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Agenda

• Kdo je to architekt/ka
• Co je to architektura
• Zdroje informací o architektuře
• Architektonické vzory, artefakty a 

metodiky
• Oracle a architektura
• Překážky, úskalí a poučení



Architekt/ka...

• „Spirála je drát stočený do tvaru spirály“
- Jaroslav Žák

• Architekt/ka je se člověk navrhující architekturu/y
• lat: architectus
• řec: arkhitekton

• ... vychází z požadavků a potřeb uživatele
• ... zhmotňuje vize
• ... je si vědom vstupních omezení, je schopen kompromisu
• ... zná prostředky realizace, rozumí principům a pravidlům 

realizace
• ... tvoří zadání pro realizátora resp. hlubší úroveň architekta
• ... v přeneseném smyslu je mostem mezi uživatelem a 

stavitelem



Chamurapiho zákoník 

• 1750 př. n. l.
• If a builder constructed a house, but did not make his 

work strong,… that builder shall be put to detah.



Architektura...

• ... je uspořádaný, elegantní návrh pro tvorbu
• ... respektující přání a potřeby uživatele / zadavatele
• ... téměř vždy kompromisní
• ... často konfliktní nebo provokující

• ... v organizaci pak dobře dokumentovaný návrh nebo 
sada návrhů umožňující flexibilně reagovat na nové či 
změněné požadavky uživatelů

• Cíl: Spokojený uživatel
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Pražšký Hrad



Tančící Dům



Winchester house
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* architektura
* architekt

• V původním smyslu jde o návrh domu, sídla
• Dnes daleko širší záběr

• Bytový architekt 
• Zahradní architekt
• Herní architekt 

• V kontextu dnešního semináře „Architektura v organizaci“
• Úrovně architektury např.:

• Síťová -> Network Architect
• Hardwarová -> HW Architect
• Systémová -> Systems Architect
• Datová -> Data Architect
• Aplikační -> Application Architect 
• Integrační -> Integration Architect
• Funkční -> Functional Architect
• Řešení -> Solution Architect
• Obchodní -> Business Architect
• Celopodniková -> Enterprise Architect



Architektonické paralely

Obchodní Obchodní 
architektruraarchitektrura

TechnologickTechnologick
á á 

architekturaarchitektura

Systémová Systémová 
architekturaarchitektura

Funkční Funkční 
architekturaarchitektura

Informační Informační 
architekturaarchitektura

Aplikační Aplikační 
architekturaarchitektura

Datová Datová 
architekturaarchitektura

Komponentová Komponentová 
architekturaarchitektura

Koncepční Koncepční 
architekturaarchitektura
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Zajímavé zdroje re Architektura

• http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture

• EA community
• www.eacommunity.com

• Institute for enterprise architecture 
• www.enterprise-architecture.info

• Open group architecture framework
•  www.opengroup.org/togaf/

• Zachman Framework
• http://www.zachmaninternational.com/

• The TeleManagement Forum (TMF)
• www.tmforum.org

• Open Applications Group  (OAGi)
• www.openapplications.org

• The Object Management Group (OMG) / Corba
• www.omg.org

• Open Applications Group  (OAGi)
• www.openapplications.org
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Architecture maturity (1)

• Relativně nízká architektonická vyspělost (architecture maturity)
• Např. dle TOGAF

• Level 0 – None: No IT architecture
• Level 1 – Initial: Architecture process underway
• Level 2 – Under development: Architecture process under 

development
• Level 3 – Defined: Defined IT architecture including detailed 

written procedures
• Level 4 – Managed: Managed and measured IT architecture 

process
• Level 5 – Optimizing: Continuous improvement of IT architecture 

process
• Přestože se zmiňuje vazba na business (cíle, procesy, drivery) 

není business architektura začleněna do vyspělosti



Architecture maturity (2)

• Položme/te si otázku:
• Existence oddělení architektury v IT
• Členění / specializace oddělení architektury
• Existence oddělení business procesů
• Existence oddělení (business) architektury mimo IT
• Reporting line, Pravomoce, Zodpovědnosti 



Problémové oblasti

• Partikulární nebo nestejnoměrné pokrytí vybraných 
architektonických vrstev
• Bottom-up (Technické architektury)
• Top-down (Business architektury)
• Gap in the middle

• Business Procesy vs Procesy v IT systémech
• Střet paradigmat

• Implementace pordle business požadavků
• Implementace podle „vanilla“ funkcionality

• Business Entity vs. Datové Struktury v IT
• Střet je i mezi jednotlivými systémy v IT

• I v případě aplikace více-či-méně e2e architektonických 
frameworků typu Zachman, Togaf, eTOM apod. 
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Business Architektura

• Není „Architektura pro architekturu“
• Je architekturou pro tvorbu businessu
• Umožňuje „zmapovat“ a „organizovat“ business 

• a připravit tak uspořádané zadání pro IT architekturu
• Používá business terminologie

• Často svádí IT architekty na scestí
• ??Jednoduché?? otázky

• Kdo je to Zákazník?
• Ale např.: Jakou má strukturu a životní cyklus?

• Co je to Produkt?
• Ale např.: Jak je to s dekompozicí a balíčkováním?
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Podpůrné a pomocné nástroje 
architekta

• Metodiky
• Vzory
• Artefakty



Oracle a architektura (1)

• Business Flows
• Při implementaci Oracle aplikací se vychází z víceúrovňové mapy 

end-to-end obchodních procesů Business Flows (artefakt) s jejichž 
pomocí se analyzují požadavky a realita jejich konfigurací resp. 
customizací je získáván základ realizace těchto procesů v 
systémech eBS a zároveň podpořena tato implementace.

