dego odwiedzajàcego.
Portal udost´pnia przy tym narz´dzia do nawigacji i wyszukiwania zasobów portalu, zarówno
tych przechowywanych w lokalnym repozytorium dokumentów, jak i w innych zasobach
(intranetach i Internecie).
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Poprzez wbudowane filtry dokumentów umo˝liwia indeksacj´ dokumentów tekstowych, a tak˝e zapisanych w ponad 200 innych formatach.
Wewn´trzny silnik wyszukiwania pozwala na
precyzyjne wyszukiwanie pe∏notekstowe dla
ma∏ych i Êrednich zbiorów dokumentów.
Twórcy rozwiàzania udost´pnili administratorom
narz´dzia do zarzàdzania zawartoÊcià, przygotowywaniem i publikacjà dokumentów, a tak˝e
szeroki zestaw funkcji do pracy grupowej i kategoryzacji dokumentów – po to, by w jednym
miejscu zgromadziç wszystkie funkcje potrzebne
potencjalnym u˝ytkownikom. Niezale˝nie od tego, czy charakter ich pracy wymaga cz´stej komunikacji w obr´bie firmy, czy te˝ polega na
tworzeniu nowych dokumentów albo analizie
danych pochodzàcych z zewnàtrz.

Piàty, znaczy doskonalszy
Kilka miesi´cy temu IBM wyda∏ piàtà wersj´
swojego produktu, która sprawniej realizuje zadania zwiàzane z pracà grupowà. Pakiet ten to
zintegrowane Êrodowisko z∏o˝one z serwera
aplikacyjnego oraz systemów wspomagajàcych komunikacj´, okreÊlany wspólnà nazwà
Collaboration Center.
Sà wÊród nich narz´dzia do wspó∏pracy i komunikacji, takie jak: Lotus Team Workplace, Lotus
Sametime, a tak˝e poczta, kalendarz oraz lista

IBM WebSphere w skrócie
WebSphere Portal Server udost´pnia podstawowe us∏ugi, przydatne podczas tworzenia rozwiàzaƒ portalowych,
takie jak:
◊ us∏ugi zwiàzane z bezpieczeƒstwem dost´pu, autentykacjà i autoryzacjà u˝ytkowników
◊ integracja z us∏ugami katalogowymi LDAP
◊ centralne przechowywanie i zarzàdzanie dokumentami
◊ personalizacja, bazujàca zarówno na stworzonych regu∏ach biznesowych, jak i wynikajàca z historii wykorzystania portalu przez u˝ytkowników
◊ zarzàdzanie i administrowanie wyglàdem oraz zawartoÊcià portalu wraz z narz´dziami pozwalajàcymi na
dostosowanie jego wyglàdu do indywidualnych potrzeb
u˝ytkowników
◊ integracja na poziomie procesów biznesowych
◊ zaawansowane wyszukiwanie zasobów, takich jak bazy
danych, repozytoria dokumentów czy Internet
◊ rozwiàzania wspierajàce prac´ grupowà i komunikacj´
wewnàtrz zespo∏ów
◊ wsparcie dla us∏ug Web Services
◊ obs∏uga wielu j´zyków, istotna w przypadku ponadnarodowych korporacji

◊ Lotus Notes – pozwala na umieszczanie
na stronie portalu dowolnego widoku dowolnej
aplikacji Domino (Lotus Notes View portlet);
wymagany jest dost´p do serwera Lotus
Domino.
◊ Organisation Chart – na podstawie katalogu
LDAP wyÊwietla informacje dotyczàce struktury firmy.
◊ PeopleSoft 8.4 Customer Relationship Management Enterprise Application – pozwala na
podejrzenie ˝àdanych informacji bezpoÊrednio
z aplikacji firmy PeopleSoft.
To tylko podstawowe portlety. Obecnie na rynku
dost´pnych jest ich wiele, a specjalne narz´dzia
dajà nieograniczone mo˝liwoÊci samodzielnego
tworzenia kolejnych.
Bardzo po˝ytecznym narz´dziem, s∏u˝àcym
do projektowania nowych portletów wykorzystywanych np. do dost´pu do informacji z aplikacji
ERP, jest JDBC Builder. (Umo˝liwia on szybki
dost´p do danych z systemów SAP, Siebel
i PeopleSoft).

