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A FileNet rendszer bemutatása
1.

Az IBM FileNet felépítése

Az IBM Filenet P8 szoftvercsomag három alkalmazásból tevődik össze melyből kettő akár önálló
modulként is alkalmazható. A papír alapú dokumentumok digitalizálása, és az adatok kinyerése
az IBM Datacap Taskmaster modullal valósítható meg. Ez komponens önmagában is alkalmas
bármilyen típusú papír alapú dokumentum digitalizálására. Szintén önálló alkalmazásként is
működő modul az IBM Content Manager melynek segítségével az elektronikus dokumentumok,
adatok és fájlok egy a felhasználók számára könnyen és biztonságosan elérhető központi
rendszeren tárolhatók. A harmadik modul az IBM Case Fundation (korábbi nevén Business
Process Manager), az előző két alkalmazást egészíti ki és vele együtt válik alkalmassá a FileNet
vállalati folyamatok támogatására.

2.

Adatbevitel, IBM DataCap

A továbbiakban bemutatásra kerül egy folyamat, amely megvalósítja a bejövő papír alapú vagy
elektronikus számlák feldolgozását, exportálását az elektronikus irattárba és a folyamatkezelő
rendszerbe és ezeken a rendszereken keresztüli könyvelését az ERP rendszerbe.
Az IBM Filenet szoftvercsomag adat és dokumentum-feldolgozásért felelős komponense az
IBM Datacap Taskmaster alkalmazás. Az alkalmazás profilja a papír alapú vagy elektronikus
dokumentumok adatainak kinyerése és strukturált formában történő visszaadása. A rendszer
felgyorsítja a dokumentumok adatainak rögzítését, megkönnyíti a dokumentumok kezelését és
hozzáférhetőségét valamint csökkenti a feldolgozási folyamat költségeit.

2.1
2.1.1

A dokumentum feldolgozás lépései a DataCap segítségével
A dokumentum feldolgozás lépései a DataCap segítségével

A rendszer támogatja a hagyományos papír szkennelés mellett a digitális adatbevitelt is, ami
azt jelenti, hogy feldolgozhatóak különböző elektronikus dokumentumok is, mint például tiff, jpg,
pdf kiterjesztésűek, de a nem képformátumú szöveges fájlok is feldolgozhatóak általa (email,
doc, xls…). A rendszernek létezik önálló szkennelő felülete is, amely telepítéskor automatikusan
felismeri az állomáson már telepített szkennereket.

2.1.2

Dokumentumok gépi (automatikus) feldolgozása

A beszkennelt dokumentumokból gépi kötegek keletkeznek (batch) és ezek feldolgozása a
háttérben automatikusan fut. Ebben a munkafázisban történik például a képek minőségének
javítása, annak érdekében, hogy az OCR motorok nagyobb hatékonysággal tudják kinyerni az
adatokat. Szintén ebben a lépésben tárolódnak az új dokumentum fajták struktúrái, felépítési
sablonjai. A részletesebb, képernyőképekkel kiegészített leírást lásd később.
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2.1.3   Dokumentumok ellenőrzése
A legtöbb esetben szükséges az OCR motor által felismert adatok emberi ellenőrzése is. Ezt egy
a szkennelő felülethez hasonló alkalmazással teheti meg a felhasználó. Ebben a fázisban osztott
képernyőn lehet látni a dokumentum képét és a kinyert adatot, valamint lehetőség van az adatok
manuális rögzítésére, javítására is.

2.1.4

Dokumentumok hitelesítése

A rendszerhez integrált digitális aláíró automata lehetővé teszi közhiteles elektronikus másolatok
készítését, ezáltal az eredeti papír alapú dokumentum további tárolása szükségtelenné válik. Ez a
komponens alkalmas arra is, hogy segítségével elektronikus kimenő számlát készítsen a rendszer,
vagy elektronikusan archiválja az egyébként papíralapon kibocsátott számla másodpéldányát.

2.1.5

Dokumentumok átadása

A folyamat végén a szkennelt képek és a felismert adatok exportálásra kerülnek. A rendszer az
alábbi képi formátumokat támogatja (file formátumok: tiff, pdf, pdf/A). A felismert vagy rögzített
adatok exportálását is több lehetőség közül választhatja ki a felhasználó. Ezek lehetnek fizikai
adathordozón vagy valamely elektronikus dokumentum-tároló rendszerben tárolt fájlok (file
formátumok: dat,txt,xml,csv) vagy más rendszerekkel történő integráció során (MS Navigion,
FileNet, Adatbázis) automatikusan megjelennek, mint a rendszer elemei, objektumai.

2.2

A DataCap Taskmaster alkalmazás felépítése és fő komponensei
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2.2.1   Taskmaster Szerver, RuleRunner Szerver
Taskmaster Szerver
Ez a komponens a Datacap alkalmazás alapja, ez futtatja a többi rész-komponenst, valamint a
folyamatkezelő részalkalmazásokat. Ez felelős az elektronikus dokumentumok kialakításáért
és a felhasználói felületek futtatásáért is. Fontos feladata a komponensnek, hogy loggolja a
rendszerszinten lezajló eseményeket.
RuleRunner Szerver
A folyamatkezelő alkalmazásokban definiált szabályok és függvények futtatásáért felelős
komponens. Segítségével egyszerre több szálon futhat a feldolgozás és teljesen automatizálhatóak
a folyamatok. A dokumentum feldolgozás alatt történő részalkalmazások tevékenységét listázza
és loggolja.

2.2.2   A szkennelő és ellenőrző állomások végfelhasználó felülete

DotScan
Ezen a végfelhasználói felületen lehet irányítani a szkennelést, feladattípustól függően (virtuális
vagy hagyományos szkennelés) változik a funkcionalitása.
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DotScan
Itt történik a szkennelt dokumentumok adatainak – OCR motor által felismert ellenőrzése, vagy
manuális rögzítése. Több vizuális eszköz is rendelkezésre áll, hogy felhívja felhasználó figyelmét
az adatok elhelyezkedésére vagy az esetlegesen elkövetett hibákra.

2.2.3   Feladatok nyomonkövetése böngészőből, Taskmaster Web
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A TaskmasterWeb egy olyan webszerver, ami lehetővé teszi, hogy böngészőn keresztül
(vékonykliens) elvégezhetőek legyenek az előző pontban leírt felhasználói műveletek, valamint
segítségével szabályozhatók a felhasználói jogosultságok és monitorozhatók a rendszerben lévő
folyamatok.

