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Več kot 20 let sodelovanja z državno upravo

Sodelovanje na področju:

 strateškega načrtovanja informacijskih sistemov

 razvoj, vzdrževanje in podpora teku informacijskih sistemov

 svetovanje
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Predstavljajmo si, da gradimo hotel, bolnišnico, …
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Predstavljajmo si, da gradimo nov IS, …

Gremo mi po svoje

Vsak informacijski sistem svoj avtorizacijski, avtentikacijski, varnostni … sistem, svoj GUI, svojo arhitekturo, svoje
razvojno okolje, svoje postopke vzdrževanja in razvoja, svoje izvajalce in vzdrževalce, svoje t. i.
skupne/horizontalne funkcionalnosti, ...

Gremo mi po moje

Cilj prispevka je raziskati, opisati in oceniti možnost, da se osnovno informacijsko okolje, in sicer v širšem smislu tej p p j , p , j j ,
besede, povzame, prevzame in uporabi kot osnovna informacijska infrastruktura, kot standard v vseh pogledih.
Tako bi se lahko pospešili razvojni cikli prenove aplikacij, poenotili različni sistemi v državni in javni upravi ter (kar
je seveda v trenutnem stanju izjemno pomembno) doseglo več ciljev za manj denarja.

Gremo mi po njihovoGremo mi po njihovo

Openbravo je eden od treh (še: Compierre, Adempiere) odprtokodnih ERP- sistemov istega izvora
(www.openbravo.com). Vsi sistemi so stari že več kot desetletje, kar pomeni, da so hkrati »dovolj zreli in
mladostno poskočni«. Po podrobnem pregledu smo se v podjetju odločili za Openbravo. Ocenili smo, da gre zap p p g p j j p g
pravo razmerje med vsemi pomembnimi elementi profesionalnega ERP- sistema. Openbravo ni tema
predstavitve, je pa predmet obravnave in primerov.
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Kaj se skriva v darilu

Elementi informacijske infrastrukture

V nadaljevanju se bomo posvetili ključnim elementom in lastnostim odprtokodnega sistema kot informacijskeV nadaljevanju se bomo posvetili ključnim elementom in lastnostim odprtokodnega sistema kot informacijske 
infrastrukture in jo osvetlili s strani:

 tehnologije,

 splošnih lastnosti sistema,

 skupne podatkovne infrastrukture,

 administracijske funkcionalnosti,j

 razširljivosti in povezljivosti,

 standardov:

 GUI- standardov GUI standardov,

 tehnoloških standardov,

 standardnihz načinov sodelovanja, sobivanja, dodelav,

dokumentacijskih standardov dokumentacijskih standardov,

 metodoloških standardov,

 podpornega okolja  razvoja, vzdrževanja, sodelovanja.
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Openbravo – informacijski sistem ki vam vzame SAPo
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Tehnologije

Odprtokodni sistemi (in tako tudi Openbravo) temeljijo na odprtokodnih tehnologijah: 

 Java® 2 SE on the server Java® 2 SE on the server,

 PostgreSQL™ ali  Oracle® podatkovna sistema, 

 Microsoft Windows Server®, standard Linux® distribucije oz. vse, kar podpirajo Java 2 SE, 

R d H t' JB Hib t ™ Red Hat's JBoss Hibernate™, 

 JBoss Weld™, Apache Tomcat™, 

 Apache HTTP server,

 Jaspersoft's JasperReports®:

 Google Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari,

 Javascript, standards-based Ajax
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Splošne lastnosti sistema
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Standardi - GUI
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Standardi – upravljanje uporabnikov
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Standardi - arhitektura
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Standardi – modularnost, dodelave, vertikalizacije
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Openbravo
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Standardi – data access layer
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Standardi – SOAP, REST, JSON web servisi
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Standardi – razvojno okolje
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Standardi – integracij in postopkov integracij
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Standardi - implementacije
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Podatkovna infrastruktura – organizacijske enote
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Podatkovna infrastruktura – partnerji
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Podatkovna infrastruktura – izdelki, storitve, zadeve, ... 
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Podatkovan infrastruktura – šifranti
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Administracija aplikacije
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Razširljivost – upravljanje z nadgradnjami, moduli
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Razširljivost – Openbravo „24 Kitchen“
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Razširljivost – Integracije 
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Ekosistem – You will never walk alone

