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Biznis a dátový
slovník pre VÚB

VÚB pomocou technológie Microsoft SharePoint
zefektívňuje vnútrobankovú komunikáciu
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„Zámerom projektu
bolo vybudovať procesy tvorby
a údržby biznisových metadát,
ako aj miesto pre zamestnancov, ktoré má slúžiť ako
informačná báza o dátových aktívach banky. Jednou z hlavných
priorít bolo vytvoriť riešenie, ktoré umožní a podporí možnosti
konsolidácie biznisových metadát s cieľom dosahovať jednu verziu
pravdy pri budovaní dátového skladu, dizajne masterdát, ako aj pri
dizajne a interpretácií reportov. Spoločnosť Millennium bola zvolená
vo výberovom konaní do role technologického ako aj biznis partnera
pre tento projekt a dokázala priniesť reálnu pridanú hodnotu našej
spoločnosti. Projekt splnil očakávania a v stanovenom termíne
a rozpočte priniesol efektívny nástroj, ktorý v súčasnosti využíva
niekoľko stoviek zamestnancov banky.“

Ľubomír Boďa
riaditeľ odboru Riadenie kvality aktív
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Koncový zákazník

Profil zákazníka

Všeobecná úverová banka, a. s.

VÚB banka je druhá najväčšia banka na Slovensku. Zastrešuje bežné bankové
produkty, podielové fondy, starobné dôchodkové sporenie, splátkový predaj,
lízing a faktoring. Na Slovensku má viac ako 3 600 zamestnancov. Patrí do
talianskej bankovej skupiny Intesa Saopaolo.

Riešenie

Východisková situácia

Biznis a dátový slovník,
realizovaný na portálovej

VÚB banka už vyše 20 rokov úspešne ponúka svojim klientom široké spektrum

platforme Microsoft SharePoint,
umožňuje manažovať celý
životný cyklus biznis pojmov.

bankových produktov. Ich vývoj a manažment si vyžadujú veľkú mieru flexibility, profesionality a vhodného časovania. Na prevádzku týchto produktov je
potrebná rozsiahla IT infraštruktúra. Dynamika súčasnej doby je tak vysoká,
že si vyžaduje prakticky neustály vývoj, a tým aj úpravy produktov, aplikácií,
čo má bezprostredný dopad na architektúru a prevádzku. Komplexnosť bankových aplikácií je v súčasnosti veľmi rozsiahla, nakoľko história bankových
dát má už viac ako 20 rokov. Vzhľadom na veľké množstvo bankárov, ktorí
pripravujú, spravujú, predávajú produkty a riadia prevádzku banky, bolo potrebné zabezpečiť, aby členovia tímov komunikovali medzi sebou, ako
aj voči klientom „rovnakým jazykom“. A to bez ohľadu na to, či pôsobia
v centrále alebo v pobočkovej sieti.
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Ciele
•• Cieľom projektu bolo zmapovať a riadiť širokú bázu biznis pojmov a vytvoriť
platný dátový slovník;
•• Hlavnou ambíciou bolo zefektívniť internú komunikáciu, akcelerovať
efektivitu vývoja produktov a zjednodušiť správu IT aplikácií;
•• Banka potrebovala zastrešiť celý proces vytvárania, kontrolovania, pripomienkovania, schvaľovania a zneplatňovania biznis pojmov a prehľadným
spôsobom ich zobrazovať svojim pracovníkom;
•• Súčasťou realizácie dátového slovníka bol aj manažment dátových oblastí,
ktorý má vytvárať, meniť dátové oblasti a priraďovať k nim tzv. dátových
stevardov.

Popis riešenia
VÚB banka chcela maximalizovať efektivitu investícií do technológií Microsoft,
a preto bola za nosnú platformu pre projekt zvolená technológia Microsoft
SharePoint 2010.

Pri návrhu riešenia sa v maximálnej možnej miere využívali natívne funkcionality
služby SharePoint a ak to umožňovalo zadanie, boli vždy uprednostňované
pred vyvíjaním vlastných častí.

Pre potreby biznis pojmov sa použila wiki knižnica a jej hlavné funkcionality.
Nad touto knižnicou bol nakonfigurovaný pracovný postup, ktorý bol riadený
stavmi biznis pojmu. Celý pracovný postup bol rozdelený na viacero menších
častí pre väčšiu efektivitu ďalšieho vývoja. Po skončení pracovného postupu
sa výsledky zaznamenali do repozitára metadát.

Životný cyklus biznis pojmu sa začína editáciou, ktorú používatelia realizujú priamo z webového prehliadača. Právo upravovať a vytvárať pojem majú
zodpovední pracovníci banky, tzv. dátoví stevardi. Pri editácii biznis pojmu
pracujú s nástrojmi a používateľským rozhraním, ktoré je im blízke z prostredia
Microsoft Office, takže nie sú pre nich potrebné žiadne nové znalosti. Po
finalizácii biznis pojmu nasleduje jeho schvaľovanie, po ktorom je pojem
viditeľný pre všetkých používateľov na čítanie. Biznis pojem môžu dátoví
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Dosiahli sme
významné benefity

stevardi kedykoľvek upraviť a vyvolať tak ďalšie kolo
schvaľovania. Každý krok procesu schvaľovania vytvorí
úlohy pre kompetentných pracovníkov. Riešenie eviduje

1.

väčšiu vnútornú efektivitu pri riadení vývoja produktov

historické verzie a je ich možné prehľadne porovnávať
priamo z webového prehliadača. Zaznamenáva sa každá zmena, ako aj používateľ, ktorý ju vykonal. Prehľad
biznis pojmov sa dá jednoducho zobrazovať, filtrovať
a exportovať do Excelu. Nad pojmami a ich atribútmi je

a ich nasadenia do produkčnej prevádzky.

2.

a uľahčenie vyhľadávania pojmu majú používatelia k dispozícii tri rôzne navigačné menu, ktoré reprezentujú
rôzne pohľady na kategórie biznis pojmov.

Všetky biznis pojmy banky sú riadené a dostupné pracovníkom centrály ako i predajnej siete.

3.

Vývojové tímy jednotlivých aplikácií majú istotu,
že používajú rovnakú terminológiu a zároveň majú prehľad

nastavené komplexné vyhľadávanie, ktoré umožňuje
pojem rýchlo a jednoducho nájsť. Pre lepšiu prehľadnosť

Realizácia biznis a dátového slovníka priniesla banke najmä

o zodpovednosti jednotlivých dátových stevardov.

4.

Vďaka riešeniu už nedochádza k neefektívnej internej
komunikácii. Nastavili sa jednoznačné pravidlá pre biznis
pojmy a zavedením všeobecnej informovanosti ohľadom
popisu dátových polí sa zefektívňujú analytické práce
a integrácia jednotlivých produkčných prostredí do IT

Pre potreby zobrazovania údajov z dátového slovníka sa

infraštruktúry banky.

využila funkcionalita BCS (business conectivity services).
Pre správu dátových oblastí sa navrhol zoznam, ktorý sa
po každej zmene synchronizuje s repozitárom metadát.

Riešenie bolo zrealizované za 3 mesiace.

Produkty a technológie

Naše ocenenia
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