Komunikacja mi´dzy portletami

Przyk∏ad witryny wewn´trznej stworzonej przy u˝yciu IBM WebSphere Portal 5.0.
zadaƒ z Lotus Notes Domino. Dzi´ki temu dotychczasowi u˝ytkownicy najpopularniejszego
produktu Lotus software nie powinni mieç problemów z przyswojeniem zasad pos∏ugiwania si´
nowym systemem.
Dost´p do wszystkich podsystemów, zintegrowanych w ramach portalu, odbywa si´ za pomocà tzw. portletów, czyli niewielkich aplikacji
wyÊwietlanych w okienku na portalu, umo˝liwiajàcych wielokrotne u˝ycie i dost´p do aplikacji, stron WWW i innych zasobów informatycznych firmy.
Z podobnych mechanizmów skorzystano
równie˝, by umo˝liwiç u˝ytkownikom dost´p do
danych przechowywanych w aplikacjach napisanych wg Lotus Notes Domino, a tak˝e do baz
SQL, bez koniecznoÊci instalowania np. oprogramowania klienckiego.

Inne przyk∏adowe portlety
Niektóre portlety wymagajà zabiegów konfiguracyjnych w celu umieszczenia ich na stronach
portalu. Portlety te nale˝à do tzw. Productivity
Portlets. Cz´Êç z nich mo˝e równie˝ wymagaç
dost´pu do innych systemów, np. systemów
pocztowych.

Innà wartoÊciowà innowacjà jest IBM Portlet’s
Writing Tools, narz´dzie umo˝liwiajàce „komunikacj´” pomi´dzy portletami. Funkcja ta mo˝e
byç realizowana dzi´ki wymianie komunikatów
pomi´dzy portletami, wykorzystywanymi do wydobywania informacji z ró˝nych baz danych.
W ten sposób mo˝na zaprojektowaç wyrafinowane funkcje portalu, takie jak wydobywanie danych z baz za pomocà klikni´cia na jakiÊ element graficzny. (¸atwo sobie wyobraziç zastosowanie takich rozwiàzaƒ chocia˝by w przedsi´biorstwach o rozleg∏ej strukturze geograficznej,
które korzystajà z map cyfrowych).

Dost´p do wszystkich podsystemów, zintegrowanych
w ramach portalu, odbywa si´ za pomocà tzw. portletów,
czyli niewielkich aplikacji wyÊwietlanych w okienku na portalu,
umo˝liwiajàcych wielokrotne u˝ycie i dost´p do aplikacji,
stron WWW i innych zasobów informatycznych firmy.

Gotowe do zastosowania
Wraz z portalem IBM WebSphere u˝ytkownicy
otrzymujà wiele gotowych portletów. Podczas
jego implementacji sà instalowane tzw.
Installed Portlets. Sà one automatycznie uruchamiane i umieszczane na stronach portalu podczas procesu konfiguracji i wybierania opcji implementacji systemu. Nale˝à do nich m.in.:
◊ Bookmarks – wyÊwietla zak∏adki u˝ytkownika
dost´pne w przeglàdarce internetowej. U˝ytkownicy mogà dodawaç i usuwaç, a tak˝e je
modyfikowaç.
◊ Reminder – pozwala u˝ytkownikom portalu na
tworzenie, zapisywanie krótkich wiadomoÊci
i przechowywanie ich na swoich stronach.
◊ World Clock – wyÊwietla lokalny czas w aktualnej strefie czasowej.