2.2.4   DataCap Studio
A szoftvercsomag azon része, amely segítségével a felhasználók létrehozhatják a saját
folyamataikra szabott alkalmazásokat (dokumentum típustól függően). Számtalan szabályt
tartalmaz, amik lehetővé teszik a folyamatok alapos optimalizálását. Itt lehet kiválasztani, hogy
mely OCR motort használjuk a dokumentumok digitalizálására. Fontos: használata nem igényel
felsőfokú informatikai tudást!
A következő OCR motorok kerültek beépítésre a rendszerben:
•  ICR/C (OpenText RecoStar)
•  OCR/A (Abbyy FineReader)
•  OCR/S (Nuance OmniPage)

3.

Elektronikus irattár

A DataCap-ből kiexportált dokumentumok és adatok a Filenet Content Enginhez kerülnek. Az
alábbiakban bemutatásra kerül a Filenet infrastruktúrája és az elemeinek funkciói.

3.1

IBM Content Engine

A Content Engine (CE) a FileNet központi eleme. A tartalomkezelő alapszolgáltatásokat ez nyújtja.
Ezek a szolgáltatások egyrészt az Application Engine-en keresztül, egy browser felületén közvetlenül
is elérhetők a végfelhasználók számára, másrészt a többi FileNet komponens és az integrált külső
rendszerek API-kon keresztül érhetik el ezeket a szolgáltatásokat. Az alapfunkciókon kívül a CE
valósítja meg a FileNet „Active Content” szolgáltatását. Ennek lényege, hogy a CE nem pusztán
tárolja a dokumentumokat, hanem a dokumentumokkal történő események hatására automatikus
válaszreakciókat válthat ki, valamint FileNet Process Engine folyamatokat is indíthat.
Az elektronikus irattár alapja, a dokumentumkezelésért felelős szolgáltatásréteg. A dokumentumok
metaadatait a CCDB nevű adatbázisban tárolja, míg a dokumentumok bináris részét lokális GFS
fájlrendszerben. A FileNet globális beállításait a Content Engine a GCD nevű adatbázisban tárolja,
míg a felhasználói egyedi beállításokat a PREF adatbázisban. Az azonosítást Active Directory-ból
végzi, a jogosultságkezelést pedig az AD-ben létrehozott csoporttagságok alapján kezeli.
A Content Engine egy J2EE alkalmazás, amely IBM WebSphere Application Server-en fut,
szolgáltatásait WebServices-en vagy RMI-n keresztül lehet igénybe venni.
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3.2

Dokumentum modell

A rendszerbe bekerülő űrlapok, szkennelt és elektronikus iratok (sőt, ezeken felül a folyamatok
terve, a keresési sablonok stb. is) egy egységes, testre szabható dokumentum modellbe kerülnek
besorolásra. A hierarchikus dokumentum modell a megvalósítandó folyamatok alapján többékevésbé adott, és a következő elemekből áll például számlák esetén:

1138 Budapest, Bácskai utca 29b

8

+36 1 600 6700 | info@cascadezrt.hu

IBM FileNet P8 Tájékoztató

• Dokumentumok
•  Bejövő dokumentumok
•  Bejövő számla
			
• Eladó kódja
			
• Eladó neve
			
• Eladó címe
			
• Eladó bankszámlaszáma
			
• Eladó adószáma
•  Vevő kódja
•  Vevő címe
			
• Fizetés módja
•  Teljesítés időpontja
			
• Számla kelte
•  Fizetési határidő
			• Termék sorok
				• Termék neve
				• ÁFA kulcs
				• Mennyiségi egység
				• Mennyiség
				• Nettó egységár
				• Nettó érték
		
• Számlaérték áfa nélkül
		
• Áfa mértéke
		
• Áfa értéke
		
• Számla végösszege
•  Mappák/dossziék
		
• Partner dosszié
		
• Ügy dosszié

3.3

Java Virtuális környezet, Application Engine

Az Application Engine a következő funkciókat végzi:
• Workplace™ webalkalmazás (univerzális végfelhasználói webes hozzáférés),
• Workplace Java-kisalkalmazások,
•  alkalmazásfejlesztő eszközök.
Az Application Engine a konfigurálás után védi a felhasználói jogosultságokat és SSL-titkosításon
keresztül működik. A következő ábrán az látható, hogy az Application Engine hogyan kommunikál
az egyéb FileNet P8 platform-alrendszerekkel.
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Az Application Engine fő szolgáltatásai közé tartoznak a következők:

• A Workplace (univerzális, webalapú felhasználói felület) biztosítja a dokumentumok és üzleti
folyamatok irányítását, és számos további FileNet P8 funkciót támogat, például az űrlapkezelést, az
iratkezelést és a portálokat.
• A FileNet Web Application Toolkit használatával készült, és J2EE alkalmazás-kiszolgálón fut.
• Az XSL nyelv használatával jelenít meg számos felületelemet, például a lekérdezések elemeit és a
mappák tartalmát.
• A funkciók többsége letöltést nem igénylő HTML, amely sok böngészőn és bármilyen platformon fut.
• A fejlett intenzív grafikus funkciók Java-kisalkalmazásként érhetők el, ilyen például a folyamattervező,
a folyamatkonfigurációs vezérlőpult és a folyamatadminisztrátor.

3.4

IBM FileNet felhasználói felület

A Workplace XT az IBM FileNet P8 platform webes alkalmazása. A WorkplaceXT egy teljes
egészében web-es felület, a képnézegető pedig Java applet formájában áll rendelkezésre. A
Workplace XT biztosítja az üzleti tevékenységek lebonyolításához szükséges alkalmazásokat,
mint például a Process Designer, amely a workflow grafikus megtervezését teszi lehetővé.
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Tallózás (Browse) – az elérhető ObjectStore (Tároló)-ban található fájlok és mappák elérése.
•
•
•
•
•

Dokumentumok tallózása
Mappa hozzáadása, törtése, áthelyezése
Fájl hozzáadása, törlése, áthelyezése, verziózás (verzió előmozdítása, lefokozása)
Kedvencek mappa: a leggyakrabban használt dokumentumok, mappák tárolására
A workflow-k tároló helye, egyben a workflow-k indításának helyét is adja.
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Tulajdonság alapján való keresés (Simple search - Egyszerű keresés)

Kulcsszó alapján való keresés (Advanced search - Részletes keresés)
Olyan tulajdonságok alapján való keresés, amelyeket az egyszerű keresés nem tesz lehetővé.
Egy dokumentumon belül megadott szóra vagy kifejezésre való keresés lehetősége biztosított. A
keresés alatt a rendszer a keresett szó dokumentumban való fontossága alapján rendezi sorrendbe.
Ha a dokumentum nemrégiben volt feltöltve vagy módosítva a rendszerben, előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a keresési eredmények között, mivel késedelem lehet a dokumentum feltöltésének
vagy módosításának időpontja és a rendszer keresési indexelésének frissítésének időpontja
között.

