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M a r i u s z K r u ko w s k i

Po r t a l k o r p o r a c y j n y –
i n t e g r a c j a u ˝ y t k o w n i k ó w,
systemów i procesów

Fot. Joao Estevao A. de Freitas
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W myÊl idei portalu
korporacyjnego przeglàdarka
internetowa staje si´
centralnym, cz´sto jedynym,
Êrodowiskiem pracy
wi´kszoÊci pracowników
oraz wielu u˝ytkowników
zewn´trznych: pracowników
terenowych, klientów oraz
firm wspó∏pracujàcych.

JesteÊmy

przyzwyczajeni postrzegaç serwisy internetowe przede
wszystkim jako wizytówki firm i organizacji. To skàdinàd s∏uszne pojmowanie cz´sto utrudnia twórcom serwisów dostrzec bogactwo mo˝liwoÊci,
jakie mo˝e oferowaç zaawansowany funkcjonalnie portal korporacyjny.
Wi´ksze firmy coraz cz´Êciej traktujà serwisy internetowe jako swoistà bram´, przez którà mogà p∏ynàç informacje przetwarzane w wielu rozproszonych êród∏ach. Tradycyjnie pojmowany serwis WWW mo˝e staç si´ uniwersalnym narz´dziem integracji, zarówno ró˝norodnych u˝ytkowników,
ich wiedzy, wielorakich danych oraz funkcjonalnoÊci, którà oferujà wewn´trzne systemy informatyczne przedsi´biorstwa. Jak to mo˝liwe?
W myÊl idei portalu korporacyjnego przeglàdarka internetowa staje si´
centralnym, cz´sto jedynym, Êrodowiskiem pracy wi´kszoÊci pracowników
oraz wielu u˝ytkowników zewn´trznych: pracowników terenowych, klientów oraz firm wspó∏pracujàcych. By spe∏niç ten postulat, serwis internetowy musi posiadaç zarówno dostatecznie rozwini´tà funkcjonalnoÊç, jak
i mechanizmy prezentacji bardzo szerokiego przekroju ró˝norodnych danych i informacji. Do tego potrzeba odpowiednich narz´dzi informatycznych, które pozwolà zbudowaç szkielet portalu korporacyjnego, nast´pnie
nadadzà mu w∏aÊciwà funkcjonalnoÊç i wype∏nià treÊcià, która b´dzie na

praktyka

bie˝àco dostosowywana do profili indywidualnych u˝ytkowników. Charakter systemów do budowy i rozwijania portali korporacyjnych odzwierciedla z∏o˝onoÊç procesu tworzenia portalu. Wprowadzony

z poczàtkiem roku na polski rynek RedDot ECMS 6.0 ma struktur´ modu∏owà, w której ka˝dy
modu∏ zapewnia odr´bnà funkcjonalnoÊç – od tworzenia szkieletu portalu i zarzà-

dzania treÊcià, przez funkcje integrujàce aplikacje, zarzàdzanie dokumentami, generowanie dynamicznych
informacji, import i eksport danych, wyszukiwanie,
wspomaganie procesów biznesowych itd. Struktura modu∏owa systemu s∏u˝y zatem precyzyjnemu modelowaniu portalu pod kàtem wymagaƒ komunikacyjnych firmy oraz zapewnia elastycznoÊç w przypadku, kiedy te
wymagania si´ zmieniajà.

Ko n c e p c j a p o r t a l u k o r p o r a c y j n e g o
Jak wiadomo organizacje wspierajà w∏asnà dzia∏alnoÊç
ró˝norodnymi systemami informatycznymi, które wraz
z bazami danych tworzà wewn´trznà infrastruktur´ IT.
Z regu∏y osoby posiadajàce przydzielone kompetencje
pracujà w dedykowanych aplikacjach, które umo˝liwiajà udzia∏ w procesach biznesowych, takich jak kontrola finansów, logistyka czy obs∏uga klientów. Portal

korporacyjny ma umo˝liwiaç dost´p do wszystkich wewn´trznych
aplikacji dedykowanych z poziomu przeglàdarki internetowej. To