Niektóre z nich to:
◊ Quick Links – wyÊwietla list´ adresów w Internecie. Lista ta mo˝e byç definiowana i modyfikowana przez u˝ytkownika portalu.
◊ Document Viewer – pozwala na wyszukiwanie
dokumentów utworzonych za pomocà programów MS Word, MS Excel i Adobe Acrobat.
◊ Internet Mail Box – umo˝liwia u˝ytkownikom
portalu korzystanie z dowolnego serwera
poczty elektronicznej POP3 lub IMAP.
◊ MS Exchange 2000 Portlet Application
– pozwala na korzystanie z poczty elektronicznej, kalendarza, kontaktów i notatek
przez u˝ytkowników systemu MS Exchange;
zastosowanie tego portletu wymaga dost´pu
do serwera MS Exchange.

Nie tylko dla najwi´kszych
IBM nie ogranicza swojej oferty do wielkich
korporacji. Kilka miesi´cy temu wyda∏ nowà wersj´ WebSphere Portal Express dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw.
Jak zapowiadajà przedstawiciele koncernu,
instalacja systemu przebiega szybko. Za pomocà zaledwie kilku klikni´ç mo˝na zainstalowaç
portal albo serwer aplikacyjny, co pozwala na
tworzenie i prowadzenie witryn WWW nawet
osobom z niewielkim doÊwiadczeniem. Klienci
mogà tworzyç interaktywnà treÊç, korzystajàc
z najnowszych standardów sieciowych Java
i XML. Wizualne narz´dzia do budowy stron
umo˝liwiajà równie˝ integracj´ danych i aplikacji.
Opracowanie Computerworld
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Ludzka strona
komunikacji

W∏aÊnie zwrócenie uwagi na te psychologiczne
i spo∏eczne aspekty obiegu informacji, obok
biznesowych, wyró˝nia ofert´ IBM Lotus
software spoÊród innych producentów oprogramowania. Aspekty te sà na tyle istotne, ˝e znalaz∏y odzwierciedlenie w nowej linii rozwiàzaƒ
Lotus Workplace, zgodnej ze strategià IBM
„On-Demand” – The human side of e-business
on demand.
Co oznaczajà te has∏a?
Marek Zawadzki (M.Z.): „On-Demand” to koncepcja, którà IBM zaczà∏ lansowaç jeszcze
w 1998 roku r. i do której dziÊ powraca. Zak∏ada

umo˝liwiajàce przep∏yw informacji, takie jak:
poczta elektroniczna, kalendarz, ksià˝ka adresowa, wspólna przestrzeƒ robocza (workplace),
wspó∏dzielenie dokumentów z wybranymi
osobami.
Produkty z linii Lotus Workplace zapewniajà du˝o
wi´cej. Komunikacj´ w czasie rzeczywistym,
podglàd, czy dany u˝ytkownik jest zalogowany
do sieci i czy mo˝e podjàç dyskusj´, mo˝liwoÊç
organizacji spotkaƒ elektronicznych. Dzi´ki
dost´powi do szkoleƒ elektronicznych produkty
Lotus Workplace wychodzà naprzeciw naturalnej
potrzebie uczenia si´. To podstawowe funkcje
i wst´p do tworzenia portali korporacyjnych

Rozmowa z Grzegorzem ˚urowskim,
mened˝erem, i Markiem Zawadzkim,
in˝ynierem Lotus software,
IBM Polska Software Group.