3.5

Nyelvi beállítások

Az IBM Filenet P8 lehetőséget biztosít a Workplace XT többnyelvűsítésére. A támogatott nyelvek
esetében a böngésző nyelvi beállításai alapján, automatikusan választja ki a Workplace XT nyelvi
megjelenítését. Támogatott nyelvek a francia, német, finn, japán, orosz, spanyol, olasz, kínai, arab,
lengyel, stb. Az alapban nem támogatott (kis)nyelvek esetén, mint például a magyar nyelv is, a
megfelelő (letöltendő) nyelvi csomagok használatával a FileNet P8 felhasználói felülete a kívánt
nyelvi beállításokkal tud működni. Így biztosított, hogy nemzetközi cégek esetén is könnyedén
beállítható a helyi igényeknek megfelelő nyelvezettel való megjelenítés, így a multinacionális
cégek a munkára összpontosíthatnak, a helyi nyelvi beállításokat pedig a FileNet automatikusan
végzi.
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3.6
3.6.1

Vállalati folyamatok támogatása
IBM Case Fundation

Az IBM Case Foundation (korábban IBM FileNet Business Process Manager) egy tartalomközpontú
üzleti folyamatmenedzsmentet biztosító platform. Lehetővé teszi az ügy-alapú folyamatok
kezelését és optimalizálását a folyamat teljesítményének növelése érdekében, növeli továbbá a
hatékonyságot, és megkönnyíti a döntéshozatali procedúrákat. A Case Foundation által nyújtott
szolgáltatások:
• Worflow definíciók létrehozása,
• Verziókezelés,
• Öröklődés kezelése,
• Lépések kezelése,
• Párhuzamos munkák és útválasztások,
• Folyamatszavazás: sok esetben egy feladat megkívánhatja több résztvevő együttes munkáját,
szavazatát. Ezek a felhasználók alkotják a workflow csoportokat.
• Határidők és időzítők,
• Esemény alapú workflow indítás,
• Grafikus folyamat-ábra.

3.6.2   IBM Process Engine
A FileNet workflow motorja a Process Engine (PE), ami szervesen kapcsolódik a többi
FileNet komponenshez: CE, AE, eForms. Ezért a dokumentumokkal kapcsolatos folyamatok
kezelésének kézenfekvő módja a PE használata. Viszonylag összetett folyamatok is könnyen
és gyorsan létrehozhatók a PE grafikus tervezőeszközével. A belső integráción kívül külső
Workflow rendszerekkel is képes a kapcsolattartásra (orchestration). A folyamatkezelésért, és
alkalmazásintegrációért (külső alkalmazások hívásáért) felelős szolgáltatásréteg. A folyamatok
adatait a VWDB nevű adatbázisban tárolja. Az azonosítást a Content Engine segítségével Active
Directory-ból végzi, a jogosultságkezelést pedig az AD-ben létrehozott csoporttagságok alapján
kezeli.
A Process Engine egy standalone J2SE alkalmazás, mely RMI és WS container-t is megvalósít, így
WebServices-en és RMI-n keresztül is hívható.
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3.6

Process Designer

Egy workflow definíció – egy, a teljes üzleti folyamathoz szükséges feldolgozó sablon, amely
meghatározza a lépéseket, erőforrásokat és útvonal választási logikát - megtervezésére a Process
Designer alkalmazás használható. A grafikus térképen az üzleti folyamat befejezéséhez szükséges
lépéssorozatok találhatóak. Egy lépés egy, az üzleti folyamat egy specifikus tevékenységét
reprezentálja. Ezeknek a lépéseknek a megtervezése, beleértve azt is, hogy ki fogja az adott
lépést feldolgozni, milyen mellékletek szükségesek, milyen adatokra van szükség, a résztvevők
lehetséges meghatározása, és egyéb lehetőségek beállítására a Process Designer-ben kerül
megvalósításra.
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4.

Paraméterezhetőség

A szoftver párhuzamos, egymástól független folyamatok kezelésének képességét az IBM Case
Foundation biztosítja. A Case Foundation bővebb bemutatására az előző részekben már sor került.

4.1

Jóváhagyók

Egy workflow jóváhagyóinak meghatározása a Process Designer alkalmazásban valósítható meg.
Az adott lépések felelőse(i)- vagy csoportja(i)nak beállítása itt történik meg. Bizonyos lépésben
azonban nem szükséges felelős megadása, mit például az archiválás, késleltetés rendszer funkció,
stb.

Menet közben is lehetőség van egy már elindított workflowhoz új jóváhagyók hozzáadására.
Feltételezve, hogy a workflow megtervezésekor az adott lépéshez hozzá lett rendelve egy
alapértelmezett felhasználó vagy felhasználói csoport, egy lépés egy szereplője által hozzáadható
új jóváhagyó. Az alábbi ábrán a Reassign opcióra kattintva, megadhatóak az új szereplők.
Beállítható továbbá, hogy a workflow ne lépjen a következő lépésbe, amíg az újonnan hozzáadott
szereplő által jóváhagyásra nem került.

4.2

Határidők

Az IBM FileNet ProcessDesigner lehetőséget biztosít egy teljes workflow vagy egy adott lépés
határidejének meghatározására.
A határidő megadása történhet:

• automatikusan (egy workflow-ba beépített határidő),
• a munkafolyamat indításakor manuális megadással,
• egy lépés során annak manuális megadásával.

Az IBM FileNet P8-ban beállítható, hogy a határidőknek megfelelően a rendszer üzeneteket
küldjön a workflow szereplőinek, követőinek egy esedékes határidő közeledtekor vagy lejártakor.
Az üzenetek kezelésének bővebb leírására a Határidők pontban kerül sor.
Az alábbi képen a Határidő paraméter határozza meg a határidő időpontját.
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4.3

Helyettesítési lehetőségek

A FileNet folyamatmotorja biztosítja a helyettesítés lehetőségét, melyet a felhasználó a felületen
saját magának beállíthat. A folyamatok tervezése során emellett elérhető, hogy ne legyen olyan
folyamatlépés, ami egy személyhez kapcsolódik, és így egy adott szerepkörön belüli felhasználók
szabadon helyettesíthetik egymást.