oznacza, ˝e ka˝de stanowisko w organizacji musi dysponowaç indywidualnym interfejsem pracy, przygotowanym pod konkretne kompetencje i obowiàzki pracy.
U˝ytkownicy systemu RedDot ECMS, po wprowadzeniu w∏asnego has∏a, dysponujà uniwersalnym narz´dziem pracy, indywidualnie skonfigurowanym portalem, poprzez który mo˝na nie tylko uczestniczyç w procesach biznesowych, ale równie˝ komunikowaç si´ z innymi u˝ytkownikami i pobieraç informacje potrzebne
do wykonania obowiàzków, ale pochodzàce z innych
êróde∏ danych.
Koncepcja portalu zak∏ada mo˝liwoÊç stworzenia
w przeglàdarce internetowej tzw. digital dashboard –
swoistej „deski rozdzielczej”, na której u˝ytkownik ma
do dyspozycji wszystkie dane, informacje, polecenia
i funkcje z wewn´trznych systemów, które pomagajà
mu podejmowaç decyzje i realizowaç codziennà prac´.
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Zauwa˝my, ˝e w zale˝noÊci od stanowiska pracy i szczebli w hierarchii organizacyjnej, struktury portalu dla
poszczególnych u˝ytkowników b´dà si´ diametralnie
ró˝niç. Na szczeblu operacyjnym portal oferuje dost´p
do konkretnych aplikacji dedykowanych, takich jak.
np. CRM lub wybrane modu∏y systemu ERP. Dla pracowników dzia∏u marketingu portal dostarcza wiedz´
w postaci raportów z procesów sprzeda˝y, promocji
i dystrybucji oraz doniesienia prasowe z zewn´trznych,
elektronicznych êróde∏ informacji. Na szczeblu kierowniczym portal prezentuje g∏ównie raporty i analizy z zachodzàcych w firmie strategicznych procesów

Aby portal korporacyjny w ogóle
móg∏ powstaç, konieczna jest
zdolnoÊç automatycznego poboru
danych z infrastruktury IT oraz
automatyzacja ich publikacji
w strukturach portalu. Do tego celu
portal wykorzystuje tak zwane us∏ugi sieciowe (web services), które pozwalajà konkretnie wskazane porcje informacji i danych gromadzonych bàdê przetwarzanych
w poszczególnych aplikacjach specjalistycznych przetworzyç do ujednoliconego formatu wymiany danych,
np. XML i opublikowaç w portalu. Trzeba pami´taç, ˝e
warunkiem koniecznym jest dwustronna wymiana informacji pomi´dzy portalem a systemami IT. JeÊli bowiem portal ma byç efektywnym narz´dziem pracy,
wszelkie operacje dokonane na jego poziomie powinny
skutkowaç automatycznà zmianà zapisów i danych
w wewn´trznej infrastrukturze informatycznej.

Integrujàce funkcje portalu
Portal korporacyjny nale˝y postrzegaç jako narz´dzie
wielop∏aszczyznowej integracji. Z punktu widzenia
przedsi´biorstwa RedDot ECMS 6.0 pe∏ni rol´ integracyjnà w trzech strategicznych obszarach:
ludzie – u˝ytkownicy wewn´trzni i zewn´trzni
aplikacje – systemy informatyczne wraz z ró˝norodnymi êród∏ami informacji elektronicznej
procesy biznesowe – ogó∏ czynnoÊci, dzi´ki
którym organizacja istnieje i rozwija si´.
Warto pami´taç, ˝e portal wykorzystuje dost´pne dziÊ
narz´dzia komunikacji internetowej, w tym komunikatory i poczt´ elektronicznà oraz – w razie takiej potrzeby – mo˝e byç ∏atwo integrowany z komunikacjà w trybie SMS. Idea integrowania zasobów informacyjnych
>
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i funkcjonalnoÊci w ramach jednej platformy informatycznej wspomaga równie˝ marketingowà wizj´ firm
otwartych na Êwiat zewn´trzny, klientów i potencjalnych
klientów, ale te˝ partnerów i dystrybutorów. W myÊl tej
wizji serwis internetowy firmy jest

funkcji. Poniewa˝ portal mo˝e ewoluowaç w ró˝norodnych kierunkach, a firmy mogà wykorzystywaç go zarówno do celów komunikacji wewn´trznej, zewn´trznej, jak i integracji procesów, aplikacji, wspomagania
konkretnych obszarów funkcjonowania – zatem warto
przynajmniej wymieniç korzyÊci uniwersalne, charakterystyczne dla wi´kszoÊci projektów.