Splošno o ekosistemu  You'll never walk alone 

1150 projektov  - 17087 razvijalcev 1150 projektov   17087 razvijalcev 

Openbravo Wiki  

Openbravo Forge    

o Forumi 

o Project Wiki 

o Project Bug tracking 

o Izvorna koda  

o Razširitveni moduli 

o  

Openbravo Public Issue Tracker:   

Openbravo Planet (Blogs):   Openbravo Planet (Blogs):   

Openbravo Demo:   

Openbravo Live Builds:   

Openbravo Downloads:   

Openbravo Exchange:   

Openbravo Roadmap:   

Openbravo User Voice:     

Openbravo Twitter:   
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Ekosistem – Dokumentacija

Dokumentacija :

Getting started,
Quick guide, 
User Guide, 
Localization guide

•Getting started,
•Quick guide, 
User GuideLocalization guide, 

Developers Guide, 
Development 
HowTos

•User Guide, 
•Localization guide, 
•Developers Guide, 
•DevelopmentHowTos, 

Release notes, 
Installation instructions, 
Extension project documentation, ….

Development 
•HowTos, 
•Release notes, 
•Installation instructions, 
•Extension project documentation, 
•…….

28



Kako lahko uporabite darilo?

Kot poenotenje v vseh pogledih

•Funkcionalno – z uvedbo sistema Openbravo se pridobi zajeten kos funkcionalnosti, preverjene globalnop p j , p j g
•Interoperabilno – interoperabilnost je integrirana v sistem skupaj z vsemi pravili in standardi
•Strokovna – brez velikih besed in elaboratov postavimo realne, operativne in preverjene standarde:

• centralne podatkovne infrastructure
• administracije aplikacij
• tehnološke in varnostne standardi
• tehnologijo
• standarde GUI, poročil, ….
• dokumentacijo

način razvoja vzdrževanja testiranja deploya• način razvoja, vzdrževanja, testiranja, deploya
…

Poenotenje resursov – manjši vložki v izobraževanje, večja konkurenčnost kadrov,…
Poenotenje izdelkov – eno jedro, eni standardi, unikatne mnodifikacije, ..
Konkurenčnost ponudnikov – zaradi enotnih standardov in enotnega core sistema ponudniki lažje osvojijoKonkurenčnost ponudnikov zaradi enotnih standardov in enotnega core sistema ponudniki lažje osvojijo 
vzdrževanje in dodelave posebnosti
Lažja uvedba storitev – iz enakega razloga kot zgoraj
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Kako lahko uporabite darilo?

Kot poenotenje v vseh pogledih
Navodila izvajalcem
Funkcionalni, tehnični, postopkovni, razvojni standardi, kakor tudi navodila za integracijo, komunikacijo, 
interoperabilnost, standard razvoja, okolje razvoja, wiki, podporni forumi …. se nahajajo na 

Vertikalne in funkcionalne dodelave
www.openbravo.com, www.openbravo.org 

Vertikalne in funkcionalne dodelave
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Kako lahko uporabite darilo?

Prehod /sinhronizacija s sistemom Openbravo
•V začetni fazi se obstoječe aplikacije prilagodijo sistemu avtorizacije in avtentikacije, kar, vsaj po naših j p j p g j j j , , j p
izkušnjah (36 aplikacij različnih avtorjev -> Oracle Portal, ena stran navodil), ni tako zapleteno, kot se sliši. Trik 
je v tem, da se v začetni fazi ne dotikamo in ne skušamo poenotiti vlog uporabnikov posamezne aplikacije, 
temveč jih poenotimo skozi čas. Morda jih je v začetku  veliko, a jih tako ali tako nastavljamo bolj poredko.