4.4

Értékhatárok beállítása

Ellenőrzési okok miatt érdemes a workflow paramétereire kifejezett megszorításokat alkalmazni.
Így például ha az “Összeg” paraméter típusa egész számként lett definiálva a workflow
megtervezésekor, - amelynek értéke ötezer és egymillió közötti szám lehet -, a feladat elvégzésének
folyamán a rendszer leellenőrzi, hogy megfelel-e a feltételeknek. Amennyiben nem felel meg a
feltételeknek, mert például karaktersorozat került beírásra, vagy egész szám, viszont ötezer forint
alatti összeg került beírásra, a rendszer nem fogja elfogadni az értéket, és új, érvényes érték
beírására fogja kötelezni a workflow résztvevőt. Az értékhatárok helyes beállítása által sok hiba
szűrhető ki a workflow során.
A workflow-ban szereplő paraméterekre vonatkozó megszorítások a Process Designer alkalmazás
biztosít lehetőséget.
Meghatározható a paraméter típusa:
•
•
•
•
•

idő,
egész szám,
karaktersorozat,
lebegőpontos szám,
stb.

Ekkor más típusú értéket nem fogad el a rendszer.
A paraméter megkötésére azonban szinte korlátlan lehetőséget biztosít a Kifejezés szerkesztő
(Expression Builder) által, így az vonatkozhat:
• az érték nagyságára,
• az érték hosszára,
• számolásokat, ellenőrzéseket használhat. Például kiszámíthatja az “A” érték és “B” érték összegét,
és azt várhatja értékül a “Összeg” paraméterben.
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5.

Hierarchikus, csoport alapú feladatkezelés

A FileNet lehetőséget biztosít több ügyfél és a hozzájuk kapcsolódó felhasználók egyidejű
kezelésére. A felhasználók között csoportok képezhetők, melyek megfelelő paraméterek (pl.:
értékhatár, bejövő számla típusa, a szállító neve stb.) alapján feladatokhoz rendelhetőek.
A FileNet P8 rendszerben, egy workflowhoz az alábbi felhasználói csoportok rendelhetőek:

• Jóváhagyók csoportja. Habár nem kötelező, viszont hasznos ilyen felhasználói csoportokat
megadni. Így például a “BookKeepers”, “Users”, “Finance Approvers” csoport az azonos feladatokat és
szerepköröket reprezentáló felhasználók könnyebb kezelhetőségét teszi lehetővé.
• Kezdeményező (F_Originator) csoport: a munkafolyamatot indító felhasználót képviseli. Indításkor a
rendszer a folyamatot indító felhasználó nevét hozzárendeli ehhez a workflow csoporthoz
• Folyamat követők csoportja (F_Tracker): bár nem kötelező, minden munkafolyamat meghatározáshoz
érdemes hozzárendelni egy vagy több felhasználót vagy felhasználói csoportot, mely elvégzi az
események nyomon követését és segít a workflow futása közbeni problémák megoldásában.

A Process Tracker eszköz segítségével grafikusan megfigyelheti egy, folyamatban levő workflow
aktuális állapotát, előzményeit. Láthatja, mely lépések mikor kerültek elvégzésre, illetve mely
lépések aktívak.
Így a Követő (Tracker) a következő jogosultságokkal rendelkezik:
•
•
•
•
•
•

6.

munkafolyamat figyelemmel kísérése,
adatmezők módosítása,
mellékeltek hozzáadása,
a workflow által használt csoportok listájának módosítása,
workflow befejezése,
workflow törlése.

Értesítések, figyelmeztetések, határidők kezelése

A FileNet P8 szoftver lehetőséget biztosít az adott feladatok határidejét egymástól függetlenül
kezelni. Feltételezve továbbá, hogy egy adott felhasználó egységesen kívánja beállítani az
értesítések engedélyezését (például határidő emlékeztető engedélyezése, határidő lejárta, stb.),
a rendszer a határidőket, stb. az adott workflownak megfelelően képes értesíteni az érintett
felhasználókat, vagy felhasználói csoportokat.

6.1

E-mail

Az IBM FileNet P8 Workplace XT lehetőséget biztosít automatikus e-mailek küldésére. Így egy
workflow egy lépésének szereplőinek – a beállításoktól függően - automatikus e-mail küldhető:
•
•
•
•

Új feladat kiírásakor,
Lépés határidő lejártakor,
Emlékeztető,
Mérföldkő elérésekor (Milestone).

A workflow Követők (Tracker) beállíthatják az automatikus email küldését:
•
•
•
•
•
•

Új követő megjelenésekor,
Workflow határidő lejárat emlékeztető,
Workflow határidő lejárat,
Workflow kivétel (Hiba),
Lépés határidejének lejárta,
Mérföldkő elérésekor.
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Az értesítők egyenkénti engedélyezésével az e-mail értesítőket a felhasználók igényei szerint
testre szabhatóak.
Az IBM Filenet Integration for Microsoft Office lehetőséget biztosít a Microsoft Office alkalmazások
(Word, Excel, PowerPoint) és az Outlook dokumentumkezelési funkciók integrálására is. Az IBM
FileNet beépül a Microsoft Office alkalmazásokba, így közvetlenül menthetőek és szerkeszthetőek
az Office dokumentumok. Az integrált alkalmazás FileNet P8 menüpontokat tartalmaz. A Word
integrálása után a Word menüsorában FileNet P8 opciók jelennek meg. A menüből könnyen
Hozzáadható dokumentum a FileNet P8-hoz, vagy Menthető, de számos más parancs is
alkalmazható mint: Check Out, Check In, Dokumentum Megnyitása, stb.

6.2

Rendszer által kezelt vizuális feladatlista

6.2.1   Saját munkahely (My Workspace)
A WorkplaceXT-ben személyre/szerepkörre szabottan asztalok hozhatók létre (egy felhasználó
több asztalt is láthat), ahova összegyűjtésre kerülnek a felhasználó/szerepkör által használt
elemek, pl.:
•
•
•
•

Keresések
Folyamatok indítási ikonjai
Folyamatlépés értesítések, munkakosarak
Meghatározott mappák (pl. bizonyos ügyfélkör mappái)

A kezelőfelületen egy-egy folyamatlépés vagy dokumentum sokféleképpen elérhető (pl. keresés
eredményeképpen), azonban minden esetben a felhasználó rendelkezésére áll egy jobb gombbal
előhívható context-menü, ahol a folyamatlépésen/dokumentumon elvégezhető műveletek érhetők
el, akár több kijelölt elemre is.

