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SOA - avantajul competitiv într-o banca - Concepte si practica (II)

Conform numarului trecut, SOA (Service Oriented Architecture) este:

* Un concept, un mod de abordare

* O evolutie în arhitectura IT, nu o revolutie

* Aduna majoritatea celor mai bune practici, dar reutilizeaza si elemente de
arhitectura precedente

* Este diferentiatorul competitiv nefinanciar principal pentru bancile din întreaga
lume

   Tehnologiile de implementare (WBI de la IBM, Oracle Fusion ,
BEA, etc):

  * Reprezinta încercarea de a avea o abordare sistematica pentru
integrarea functionalitatilor de business: înlocuirea interfetelor
proprietare unu-la-unu cu un sistem de tip  hub-spoke

 * Introduc un standard pentru dezvoltarea de interfete (adaptori)
, reducand simtitor durata de dezvoltare si costurile operationale

  * Reprezinta sisteme flexibile, deschise si extensibile, utilizate de echipele de
proiect de integrare de business pentru introducerea principalelor paradigme SOA de
proiectare si     dezvoltare software: reutilizabilitate si orchestrare

  Avantajele principale ale SOA

  Agilitate - Imbunatatirea semnificativa a timpilor de raspuns la schimbarile de
business:

- Sistemele se proiecteaza ca servicii partajate, autonome, care se comporta
independent tip “Black box”. Astfel, organizatiile au capabilitati mai mari de
modificare, extindere sau îmbunatatire a serviciilor
individuale independente, în cazul în care nu sunt
nece-sare modificari de anvergura structurala.

- Capacitatea de a implementa procese de buisness noi sau
modificate la un nivel mare de independenta fata de
sistemele IT particulare (desi anumite probleme, ca
diferite nivele de granularitate între servicii sau efectele potential negative ale
schimbarilor individuale de servicii în ierarhia generala de servicii, trebuie luate în
considerare)

- Ajuta proprietarii de business sa aiba un rol activ, direct în proiectarea sistemelor
IT sau cel putin asupra proceselor de business sustinute de sistemele IT. Astfel, se



permite sistemelor IT sa reflecte mai corect procesele de business si organizatia în
sine, îmbunatateste capacitatea sistemlor IT de a se adapta la schimbarea proceselor
si sa creasca nivelul de reutilizare, care va duce la îmbunatatirea productivitatii si a
consistentei proceselor.

Utilizarea eficienta a resurselor:

- Imbunatatirea eficientei generale a operatiunilor IT, în particular în zona de
dezvoltare de aplicatii, prin reutilizarea serviciilor de business partajate, comune
între mai multe procese si sisteme;

- Beneficii tangibile de business, deoarece cresterea eficientei IT permite
organizatiilor sa realoce resursele limitate din proiecte si sa conduca la o diferentiere
de business directa prin reorientarea resurselor în dezvoltarea de noi linii de business

- Reducerea numarului de etape ale proceselor, permitand o operare mai eficienta si
reduceri generale de costuri

Implementarea unor reguli si proceduri flexibile, consistente si în mod
progresiv:

- In cadrul organizatiilor mari, abordarile inconsistente, divergente de a implementa
aplicatii de business au dus de multe ori la formalizarea si automatizarea unor
procese de business inconsistente; în particular, regulile de business sunt reinventate
în fiecare noua aplicatie si proces. SOA ajuta la eliminarea acestor inconsistente prin
crearea unor servicii de business bine definite si gestionate, care pot fi partajate
între mai multe sisteme, indiferent de tehnologia pe care se bazeaza.

- SOA poate îmbunatati suportul pentru accesul la date/informatii în timp real (de
exemplu la inregistrarile clientilor sau starea unui anumit proces de business), care
permite un proces de luare a deciziilor mai eficient si mai bine informat

- Imbunatatirea relatiei business - IT si a comunicarii în cadrul companiei

- Deoarece SOA se implementeaza incremental, permite operatiunilor sa se
desfasoare normal, în timp ce schimbarile în politici si proceduri sunt implementate
progresiv în arhitectura.

Reducerea costurilor IT:

- Sistemele modulare sunt mai usor de modificat/actualizat, conducand la reduceri
semnificative ale costurilor pentru sistemele IT in discutie

- Testarile software costisitoare sunt de asemenea pozitiv afectate prin SOA,
deoarece clientii nu mai sunt focusati asupra implementarii serviciului. Se permite ca
implementarea servicului sa fie testata independent si consistent, reducand simtitor
costul si timpul necesar.