•V naslednji fazi adaptiramo aplikacije na skupno podatkovno infrastrukturo. Organizacije, partnerji, 
izdelki/storitve/projekti. Ker gre za informacije, ki so dokaj splošne in predvidljive, vsebinsko ne gre za 
komplicirano integracijo. Zadevo lahko v prvi fazi izpeljemo s sinhronizacijskimi spletnimi servisi in s tem 
zagotovimo poenotenje podatkov, kasneje pa jih integriramo v celoti.  Potrebno je poudariti, da vsaj  Openbravo 
spletni servisi niso nek dodatek temveč arhitekturna rešitev celotne aplikacije vseh komunikacij in so dodelanispletni servisi niso nek dodatek, temveč arhitekturna rešitev celotne aplikacije, vseh komunikacij in so dodelani 
do te mere, da celo uporabniški vmesniki komunicirajo s t. i.  data acess layerjem prek spletnih servisov.

•V tretji fazi, ko smo izvedli obe gornji poenotenji, se nam odpre svet v različne integracije, razširitve, dopolnitve 
in spletne funkcionalnostiin spletne funkcionalnosti.

•
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Kako lahko uporabite darilo?

V vlogi nosilca realizacije strategije
V zadnjem letu je državna uprava napisala kar nekaj verzij strategije v kateri napoveduje marsikatero
spremembo, vključno z novimi pristopi k razvoju in odnosu do izvajalcev. Po pregledu navedb, se zdi uporaba
t kš i t k j b i člji j l hk k j k db d i DAtakšnega sistema skoraj obvezna, ne samo priporočljiva, saj se lahko skoraj na vsako navedbo odgovori z DA.

Od strategije do realizacije - po klasični poti
Strategiji ponavadi sledijo različni dokumenti, ki jo podrobneje opredelijo, potem sledijo operativni dokumenti pa
tehnološke specifikacije V vsakem primeru se odvrti leto dni do jasnejše slike strategije pol leta do njenegatehnološke specifikacije, …. V vsakem primeru se odvrti leto dni do jasnejše slike strategije, pol leta do njenega
uparjanja z obstoječim stanjem in odločitvami o tem kako naprej…. Od tu naprej je trnova pot usklajevanja,
potrjevanja, naročanja…., ko na koncu pride do realizacije je vse skupaj že precej zvodenjeno, spremenjeno,
predvsem pa še zelo daleč od zastavljenih ciljev.

Od strategije do realizacije po alternativni potiOd strategije do realizacije - po alternativni poti
Alternativna pot pravi – “Postavimo standard, postavimo pravila, postavimo roke”. Postavimo standard in
vztrajajmo na njem. Glede na gornje je odprtokodni sistem kot Openbravo lahko standard takorekoč v vsem. S
tem preskočimo kar nekaj stopnic v višja nadstropja, preskočim pretirano opredeljevanje, nejasnosti,
sprenevedanja, izogibanja.p j , g j

Globalna možnost trženja 
Z uvedbo odprtokodnega sistema, kot centralne informacijske infrastructure bi dosegli, da bi bili naši izdelki 
globalno prepoznavni, saj bi predstavljali množico vertikalnih in horizontalnih prilagoditev odprtokodnega 
i t ki bi d j l k t k i l i d li ( i t O b ) l hk bi t lj li lsistema, ki bi se prodajale kot komercialni moduli (npr. sistema Openbravo), lahko pa bi zagotavljali celo 

storitve gostovanja za različne države.

32



Kako lahko uporabite darilo?

Skladnost s strategijo
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Povzetek ?
Z uvedbo odprtokodnega sistema Openbravo pridobimo:

Funkcionalnosti primerne za uvedbo v večini DU in JUFunkcionalnosti primerne za uvedbo v večini DU in JU

Standardizirano, odprto  infrastrukturo 

Standarde in standardne načine dela, povezovanja, dopolnjevanja in vzdrževanja

Množico funkcionalnih dodatkov v obliki modulovMnožico funkcionalnih dodatkov v obliki modulov

Množico predpripravljenih integracij v smislu razširitve ali dopolnitve funkcionalnosti

…

Kar odpre možnosti za:

Implementacijo strateškega poenotenja horizontalnih/skupnih funkcij

Cenejšo in učinkovito informatiko DU in JU

Poenotenje izdelkov 

Globalno konkurenčnost ponudnikovp

…
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Hvala za vašo pozornost !Hvala za vašo pozornost !
miran.kocijancic@ks-con.si

041 664 250
ČČe bi vas zanimala podrobna predstavitev/delavnica, 

mi pošlite elektronsko pošto, SMS ali pokličite!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?
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