1138 Budapest, Bácskai utca 29b

18

+36 1 600 6700 | info@cascadezrt.hu

IBM FileNet P8 Tájékoztató

Az alábbi ábrán egy példa látható. Több oldal is létrehozható, melyek mindegyike külön
megszerkeszthető.

6.2.2

Feladatok (Tasks) oldal

Saját postaláda – az aktuális feladatok listáját tartalmazó mappa, melyek alapértelmezésben
rendezhetőek:
•
•
•
•

A workflow neve,
A lépés neve,
Státusz (például Folyamatban, Lejárt),
A megérkezés időpontja szerint.
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• Publikus postaláda – a publikus feladatokat tartalmazza.
• Saját aktív workflow (My Active Workflows) ahol a felhasználó által indított workflow-k tekinthetőek
meg. Workflow indításához biztonsági okok miatt célszerű csak megadott felhasználók, vagy
felhasználói csoportok számára lehetővé tenni a workflow indításának jogát.
• A saját aktív workflow-k oldalon alapértelmezettként megtekinthető a workflow neve, állapota (milyen
lépésben van) és a workflow indításának időpontja.
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• A felhasználó megtekintheti az adott workflow állapotát a Process Designer segítségével mely által
elérhetővé válnak a workflowra jellemző adatok: a paraméterek, a lépések, előzmények, aktuális lépés
neve, a lépésért felelős felhasználó neve, stb.
• Feladat követő (Task Tracker) – megjelennek azok az aktív workflowk, melyekben a felhasználó
valamely workflowban Követőként volt megjelölve.

6.3 Feladathoz rendelt paramétertől függő automatikus, illetve manuálisan
megadott határidők kezelése
A határidők igen fontos szerepet játszanak egy üzleti folyamat megtervezésénél és véghezvitelénél.
Ezért az IBM FileNet P8 igen nagy hangsúlyt fektetett a párhuzamosan futó workflowk határidejének
egymástól független kezelésére és az üzleti folyamatban részt vállaló, vagy azokat irányító, követő
szereplők értesítésére. Így a határidőkről és azok lejártáról, beállításoktól függően automatikus
értesítéseket képes a rendszer küldeni.
Határidők típusai:

• workflowhoz rendelt határidő
• lépéshez rendelt határidő

Feladathoz rendelt automatikus határidő:

• A FileNet P8 lehetőséget biztosít arra, hogy a workflow megtervezésekor meghatározásra kerüljön
egy workflow határideje. Ekkor be lehet állítani, hogy a határidő lejárta előtt mennyi idővel küldjön a
rendszer automatikus emlékeztetőt.

Manuálisan megadott határidők:

• A workflow megtervezésekor konkrét értéke nem kerül beírásra, hanem a workflow indításakor, vagy
egy későbbi lépésben a felhasználók manuálisan adhatnak meg határidőt.
• Az alábbi ábrán a “Hatarido” paraméterrel állítható a workflow határideje.
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7.

Statikus és dinamikus feladatkiosztás

A szoftver képes az adott feladatnak megfelelően kiválasztani a soron következő feladatot, a
feladatban érintetett felhasználók körét és a határidőt. Az így kiválasztott feladat és tulajdonságai,
megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó által manuálisan is megváltoztatható,
amennyiben a helyettesítések miatt szükséges.
Munkafolyamat résztvevőinek kiosztása:

• Statikus kiosztás: A Process Designerben megadható egy vagy több munkafolyamat lépés
résztvevője. Ezáltal a résztvevő, ahányszor azonos típusú workflow indul, az utasítást kap a lépés által
képviselt tevékenység elvégzésére.
• Dinamikus kiosztás: a már elindult workflow egy lépésében megadható új szereplő. Ekkor az adott
lépés felelőse által meghatározható, hogy milyen szereplőknek szükséges még jóváhagyniuk a workflow
ezen lépését.
• F_Originator (F_Kezdeményező) csoport: A FileNet P8 tartalmaz egy különleges csoportot, az F_
Originator csoportot, mely a munkafolyamatot indító felhasználót képviseli. Indításkor a rendszer a
folyamatot indító felhasználó nevét hozzárendeli ehhez a workflow csoporthoz.
• Követők kiosztása:
»» Statikus kiosztás - Ha ugyanaz a felhasználó vagy felhasználói csoport fogja követni a
workflow minden alkalommal, amikor a workflow fut, a felhasználó hozzáadható az F_Trackers
csoporthoz.
»» Dinamikus kiosztás - Minden futáskor különböző követők hozzáadása a munkafolyamat
indításakor, paraméterként adható meg.

7.1

Feladatátadás

Ebben a pontban azzal a feltételezéssel élünk, hogy a felhasználó minden újonnan érkező feladatát
átadja egy, általa kijelölt helyettesítő részére. A FileNet folyamatmotorja biztosítja a feladatátadás
lehetőségét, melyet a felhasználó a felületen saját magának is beállíthat. A folyamatok tervezése
során emellett elérhető, hogy ne legyen olyan folyamatlépés, ami egy személyhez kapcsolódik, és
így egy adott szerepkörön belüli felhasználók szabadon helyettesíthetik egymást.
Fontos megjegyezni, hogy a FileNet lehetőséget biztosít, a jogosultsági beállítások megfelelő
kezelésével a feladatátadás korlátozására (a helyettesítőnek rendelkeznie kell megfelelő
jogosultságokkal).

7.2

Feladatátvétel

Azzal a feltételezéssel élünk, hogy a helyettesítést a feladatot átadónak kell kezdeményeznie, így
a helyettesítő elfogadhatja a megbízást. Fontos, hogy a feladatot átvevőnek a rá bízott workflow
adott lépéseiben megfelelő jogosultságokkal rendelkezzen, különben a rendszer nem engedélyezi
az adatokhoz való hozzáférést.
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8.

Státuszok kezelése

Az IBM FileNet P8 rendszer lehetőséget biztosít a feladatokhoz képest különböző státuszok
(várakozó, elfogadott, visszautasított stb.) kezelésére. Az IBM FileNet P8 lépésfeldolgozója
és workflow indítója Java alapú, amely csak akkor érhető el, ha a rendszer adminisztrátora
engedélyezte ezt a felhasználónak. Az alapértelmezett lépés- és indítás feldolgozó HTML
alapúak. Az új feladat egy futó workflow minden lépésében, minden hozzárendelt résztvevő bejövő
postaládájába megérkezik. Amikor a résztvevő megnyitja az üzenetet, egy lépésprocesszornak
nevezett alkalmazás megjeleníti:
•
•
•
•
•

a szükséges utasításokat,
mellékleteket,
a paraméterek aktuális értékeit,
válasz lehetőségeket,
illetve egyéb, a feladat megoldásához szükséges forrásokat.