- SOA maximizeaza reutilizarea aplicatiilor, ceea ce duce implica si reutilizarea
investitiilor IT precedente, care nu se mai pierd ci se reconsolideaza

- Desi SOA solicita investitii apreciabile in infrastructura IT, cei care au implementat
au dovedit ca aceste investitii au o perioada de paid-back pe termen scut spre mediu



datorita reducerii simtitoare a costurilor de intretinere si suport pots-implementare.

Alte avantaje:

- Competente umane - nu necesita reinstruirea continua si invarea de noi si noi
tehnologii

- Cunostiinte asupra aplicatiei – nu este nevoie ca dezvoltatorii sa aiba cunostiinte
aprofundate despre functionalitatile aplicatiei in dezvoltare, ci numai pe partea de
serviciu pe care il integreaza

- Interoperabilitate tehnologica – usurinta in conectarea diferitelor platforme si
aplicatii

- Un singur punct de vedere asupra fluxului de business

- STP (Straight Through Processing) in abmele sensuri

Provocarile SOA

Adoptand SOA, bancile trebuie sa tina cont de urmatoarele aspecte:

* Reconcilerea conceptului SOA cu nevoile lor specifice, proprii;

* Indentificarea si prioritizarea obstacolelor pentru a evita cu success riscul de a
depasi bugetele si si riscul de esec al proiectului, pentru a obtine castigurile de
productivitate promise si sa se atinga ROI asteptat;

* Abordare SOA in pasi, incremental;

* Recunoasterea ca un proiect SOA bine gestionat nu reutilizeaza mai mult de 30-
40% din serviciile disponibile;

* Este obligatorie implementarea unui sistem de guvernanat a procesului. Structurile
organizatorice trebuiesc realiniate, inclusiv metodologiile de proiectare/dezvoltare
trebuiesc actualizate si centralizate, functiile de bibilioteca sa permita reutilizarea
componentelor SOA;

* Implementarea unui centru de competenta care sa implementeze proiectul;

* Sa fie implementat un sistem de management operational de la un capat la altul,
efectiv. Intr-o structura SOA inerent descentralizata (middleware, gateway, adaptori,
retele si servere) sunt multe componente in modificare/miscare;

* Asigurarea deschiderii produselor de implementare a SOA, de exemplu a
instrumentelor de administrare a accesului. Acestea trebuie sa stabileasca care
servicii sunt accesibile si disponibile pentru utilizare;

* Cunoasterea ca usurinta in utilizare si maturitatea sistemelor de middleware
aferente aplicatiilor de core-banbking varieaza mult in functie de tehnologiile cu care
furnizorii abordeaza SOA.

Factori de success



* Educare si constientizare
* Decizie de a merge pana la capat
* Comunicare manageriala intree grupuri initial disparate
* Constituirea unui centru de competenta cu atributii si responsabilitati clare
* Stabilirea politicilor pentru incurajarea dezvoltarii de noi servicii reutilizabile si
reutilizarea celor existente intre unitatile de business

Ce este un centru de competenta SOA?

Conform Gartner, centrele de competenta de integrare aduna o diversitate de
capacitate si indemanari din zonele de: dezvoltare, arhitectura, operatiuni, furnizori
externi, oameni de business, de securitate, de promovare si administrare. Centrul de
competenta este o companie in miniatura, turata in a realiza integrarea aplicatiilor
cat mai rapid, eficientsi normal posibil.

Fazele SOA

Faza I
l Definirea strategiei companiei
l Obtinerea suportului top managementului
l Constituirea centrului de competenta
l Identificarea driveri-lor cheie
l Identificarea proceselor critice
l Elaborarea strategiei de integrare
l Implementarea primelor servicii bazate pe paradigma SOA: reutilizabilitate

Faza II
l Focus pe procesele de business, fluxuri de lucru, interoperabilitate
l Extinderea utilizarii paradigmelor SOA: reutilizabilitate, orchestrare, descoperire,
publicare
l Partajarea serviciilor intre unitatile de business, parteneri si clienti

Faza III
l Focus pe descoperirea dinamica a serviciilor, incluzand descoperirea serviciilor
externe din organizatiile partenerilor
l Partajarea pe scara larga a serviciilor intre unitatile de business, parteneri si clienti

Calin Rangu, PhD Director Raiffeisen BankVicepresedinte CIO Council Romania




	market-watch-oct.pdf
	market_watch-oct.jpg
	market_watch-oct2.jpg

	market-watch-noi.pdf
	market_watch-dec.jpg