Z czego wynika nieustajàca popularnoÊç aplikacji wspomagajàcych prac´ grupowà?
(G.˚): Przede wszystkim z wcià˝ ˝ywych potrzeb rynku. Jednym z celów informatyzacji jest
dostarczenie pracownikom narz´dzi przyspieszajàcych wymian´ i wspó∏dzielenie informacji
oraz wzmacniajàcych interakcje mi´dzy nimi.
Jednak dostarczenie technologii to tylko cz´Êç
sukcesu. Du˝o trudniejszym zadaniem jest osiàgniecie celu mentalnego, zbudowanie wewnàtrz
organizacji kultury opartej na zdolnoÊci zdobywania i swobodnego wspó∏dzielenia wiedzy pomi´dzy wszystkimi cz∏onkami spo∏ecznoÊci. Dopiero
synergia technologii i kultury wewn´trznej organizacji powodujà harmonijny wzrost przedsi´biorstwa zgodny z naturalnym procesem rozwoju.
Lotus od zawsze wprowadza∏ na rynek rozwiàzania pracy grupowej, których celem by∏o
usprawnienie komunikacji, tworzenie „wirtualnych” spo∏ecznoÊci, pomi´dzy którymi zachodzi
swobodny i nieskr´powany przep∏yw informacji.
Drugim zadaniem rozwiàzaƒ dostarczanych
przez IBM Lotus by∏o powiàzanie osób i zespo∏ów z procesami biznesowymi.
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Wydawany co roku katalog aplikacji
IBM Software Group jest doskona∏ym êród∏em wiedzy o kierunkach
rozwoju systemów opartych na Lotus
Domino. Do niedawna w katalogu
królowa∏y systemy obiegu dokumentów i CRM. Nad jakimi aplikacjami
pracujà dziÊ partnerzy IBM?
Grzegorz ˚urowski (G.˚.): Sprowadzanie zastosowaƒ Lotus Domino do systemów CRM i aplikacji obiegu dokumentów to daleko idàce
uproszczenie. Nasi partnerzy tworzà szereg ró˝norodnych rozwiàzaƒ. Dla przyk∏adu, w jednej
z elektrowni Lotus Domino nadzoruje smarowanie maszyn, w innych odpowiada za proces sk∏adania zamówieƒ i ewidencj´ Êrodków trwa∏ych.
DziÊ najpopularniejsze wydajà si´ byç zastosowania zwiàzane z przep∏ywem pracy. Zauwa˝amy tak˝e coraz wi´ksze zainteresowanie rozwiàzaniami typu Content Management System.

„Du˝a cz´Êç kosztów ponoszonych przez przedsi´biorstwa to koszty zwiàzane z umo˝liwieniem komunikacji
pomi´dzy ludêmi. W∏aÊciwa organizacja pracy mo˝e daç olbrzymie oszcz´dnoÊci” – Grzegorz ˚urowski,
mened˝er Lotus software, IBM Polska Software Group

ona dostarczenie u˝ytkownikowi dok∏adnie
tych narz´dzi pracy, których ten w danej chwili
potrzebuje.
(G.˚): Na tym polega „ludzka strona” naszych
rozwiàzaƒ. Du˝a cz´Êç kosztów ponoszonych
przez przedsi´biorstwa to koszty zwiàzane
z umo˝liwieniem komunikacji pomi´dzy ludêmi.
W∏aÊciwa organizacja pracy mo˝e daç olbrzymie
oszcz´dnoÊci.
Lotus Workplace umo˝liwia pracownikowi ∏atwe
i szybkie przystosowanie wykorzystywanych narz´dzi do roli, którà pe∏ni w organizacji, i do zadaƒ, które realizuje. Koncepcja ta zak∏ada równie˝ szybkà reakcj´ na zmiany i mo˝liwoÊç dostosowania do nich Êrodowiska pracy. Mam tu
na myÊli przede wszystkim elastyczne narz´dzia,

dla pracowników, integracji ludzi wokó∏ procesów biznesowych
Od miesiàca na rynku jest nowa
wersja systemu Lotus Notes
Domino 6.5. Czym ró˝ni si´ ona
od poprzedniej?
(G.˚): Nowa wersja zawiera w sobie wiele
usprawnieƒ dotyczàcych projektowania aplikacji
Domino (m.in. wi´ksze mo˝liwoÊci integracji
z zewn´trznymi êród∏ami danych) oraz administrowania systemem (np. policy management,
pozwalajàca na ∏atwe zarzàdzanie kontami u˝ytkowników). Zmiany te obrazujà kierunek rozwoju oprogramowania Lotus software, który
zmierza w stron´ integracji.