• Např.:
• Corporate governance
• Order to cash
• Requisition to pay
• Recruit to hire
• ...

• Řádově stovky typických business procesů



      Plan              Source              Fulfill              Market              Sell             Support

Enterprise Management

Level I – Core Business Processes

Return

Supply Chain Back OfficeCR
M

Project to 
Profit

People to 
Paycheck

Accounting 
to Financial 

Reports

Contact to 
Resolution

Campaign 
to Lead

Contract to 
Renewal

Procure to 
Pay

Order to 
Cash

Lead to 
Order



Level II. – Functions: Lead to Order  

Return

Campaign to Lead

Product Trade–In
To Order

Opportunity To 
Order

Inbound Call
To Lead

Outbound Call
To Lead

Order to Cash Insight to 
Campaign Plan

Web Browse 
to Order

Sales Force 
Management

Lead To 
Opportunity

Configure Quote
 to Order

High Level Flow



Flow
Value
Statement

Level III. – Activities: Quote to Order 

Return

SL0040
Map 

Solution To 
Customer Needs

•The process of using Guided Selling 
to capture complex customer needs 
and business objectives and mapping 
appropriate products and services, 
across multiple business units, to 
meet complex customer needs.

SL7028
Perform 

Cross-Sell
& Up-Sell

•The process of cross-
selling and up-selling 
targeted, value added 
products and services. 
(Configuring recommended 
options for ‘Customer’)

SL0045
Manage 
Quote 

Approval

• The process of 
managing internal 
quote approval, 
including approval 
criteria, validation, 
escalation, notification 
& approval. 

SL0783
Present & 
Negotiate 

Quote

OF1056
Perform

Customer  
  Credit Check

• The process of 
performing credit 
check to calculate, 
evaluate and mitigate 
associated risk.

SL0047
Create 

Proposal

• The process of 
creating the 
proposal.

PF2036
Check 

ATP

SL0044
Price 
Quote

•The process of 
presenting and 
negotiating the quote 
with the customer, 
including proposed 
solution, pricing & 
discounting. 

SL7147
Configure 
Solution

• The process of 
configuring the solution, 
spanning multiple complex 
products & services. 
Guided Selling process 
steers the configuration to 
an optimal solution.

• The process of 
checking item 
availability for the quote, 
using ATP

•The process of defining 
and applying pricing and 
discounting strategies, 
including price lists, price 
agreements, promotions, 
and rules-driven & 
discretionary discounts

SL7030
Determine 

Order 
Details

• The process of 
determining order 
options such as 
shipping, billing, 
scheduling, and 
payment options.

SL0769
Maintain

Customer 
Information

• The process of 
maintaining primary 
information about 
the customer.

SL0788
Convert
Quote 

to Order

• Process of converting 
a quote into a sales 
order.

Enterprise Roles

Telesales Agent Sales Manager

Sales RepresentativeCustomer

  Opportunity to Order
  Web Prospect to Shopping Cart

Web Prospect to Shopping Cart

Author to Sign Sales Contract
Change or Terminate Contract

Pick to Order to Shipment
Order to Buy Shipment
Assemble to Order To Shipment
Order to Shipment
Order to Drop Shipment
Quote to Warranty / Extended Warranty
Product Trade in to Order
Insight to Campaign Plan

Channel 
used is the 

Web?

No

Yes

KPI

KPI

 Business Flow



Oracle a architektura (2)

• Fusion Architecture
• Ještě o krok dál
• Oracle Fusion

• Strategická architektura příští verze Oracle aplikací, 
postavená na principech SOA – kompozitní aplikace

• Oracle Fusion Architecture
• Koncepční rámec pro návrh oddělených vrstev

• Rozhraní
• Procesů
• Dat

• Univerzální, rozšiřitelný, produktově nezávislý
• Jednotlivé vrstvy architektury jsou na sobě nezávislé
• Přibližuje propojení business a IT světa



Oracle Fusion Architecture
Unified Portal

Business Process Orchestration

Process models                               BPEL Engine

Fusion Service Bus
Multi-protocol routing 

Message transformation
Services and Event Mediation

Grid Computing

Activity 
Monitoring

Fusion Service Registry

Application Integration Services
Process Integration Services
Data and Metadata Services

Business
Intelligence

Clustering Security
Provisioning Configuration
Data Management Directories
Identity Management Web Cache

Packaged 
Apps Custom Apps ISV AppsSt

an
da

rd
 D

ev
el

op
m

en
t F

ra
m

ew
or

k Security, M
anagem

ent &
 M

onitoring

JD
ev

el
op

er

SOA se stává nedílnou SOA se stává nedílnou 
součástí IT architektruysoučástí IT architektruy

BPEL Process ManagerBPEL Process Manager

ImplementaceImplementace BAM + BPEL  BAM + BPEL 
pro měření procesůpro měření procesů

Business Activity Business Activity 
MonitoringMonitoring

Integrované službyIntegrované služby

Katalog služebKatalog služeb

Web Services ManagerWeb Services Manager

WS WS RegistryRegistry

Enterprise Service BusEnterprise Service Bus

  Základní službyZákladní služby
Zpřístupnění služeb  pomocí Zpřístupnění služeb  pomocí 

portáluportálu
MessagingMessaging

J2EE ServerJ2EE Server

WebCenterWebCenter
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Úskalí & doporučení

• Nepodceňujte význam architektur/y
• Nepřeceňujte význam architektur/y
• Rozumné a vyvážené pokrytí různých vrstev 

architektury
• „Mind the gap“
• Balancujte:

• Simplicity and maintainability
• Flexibility
• Reusability



Q&A