A résztvevő elvégzi a szükséges lépéseket, mint egy válasz megadása, vagy egy melléklet
felülvizsgálata és módosítása. Amikor az összes feladata befejezésre került, a résztvevő jelzi,
hogy a munkatétel befejeződött, ekkor a rendszer továbblép a munkafolyamat következő lépésébe.
Hasonlóképpen egy workflow elindításakor, az úgynevezett indító processzor megjeleníti az
utasításokat, mellékleteket és egyéb szükséges erőforrást a workflow indításához. Amikor az
indító processzor befejezi az indítás lépést, a munka a workflowban meghatározott első lépéssel
folytatódik. Egy futásban lévő workflow térképe megtekinthető egy lépésfeladaton keresztül is.
Ekkor megjelenítődik, hogy mely lépéseknek tettek már eleget, mely lépések aktívak, a mérföldkövek
állapotát, illetve egyék workflow információkat.
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9.

Jóváhagyási folyamat támogatása

A FileNet P8 lehetőséget biztosít a jóváhagyási beállítások (pl.: jóváhagyás típusa, értékhatár,
számla típusa stb.) alapján a megfelelő jóváhagyási eljárás kiválasztására.
A folyamat egyik lépésből a másikba való fejlődésének meghatározása útvonalak segítségével
történik. A térkép utolsó lépését leszámítva, minden lépésből egy vagy több út vezethet.
Mindig igaz:

Csak a legegyszerűbb munkafolyamatok
útválasztása lineáris. Az ábrán (balra), az
egyes utak “mindig igazak” – nincsenek
feltételei.
Megjegyzés: ha egy definiált feltételhez
egyetlen lehetséges út van és a feltétel nem
igaz, a workflow (vagy a specifikus ág) leáll.

Feltételes útvonal - kettős döntés:

A legtöbb munkafolyamat megköveteli
különböző pontokon való elágazást, mely a
résztvevő egy válaszától, illetve egy vagy több
értéktől függhet. Az ábrán (balra) az útvonal
elindítása mindig igaz, az Eval lépés útvonala
a résztvevő válaszától függ. Csak az egyik
útvonal fog megvalósulni.
• Résztvevők válasza: például ha az
Eval lépés megköveteli, hogy a résztvevő
válasszon az „Ok” vagy a „Nem” válaszok
közül, akkor két útvonalat lehet létrehozni
– egyet az „Ok” számára, egyet a „Nem”
számára.
• Kifejezés, mely a workflow egy vagy több
mezőjére hivatkozik: legyen egy LoanAmount
adatmező. Ekkor definiálható egy útvonal
arra az esetre, ha a LoanAmount nagyobb
vagy egyenlő 100.000-nél, egy másikat
pedig ha a LoanAmount kisebb vagy egyenlő
99.999-nál.
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Minden igaz útvonal:

Ha több útvonal vezet egy lépésből és több
mint egy ilyen útvonal igaznak értékelhető,
két lehetőség van ennek kezelésére:

• Vegye az első Igaznak értékelt útvonalat.
Az értékelés sorrendje specifikálható. A
választás eredménye az, hogy egyetlen
útvonal folytatódik, függetlenül attól, hogy
hány igaz útvonal létezik.
• Vegyen minden igaz útvonalat. A választás
eredménye, hogy minden igaz útvonal lefut
párhuzamosan. (Ez a lehetőség a bal oldali
ábrán látható.) Amikor a “minden igaz
útvonal” opció van kiválasztva (más néven az
AND-split) a munka több gyermek-útvonalra
osztódik. Az ábrán a Graphics útvonal mindig
igaz, és vagy az A, vagy a B útvonal lehet
igaz. Így futás közben két munkapéldány: az
egyik a Graphics, és vagy a ReviewA, vagy
ReviewB.

Megjegyzés: a feldolgozás vár míg az összes
leszármazott folyamat – ebben az esetben
két folyamat – eléri a megfelelő szakaszt.
Mindig igaz útvonal speciális esete:
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Bizonyos alkalmazások esetében kívánatos,
hogy a lépések egyidejű feldolgozása
mellett, ne kelljen várni arra, hogy minden
útvonal elérje a megfelelő fázist. A példa
munkafolyamat a bal oldali képen látható. A
workflow szerzője azt akarja, hogy a munka
folyamán a ProcessA útvonalon a folyamat
folytatódjék az Approve, majd a további
lépésekkel anélkül, hogy megvárná az Archive
útvonal véget érését.
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10.

Lekérdezések kezelése

Az IBM Filenet Case Analyzer lehetőséget biztosít a feladatok végrehajtásáról, státuszairól
feladatonkénti vagy összesített kimutatás készítéséhez. A Content Engine Content motor,
Process Engine vagy a Process Simulator által gyűjtött statisztikai információk megjelenítése az
IBM Cognos Business Intelligence jelentések, vagy a Microsoft Excel táblázatok által biztosított
dinamikus táblázat alapú jelentésekkel valósítható meg. A jelentések megjeleníthetnek egyaránt
nyitott, várakozó feladatokat, illetve előzményeket. A grafikon alapú jelentések segítségével
bármilyen szintű részletességgel lebonthatóak az adatok, ezáltal a workflow folyamatának
elemzése igen egyszerűvé válik. Az előre definiált jelentések használata által vizsgálhatóvá válnak
az ügy és munkafolyamat statisztikák, mint:
• Nyitott, várakozó feladatok
• Egy időtartam alatt újonnan belépett feladatok listája
• Egy időtartam alatt megoldott feladatok listája, stb.
•

Az előre definiált jelentések változtathatóak, illetve létrehozhatóak új diagramok kiegészítő
méretekkel és intézkedésekkel. A jelentések publikálásával mások számára is elérhetővé válnak
a jelentések. A Case Analyzer előre beállított jelentések elsősorban a következő területeket figyeli:

• Ügy – a folyamatban lévő, nyitott ügyek és az előzmények, mint például a jelenlegi esetek száma, egy
ügy elvégzésének átlagos ideje,
• Feladat – nyitott vagy már lezárt feladatokról információk, mint például a jelenlegi feladatok száma,
adott időszakban elvégzendő feladatok elvégzésének átlagos ideje,
• Workflow – a rendszerben lévő nyitott, folyamatban lévő információk a munkafolyamatokról, mint
például a rendszerben lévő munkafolyamatok számát, egy adott időszakban egy workflow befejezésének
átlagos idejét,
• Várakozási lista – a várakozással kapcsolatos jelentések, melyek információt biztosítanak a
rendszerben található munka állapotáról,
• Lépés – a folyamatban lévő, vagy már lezárt munkafolyamatok különböző lépéseinek adatai, mint a
befejezéshez szükséges idő, és az útvonalak beteljesedésének százalékos aránya,
• Felhasználó vagy felhasználói kör – a folyamatban lévő, vagy már lezárt adatok minden egyes
felhasználóról, mint például egy felhasználó egy feladat elvégzéséhez szükséges átlagos ideje, vagy a
befejezett munkák száma.
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11.