Mówià Panowie o lepszej integracji
Lotus Domino 6.5 z innymi produktami IBM, takimi jak Lotus Sametime,
czy Workplace Messaging. Jednak
te systemy nie zdoby∏y do tej pory
zbyt du˝ej popularnoÊci wÊród polskich u˝ytkowników.
(G.˚): Klienci zaczynajà dostrzegaç, ˝e systemy
instant messaging mogà przysporzyç realnych
korzyÊci biznesowych. Obni˝ajà koszty komunikacji, skracajà czas reakcji i u∏atwiajà wymian´
informacji mi´dzy pracownikami.
Dzi´ki u∏atwieniu integracji Lotus Sametime
z Domino 6.5 przekonanie klientów do tego rozwiàzania b´dzie du˝o ∏atwiejsze. Liczymy, ˝e zainteresowanie Lotus Sametime zwi´kszy si´
w zwiàzku z faktem, ˝e od po∏owy roku mamy
w sprzeda˝y polskà wersj´ j´zykowà.
Z kolei Workplace Messaging to produkt
ca∏kiem nowy. To tania platforma poczty elektronicznej, która rozwiàzuje problem komunikacji
z pracownikami, którzy na co dzieƒ nie pos∏ugujà si´ komputerami. DziÊ dost´p do informacji
na temat firmy, mo˝liwoÊç przes∏ania informacji
zwrotnej i komunikacji powinien mieç ka˝dy
pracownik. Czy istnieje prostsza metoda na
zapewnienie tej komunikacji ni˝ poczta elektroniczna? Nie. Dlatego liczymy na to, ˝e system
Workplace Messaging spotka si´ z dobrym
przyj´ciem rynku.
W ramach strategii Lotus Workplace
IBM lansuje nowe, z∏o˝one rozwiàzania portalowe. Majà one doÊç
kompleksowy charakter i wymagajà
od firm wdra˝ajàcych doÊwiadczeƒ
nie tylko technologicznych, ale i biznesowych. Czy dotychczasowi partnerzy sà gotowi na realizacj´ tego
typu projektów?
(M.Z.): Do naszej sieci partnerskiej nale˝à najwi´ksze lokalne firmy informatyczne, które majà
doÊwiadczenie w du˝ych i z∏o˝onych projektach.
Zresztà potencja∏u firmy nie mo˝na mierzyç jedynie jej wielkoÊcià. Cz´sto mniejsze firmy majà
doskona∏e kadry i sà w stanie podjàç si´ nawet
najtrudniejszych projektów.

Fot. A. Sochoƒ

(M.Z.): Warto wspomnieç, ˝e ju˝ wersja Lotus
Notes Domino 6.0 zawiera∏a wiele nowoÊci, u∏atwiajàcych korzystanie z oprogramowania klienckiego, projektowanie aplikacji i baz danych,
a tak˝e zarzàdzanie infrastrukturà serwerów.
Na uwag´ zas∏ugujà wprowadzone do wersji 6.0
funkcje wielokrotnego u˝ywania napisanego kodu (reusability), u∏atwienia dla projektantów stron
WWW, czy mo˝liwoÊci ∏àczenia serwera z relacyjnymi bazami danych oraz wsparcie dla j´zyków
Web, np. HTML, JSP. Wprowadzono wiele nowych funkcji w zarzàdzaniu systemami opartymi
o Domino. Replikacja strumieniowa (streaming
replication), edycja za∏àczonych dokumentów
w miejscu ich powstawania (in place), kompresja
danych w sieci i zwiàzana z tym 50-proc. redukcja przesy∏anych danych to tylko niektóre rewolucyjne zmiany dokonane w wersji 6.0.

