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O mnie… 

Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk 
projektant rozwiązań 
Od 1998 – 2004 doradca ds. analiz systemowych w kilku 
spółkach akcyjnych 
Od 2004 roku niezależny ekspert i analityk 
Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej 
Wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału 
przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni (2005-2012) 
Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, 
średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich 
klienci. 
Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez  ABW 
Ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji 
nadzoru finansowego (2009) 
Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i 
Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk )od 
2014 r.) 
Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN 

Projekty analityczne 
między innymi dla… 

Publikacje między innymi w … 
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Agenda 

• Czym jest architektura aplikacji? 

• Dedykowany vs. Standardowy. 

• Dedykowany czyli jaki? 

• Kluczowe wymagania rynku. 

• Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji 
workflow spełniające wymagania i czym są te 
wymagania? 



Czym jest architektura aplikacji? 

• Architektura: 
struktura logiczna 
komputera lub 
systemu 
komputerowego 

• Aplikacja: 
komputerowy 
program użytkowy 



Dedykowany vs. Standardowy. 

• Standardowe systemy są z reguły systemami dziedzinowymi, oznacza to, że mają 
wbudowane w różnej formie gotowe szablony dokumentów oraz dziedzinowe 
słowniki i reguły. 

• Większość standardowych systemów workflow została zbudowana w oparciu o tak 
zwaną maszynę stanową czyli ustalone statusy standardowych dokumentów oraz 
relacyjna bazę danych jako repozytorium treści pół tych formularzy. 

• Wdrażanie standardowych statusowych systemów workflow polega na kastomizacji 
systemu wzorów dokumentów i skojarzonych z nimi statusów oraz struktur danych. 

• Dedykowane systemy mogą być obecnie budowane w oparciu o najnowsze 
specyfikacje standardów opartych na słownikach i regułach biznesowych co daje 
praktyczne pełną swobodę budowanie BPMS, w tym także implementacje 
procesów ad-hoc. 

• Najnowsze wzorce projektowe nie stosują tradycyjnych systemów relacyjnych 
tablic w bazach danych, dokumenty są przechowywane w postaci plików XML z 
ewentualnymi plikami binarnymi. 

• Opracowanie systemu dedykowanego coraz częściej jest szybsze i tańsze… 



Dedykowany czyli jaki? 

• Dedykowany system workflow to: 

– Framework jako podstawowe narzędzie tworzenia 
i rozwoju systemu, 

– System słowników z dziedziny zamawiającego, 

– Szablony dokumentów „na żądanie”, 

– Brak „zgniłych” kompromisów kastomizacji,  

– Swoboda zarządzania regułami biznesowymi, 

– … 



Kluczowe wymagania rynku. 

• Zmienna struktura dokumentów 

• Realizacja procesów ad-hoc 

• Dynamicznie realizowane scenariusze pracy: 
brak sztywnych struktur procesów 
biznesowych (implementacja dziesiątek i setek 
modeli i scenasriuszy procesów praktycznie już 
nie ma sensu) 

• Integracja z wieloma innymi systemami 
(lokalnie FK, inne firmy, ePUAP, …) 



Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji workflow 
spełniające wymagania i czym są te wymagania? 

Model procesu biznesowego na potrzeby wdrożenia: identyfikacja dokumentów 



Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji workflow 
spełniające wymagania i czym są te wymagania? 

Przypadki użycia jako usługi wspierające aktywności w procesach… 



Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji workflow 
spełniające wymagania i czym są te wymagania? 

Referencyjna architektura systemu workflow i docmanagement 



Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji workflow 
spełniające wymagania i czym są te wymagania? 

Przykładowa operacja na dokumencie… 



Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji workflow 
spełniające wymagania i czym są te wymagania? 

1. Objętość i struktura formularzy zmienia się w trakcie eksploatacji systemu 
2. Dokumenty dzielimy ze względu na dziedzinowy cel (ta sama struktura metadanych) 
3. Z reguły są to przedmiot i fakt (np. w przypadku spraw przedmiotami są dokumenty, faktami zapisy w 

metrykach).  
4. Odchodzi się od przechowywania formularzy w postaci mapowania pól na kolumny tablic baz danych, 

odchodzi się od normalizacji tych tablic (usuwanie redundancji). 
 
 



Jak dzisiaj wygląda dostarczenie aplikacji workflow 
spełniające wymagania i czym są te wymagania? 

• Wymagania na system obiegu i archiwizacji dokumentów: 
– Model kluczowych procesów (wyłącznie obligatoryjne 

następstwa, detaliczne scenariusze zawsze są konsekwencją 
reguł biznesowych), model ten służy wyłącznie do 
specyfikowania obiektów biznesowych i reguł biznesowych(!), 

– Struktura organizacyjna (system ról w organizacji), 
– Słownik pojęć (definicje etykiet pól formularzy), 
– Specyfikacja obiektów biznesowych (struktury formularzy i 

reguły ich budowy), 
– Specyfikacja reguł biznesowych, 
– UWAGA! Uprawnienia są konsekwencją reguł biznesowych, nie 

jest to osobna specyfikacja! 
– Kontekst wdrożenia (diagram przypadków użycia UML) 
– Otoczenie systemu EOD/ECM – architektura integracji (model 

komponentów UML) 



GENERATOR OFERT 

Projekt dla Biura Polonii Kancelarii Senatu 

OPZ wykonano w czasie jednego miesiąca (jedna osoba, 90% zdalna praca z 
dostarczanymi dokumentami) 

W tracie przetargu nie było pytań do OPZ ani protestów do KIO 

Dedykowany system stworzono i wdrożono w planowanym czasie (5 miesięcy) 



Harmonogram 



Przykład: Generator ofert BPOL Kancelarii Senatu 
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Skuteczne wdrożenia 

X 
X 



Pytania…? 

• Dziękuję za uwagę… 