Megvalósítható ERP kapcsolat (interface)

Az IBM FileNet webservice-en keresztül képes kapcsolódni ERP rendszerekhez. A jelenlegi
elgondolásban csupán a könyvelés művelete történik za ERP által, az összes többi feladat
lépés a FileNet rendszerben történik. A FileNetbe feltöltődött dokumentumok (számla kép
és a hozzátartozó metaadatok) automatikusan indítják a meghatározott folyamatot (pl,
számlajóváhagyás). A folyamat legvégén a már elkészült számlát az ERP rendszerben csak
könyvelni kell. Egy lehetőségként a beszerzési számlák feldolgozásához minimális adattartalom
az ERP-ben:
Fej adatok:
• Típus: Számla / Jóváírás
• Szállítószám (ERP szállító törzsből).
• Név, Cím, Irányítószám, Adószám, Ügylet-, ÁFA ügylet-, Szállító könyvelési csoportok.
• Könyvelési dátum, Bizonylat dátum, ÁFA teljesítési dátum, Fizetési határidő, Fizetési mód, Dimenziók
(amennyiben vannak a rendszerben), Pénznemkód, Szállító számlaszáma (külső bizonylatszám).

Sor adatok:

• Sor száma,
• Főkönyvi számla száma (feltételezve, hogy közvetlenül főkönyvi számra könyvelnek csak a
rendszerben és nincs készletkezelés, és feltételezve, hogy az ERP-s számlatükör paraméterezésre
került a megfelelő könyvelési adatokkal),
• Megnevezés, Mennyiség, Mértékegység,
• Nettó beszerzési egységár a számla pénznemében,
• Dimenziók (amennyiben egy számlán lehet több, eltérő dimenzió azonos dimenziótípuson belül).

A szükséges fő adatokat és sor adatok az IBM Datacap Dynamic technológia segítségével,
egyszerűen lehet rögzíteni, majd ezek után azok a FileNetbe kerülnek, amiből a jóváhagyási folyamat
végén exportálódnak az ERP rendszerbe, ahol már csak a „könyvelés” lépést kell elvégezni.
Mivel a FileNet szoftvercsomag alapvetően csak nagyvállalati ERP megoldással van gyártó
által integrálva (SAP, Xapt, J.D. Edvards…), ezért az egyéb ERP rendszerekhez töténő integrációs
fejlesztéseket külön kell végrehajtani.

12.

A FileNet teljesítmény határai, rendelkezésre állás

Az IBM FileNet P8 Rendszer User alapú licenc politikája lehetővé teszi a rendszer magas szintű
skálázhatóságát. Mivel a rendszer tetszés szerint bővíthető és clusterezhető ezért fizikai
értelemben nem lehet beszélni pontos teljesítmény korlátokról. A rendszer teljesítményének
határait csupán a hardveres infrastruktúra korlátai jelentik ezért kijelenthető, hogy az IBM FileNet
P8 rendszert tetszőlegesen lehet bővíteni és optimalizálni.
Pontosabb tervet csak a jelenlegi Infrastruktúra és a pontos üzleti és felhasználói igények ismeretében
lehet megadni.
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13.
13.1

Technológia
Adatbázis

Az adatbázisszerver 3 adatbázist szolgál ki. Az adatbázisszerver lehet Oracle, DB2 vagy MSSQL.
A DB2-t a FileNet licenc tartalmazza, egyéb esetben az adatbázislicenceket be kell szerezni.
Adatbázis szinten magas rendelkezésre állású/elosztott teljesítményű rendszer hozható létre a
választott adatbázis-kezelő technológiájával (pl. Oracle RAC, DB2 HADR és particionálás).
• CE adatbázis – a Content Engine által kezelt Object Store adatbázisa, mely a rendszer által tárolt
dokumentumok leíró adatait tárolja. Mindenképpen új adatbázis hozandó létre.
• PE adatbázis – a Process Engine által kezelt folyamatokat tároló adatbázis. Mindenképpen új
adatbázis hozandó létre.
• Kulcslisták és saját kezelésű törzsadatok – megosztható egy létező adatbázissal, de mindenképpen
új séma szükséges.

13.2

Programozási keretrendszerek

Az alkalmazásprogramozási felületek (API) bővíthető platformot biztosítanak a fejlesztéshez
és tárak közötti lekérdezésekhez, és lehetővé teszik a rendszergazdák számára a rendszerek
programozható konfigurálását.
• Java™ API számos Java osztályt tartalmaz, amelyek megfelelnek az objektumtárban található
objektumoknak, például: Document, Folder vagy Property Description.
• Webszolgáltatási API-felületek használatával platformtól és nyelvtől függetlenül készíthet
alkalmazásokat, mivel az objektummodellt kevés, általános metódussal teheti elérhetővé, amelyek
alkalmasak a webes környezetben való bevezetésre.
• A .NET API (amely funkcióit tekintve megegyezik a Java API-val) használatával a Microsoft® .NET
platformon fejleszthet alkalmazásokat.
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14.