jednoczeÊnie narz´dziem, które nie
tylko pe∏ni rol´ informacyjnà, ale
te˝ udost´pnia zewn´trznym u˝ytkownikom ÊciÊle okreÊlone us∏ugi,

Po pierwsze, portal korporacyjny umo˝liwia szybkà prezentacj´ danych i informacji, profilowanych pod kàtem
indywidualnego u˝ytkownika. Dane te cz´sto rezydujà w rozproszonych êród∏ach, aplikacjach, bazach danych i innych serwisach WWW. Agregacja danych
w portalu oznacza oszcz´dnoÊç czasu potrzebnego na
wyszukiwanie informacji oraz na szybkoÊç podejmowania decyzji. Po drugie, fakt ˝e u˝ytkownik pracuje na
danych z ró˝nych systemów, oznacza brak koniecznoÊci
instalacji dodatkowych stanowisk dla tych aplikacji na
jego stacji roboczej, co przynosi okreÊlone oszcz´dnoÊci.
Poza tym nie ma potrzeby logowania si´ do wielu aplikacji naraz – wystarczy jedno has∏o wprowadzone
w portalu. Wi´cej – mo˝liwoÊç pracy na danych przez
Internet powoduje, ˝e u˝ytkownik nie musi pracowaç
na konkretnej stacji roboczej. Praktycznie mo˝e wykonywaç swoje obowiàzki z dowolnego komputera, który
ma dost´p do sieci. Portal korporacyjny jest wygodny
dla u˝ytkowników ze Êrodowiska zewn´trznego firmy,
g∏ównie klientów i partnerów biznesowych. Portal ma
wi´c swój udzia∏ w kszta∏towaniu pozytywnego wizerunku firmy, a to przek∏ada si´ na jej relacje biznesowe
i lojalnoÊç klientów.

takie jak sk∏adanie zamówieƒ, bie˝àca kontrola dostaw,
wnoszenie reklamacji, realizacja procesów szkoleniowych
przez Internet (e-learning) itp.
Nale˝y pami´taç, ˝e skala mo˝liwoÊci portalu korporacyjnego jest ogromna. W odró˝nieniu od zamkni´tych
systemów informatycznych, które oferujà okreÊlony zakres funkcjonalny, portal korporacyjny powinien byç systemem otwartym – bardziej wizjà czy koncepcjà, ni˝
skoƒczonym zestawem narz´dzi i funkcji, którymi dysponuje firma po instalacji oprogramowania. Fakt ten ma
niebagatelne znaczenie dla procesu wdro˝eniowego portalu, poniewa˝ wymaga innego podejÊcia do problematyki potrzeb i wymagaƒ klienta oraz specyfiki jego dzia∏alnoÊci. Systemy zamkni´te oferujà zestaw poszczególnych funkcji, z których cz´Êç klienta interesuje bàdê nie.
Portal korporacyjny wymaga bie˝àcego modelowania
praktycznie od podstaw, a jego struktura odzwierciedla
po trosze charakter dzia∏alnoÊci firmy, jej otwartoÊç na
Êrodowisko zewn´trzne oraz podejÊcie do problematyki
podnoszenia efektywnoÊci organizacji poprzez sprawnà
komunikacj´, zarzàdzanie dokumentami i informacjà
i integracj´ procesów biznesowych. Te okolicznoÊci sprawiajà, ˝e portal korporacyjny jest

w du˝ej mierze wdra˝any przez samego klienta, bowiem ˝aden podmiot zewn´trzny nie okreÊli lepiej
jego oczekiwaƒ – a nawet jeÊli, by∏oby to sto-

sunkowo kosztowne. Dlatego systemy do budowy i zarzàdzania portalem korporacyjnym muszà cechowaç si´
intuicyjnà obs∏ugà, tak aby proces rozwoju portalu móg∏
byç samodzielnie prowadzony przez samego klienta.
W innym przypadku mo˝e si´ okazaç, ˝e koszt obs∏ugi
projektu przez zewn´trznego dostawc´ systemu negatywnie wp∏ywa na zwrot z inwestycji ROI.

Dlaczego warto?
KorzyÊci z zastosowania portalu korporacyjnego w du˝ej mierze zale˝à od jego przeznaczenia i pe∏nionych

Fot. Anna Maria Lopez Lopez
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