„On-Demand to koncepcja, którà IBM zaczà∏ lansowaç jeszcze w 1998 roku r. i do której dziÊ powraca.
Zak∏ada ona dostarczenie u˝ytkownikowi dok∏adnie tych narz´dzi pracy, których ten w danej chwili potrzebuje”
– Marek Zawadzki, in˝ynier Lotus software, IBM Polska Software Group.

Poza tym trzeba pami´taç, ˝e obok rozwiàzaƒ
portalowych opartych na IBM WebSphere i tworzonych z myÊlà o du˝ych organizacjach, mamy
w ofercie tak˝e rozwiàzania oparte na produktach z linii Lotus Workplace czy Lotus Domino,
które z powodzeniem mogà byç implementowane w mniejszych organizacjach.
Ile firm liczy dziÊ sieç partnerska?
(G.˚): IBM Software Group ma ponad 220 partnerów biznesowych. Oko∏o 150 z nich to partnerzy aktywnie sprzedajàcy oprogramowanie
Lotus. Ich dzie∏em jest ponad 300 aplikacji bazujàcych na Lotus Notes Domino.
W dalszym ciàgu zamierzamy rozwijaç naszà
sieç partnerów. Poszukujemy g∏ównie firm
projektujàcych aplikacje. Z myÊlà o nich
ponad miesiàc temu IBM otworzy∏ w Warszawie
Solution Partnership Center, w którym mo˝na
przetestowaç aplikacje na ró˝nych platformach
systemowych.
Kontynuujemy cykliczne seminaria Lotus Day,
na których partnerzy prezentujà w∏asne aplikacje. Planujemy równie˝ kolejnà edycj´ katalogu
polskich aplikacji, a tak˝e bezp∏atne szkolenia
z zakresu administracji serwerem Domino i tworzenia aplikacji za pomocà narz´dzia Domino
Designer.
Zgodnie z zapowiedziami koncernu ju˝ wkrótce
grupa IBM Software zostanie zreorganizowana
i podzielona na kilkanaÊcie podgrup, stworzonych wokó∏ specyficznych rynków i zastosowaƒ.

Jak zmieni si´ organizacja IBM Polska
Software Group?
(G.˚): Nie znamy jeszcze szczegó∏ów i trudno
odpowiedzieç, jakie to b´dzie mia∏o nast´pstwa
dla obecnej struktury grupy oprogramowania.
Koncepcja marketingowa zak∏ada stworzenie
kilkunastu obszarów produktowych. Jeden
z nich zosta∏ nazwany „Dynamic Workplace”.
Prawdopodobnie w∏aÊnie tam zostanà zgrupowani specjaliÊci odpowiedzialni za rozwiàzania Lotus Domino i Lotus Workplace.
Wi´cej szczegó∏ów poznamy wszyscy w ciàgu
najbli˝szych tygodni.
Opracowanie Computerworld

IBM Software Group
IBM Software Group ma ponad 220 partnerów biznesowych. Oko∏o 150 z nich to partnerzy aktywnie sprzedajàcy oprogramowanie Lotus. Ich dzie∏em jest ponad 300
aplikacji bazujàcych na Lotus Notes Domino.
W dalszym ciàgu zamierzamy rozwijaç naszà sieç partnerów. Poszukujemy g∏ównie firm projektujàcych aplikacje. Z myÊlà o nich ponad miesiàc temu IBM otworzy∏
w Warszawie Solution Partnership Center, w którym
mo˝na przetestowaç aplikacje na ró˝nych platformach
systemowych.
Ju˝ wkrótce IBM Software Group zostanie zreorganizowana i podzielona na kilkanaÊcie podgrup, stworzonych
wokó∏ specyficznych rynków i zastosowaƒ. Jeden z nich
zosta∏ nazwany „Dynamic Workplace”.
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