IT biztonság

A rendszerben tárolt adatok biztonsága több, egymással összefüggő biztonsági funkciótól függ. Az
IBM FileNet P8 rendszerben az adatok biztonságát a bejelentkezők hozzáférési jogosultságának
szabályozásával érhető el. Opcionálisan használhatóak egyéb technológiák is, mint például
tűzfalak és proxy szerverek a hálózati és az SSL (Secure Sockets Layer) ellenőrzése által az
adatvédelem biztosítása érdekében.
IBM FileNet P8 domének: Hasonlóan a többi domén architektúrához, az IBM FileNet P8 domén is
egy meghatározott biztonsági környezet – csak azok a felhasználók, csoportok, szolgáltatások,
alkalmazások, folyamatok és scriptek érhetik el a rendszer erőforrásait (objektumok,
dokumentumok, workflow-k), amelyek konkrétan hozzá lettek adva és hozzáférést kaptak a
FileNet P8 doménekhez.
Object store (objektum tároló): egy object store egy adatbázis tároló objektumok tárolására
(mint például dokumentumok, mappák, és üzleti objektumok), valamint az objektum osztályait és
tulajdonságait meghatározó metaadatok. Az IBM FileNet P8 Platform alkalmazások, mint például
a Workplace XT, a Process Engine és az IBM FileNet P8 API-k által léterhozott alkalmazások object
store-okat használnak verziózható és nem verziózható objektumok és tartalmak tárolására.
Minden object store rendelkezik egy metaadatokat tartalmazó adatbázissal, mint például
dokumentumok, mappák és egyéb objektumok tulajdonságait tároló metaadatok.
Beléptetés működése: Miután a felhasználó hitelesítve lett, de mielőtt egy objectstore-ban
műveletek végrehajtására engedélyt kapna, egy, kifejezetten az adott felhasználó fiókjának
megfelelő biztonsági kód generálódik, mely egyfajta útlevélként szolgál. Mint egy útlevél, a
biztonsági kód bemutatódik egy objectstore-nak amikor a felhasználó hozzá akar férni egy
objectstore-hoz, mely ez alapján eldöntheti, hogy ad-e jogosultságot a felhasználónak.
A biztonsági kód tartalmazza a felhasználóra és a felhasználói csoportjára az aktuális biztonsági
azonosítókat (SID), az előzményeket, illetve a hitelesített felhasználók SID-jét (#AUTHENTICATEDUSERS).
Autentikáció: Az autentikáció egyrészt Active Directory-ból, másrészt IBM Tivoli Directory Serverből történhet.
• Active Directory (AD): egy, a Microsoft által, Windows operációs rendszerre megvalósított directory
szolgáltatás. Az Active Directory domén vezérlő hitelesíti és azonosítja az összes felhasználót és
számítógépet egy Windows doménes internethálózaton belül, így a biztonságpolitika minden számítógép
számára érvényesítésre kerül. Így például egy felhasználó bejelentkezésekor egy számítógépre, mely
a Windows domén része, az Active Directory leellenőrzi a benyújtott jelszót és megállapítja, hogy a
felhasználó rendszergazda vagy egy normál felhasználó-e. Active Directory a Lightweight Directory
Access Protocol-t (LDAP), a Microsoft Kerberos változatát, illetve DNS-t használhatja.
• Az IBM Tivoli Directory Server (ITDS) megbízható platformot biztosít a vállalati, biztonsági
kezdeményezések számára. A Tivoli Directory Server megbízható azonosságkezelési infrastruktúrát
biztosít a hitelesítéshez. Az IBM Tivoli Directory Server a webes alkalmazások gyors fejlődése miatt
lett kifejlesztve, ezáltal a webes bejelentkezések biztonsága és gyorsasága igen nagy szerepet játszik
annak működésében.
• Számos autentikációs módszer áll rendelkezésre az IBM Tivoli Directory Serverben, azon felül, hogy
felhasználókat és jelszavakat kezel. Támogatja a digitális tanúsítványalapú hitelesítést, egyszerű
hitelesítést és a Security Layer-t (SASL, Biztonsági Réteg). Az IBM Tivoli Directory Server rendelkezik
egy saját LDAP infrastruktúrával, mely alapot nyújt átfogó azonosságkezelési alkalmazások és fejlett
szoftver architektúrák számára.
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Multitenancy környezet: A szoftver architektúrája lehetővé teszi, hogy a szoftver egy példánya
fusson a szerveren, és egyúttal több ügyfelet tudjon kiszolgálni. A multitenancy környezet,
ellentétben a multi-instance architektúrával, ahol külön szoftver példányok (vagy hardver
rendszerek) működnek, különböző ügyfelek nevében járhat el. A multinenant architektúra által, egy
szoftveralkalmazás az adatok és beállítások virtuális partícionálására van megtervezve, ezáltal
minden ügyfél (szervezet) egy személyre szabott, virtuális alkalmazás példánnyal dolgozik.
Kliens és szerver közötti kapcsolat: Az IBM FileNet P8 támogatja a kliens szerverhez való
biztonságos csatornán való internetes hozzáférését. A mi üzemeltetési gyakorlatunkban a kliens
és szerver közötti kapcsolat kialakítására kétféle metódus fordult elő: ASA Tűzfal, illetve VPN
Kliens.
• ASA Tűzfal: Mivel az informatikai hálózatokat használó vállalatoknak stabil biztonsági megoldásokra
van szükségük. Az ASA adaptív biztonsági készülékek magas szintű biztonságot kínálnak, és emellett
rugalmasságuk révén a vállalat növekedésével jelentkező szükségleteknek is képesek megfelelni.
Legfontosabb jellemzője a fejlett biztonság, a titkosítás, személyazonosság- és jogosultságkezelés,
valamint a betörés-megelőzés.
• VPN (Virtual Private Network) - A VPN olyan módszer, amely révén nyilvános hálózati (például
internetes) összeköttetés útján lehet magánhálózatokhoz (például egy irodai hálózathoz) csatlakozni.
A VPN hitelesített kapcsolatokat alkalmaz annak érdekében, hogy csak az engedéllyel rendelkező
felhasználók csatlakozhassanak a hálózathoz. A kapcsolat titkosított, így mások nem hallgathatják le
és nem használhatják fel az interneten át továbbított adatokat.

Mentés, Visszaállítás: A jelenlegi megoldáshoz javasolt mentési megoldást a Tivoli Storage
Manager szerver és Tape Library végzi. Az IBM Tivoli Storage Manager (TSM) szerver gondoskodik
a teljes környezet rendszeres mentéséről, szükség szerinti visszaállításukról. Egyaránt képes lehet
teljes virtuális környezetek, egyes operációs rendszer környezetek, illetve adatbázisok mentésére,
visszaállítására. Szintén a TSM biztosítja a beállítások szerinti adatok archiválását, szükség
szerinti visszakeresését.

15.

Szabvány, audit, megfelelés, törvényi megfelelés

A FileNet szoftvercsomag magyarországi tanúsításokkal nem rendelkezik. Azonban a hiteles
e-másolatok és az e-számlák előállításával és archiválásával foglalkozó 13/2005 IHM és a
114/2007 GKM rendeletek által megfogalmazott műszaki elvárásoknak maradéktalanul megfelel.
További információ innen:
CIMS Certification (http://www-01.ibm.com/software/ecm/cmis.html)
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