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• K čemu a jak je možné použít podnikový portál
• Přínosy portálu pro vaši organizaci
• Realizace portálu



Co je podnikový portál
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Proč mít portál?



Pro koho je portál?

• Zaměstnance (B2E)
• Partnery (B2B)
• Zákazníky (B2C)

• Portál zaměřený „dovnitř“ = produktivita
• Portál zaměřený „ven“ = zvýšení zisku
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Přístup k informacím

• Žijeme v informační společnosti…
• Informace mají „cenu zlata“
• Potřebujeme informace získávat

• Rychle a podle potřeby (on demand)
• Včas
• Aktuální (přesné)
• Zaručené (autorizované)
• V kontextu
• Propojené (agregované)
• Zabezpečeně (autentizovaně)
• Srozumitelným a pohodlným způsobem

• Potřebujeme komunikovat
• Potřebujeme informace sdílet s ostatními
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Kde hledá zaměstnanec informace?

Když si nevím rady, pak se mohu obrátit na
• Nadřízeného… 

• Nemá čas
• Nemá radost, že ho obtěžuju

• Kolegu…
• Má moc práce
• Nemusí mně pomáhat

• Dokumentaci, návody, směrnice
• Pokud je umím najít
• Pokud to podle nich reálně funguje

• Intranet…
• Je nepřehledný, kde mám hledat, jakou aplikaci použít
• Informace jsou zastaralé

• Portál
• Zde najdu vše, co potřebuji s ohledem na svůj profil nebo roli
• Najdu zde všechny aplikace, které potřebuji 8



Konceptuální pohled - bez portálu

 Mnoho aplikací na různých místech s různým 
způsobem ovládání

 Mnoho klientů a rozhraní, 
 Uživatel se v tom nevyzná, frustrace

CRM LoanTeller

???



Co je podnikový portál

• Portál – je jedno místo, kde se potkávají uživatelé, informace, aplikace a procesy napříč 
organizací

• Portál – je metodické a technologické zavádění „pořádku“, bezpečnosti a efektivity 
práce v přístupu k informacím.

Informace

Procesy

Aplikace

Uživatelé

Integrace informací
• Vytvoření

univerzálního přístupu
k informacím

• Garantované
zpřístupnění informací
libovolnému systému
v livovolném okamžiku.

Integrace směrem k uživateli
• Doručení informace směrem k uživateli prostřednictvím jednotného

rozhraní a různých komunikačních kanálů
• Přístup k informacím prostřednictvím personalizovaného výběru

informací

Procesní integrace
• Koordinace a řízení 

aktivit mezi aplikacemi 
a uživateli

• Automatizace 
obchodních procesů

Integrace aplikací
• Vytváření kompozitních 

aplikací (oddělená aplikační a 
komunikační vrstva)

• Maximální využití existující 
infrastruktury



Koceptuální pohled – s portálem

Podnikové  systémy 
a zdroje informacíPortlety, „kukátka“Webové (portálové) stránky











Různé způsoby integrace vícevrstvých aplikací
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Enterprise portál  - definice

 webové místo, kde je pro určité skupiny uživatelů cíleně 
připraven nějaký obsah a funkcionalita (aplikace)

 vylepšený webserver s novými funkcemi
 kombinuje různé aplikace a informační zdroje do jediné ucelené 

prezentace (AGREGACE)
 uživatelé v různých rolích vidí odlišný obsah dle svých 

přístupových oprávnění (AUTORIZACE) nebo profilu 
(PERSONALIZACE)

 uživatelé si mohou obsah sami přizpůsobit (CUSTOMIZACE)



Každý potřebuje portál…
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Portal.firma.cz

Najdi zákazníka

Detaily o 
zákazníkovi

Objednávky a faktury

ERPCRM



Integrace bez portálu?
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Portal.firma.cz

CRM

Najdi zákazníka

Detaily o 
zákazníkovi

Objednávky a faktury

ERP

Komunikace, 
incidenty 
podpory 

Helpdesk

DMSDokumenty k zákazníkovi nebo 
zakázce 

Logistika, doprava Partner

Jestliže potřebujete propojit 
pět webových aplikací bez 

portálu, pak skončíte 
napsáním nového 

integračního frameworku



Portlety mohou komunikovat a tvořit aplikace
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Portal.firma.cz

CRM

Najdi zákazníka

Detaily o 
zákazníkovi

Objednávky a faktury

ERP

Komunikace, 
incidenty 
podpory 

Helpdesk

DMSDokumenty k zákazníkovi nebo 
zakázce 

Logistika, doprava Partner

Kompozitní aplikace –
stavebnice z portletů 

Mashup – web 2.0 skládačka



Generace intranetového portálu

1. Sada podomácku vytvořených HTML stránek, často na úrovni 
skupin nebo oddělení

2. Intranet se používá napříč celou organizací, obsahuje první 
aplikace a samoobslužné funkce, které využívají podnikové 
(enterprise) technologie

3. Hlavním účelem intranetu je stále sdílení informací a 
samoobslužné procesy, ale přibývají nástroje pro spolupráci, 
zejména u znalostně orientovaných organizací

4. Intranet pokrývá potřeby všech uživatelů, šikovně agreguje a 
vybírá informace podle role, skupiny nebo umístění 
zaměstnance

5. Portál zahrnuje pokročilé vizuální prvky, data zobrazuje v 
reálném čase a umožňuje tvorbu dashboardů

6. V tomto stádiu portál zahrnuje všechny aplikace, které 
zaměstnanci potřebují k prováděních svých pracovních činností 
– consolidated workplace.
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Funkce portálu – dle generací

Procesní 
integrace

Integrace informací 
a aplikací

Přístup k informacím
Integrace obsahu

Generace 6 (2008-2009)
• Polymorfismus
• Integrace na straně klienta

Generace 5 (2006-2008)
• Pokročilá spolupráce
• Orchestrace
• Portal SaaS
• JSR286 a WSRP 2.0

Generace 4 (2004-2005)
• Pokročilé web services
• Kompozitní aplikace
• Osobní obsah
• JSR168 a WSRP

Generace 3 (2002-2003)
• Integrace procesů
• Pokročilá personalizace
• Web services
• Federované hledání

Generace 2 (2000-2002)
• Integrace aplikací
• Spolupráce
• Mobilní zařízení
• Správa portálu

Generace 1 (1998-2000)
• Propojení a správa obsahu
• Hledání, kategorizace
• Personalizace 
• Jednoduché aplikace

Jaký je váš portál?

1. Máte redakční systém?
2. Máte v něm aplikace na míru?
3. Kolik systémů je integrováno
4. Je portál zapojen do procesů?



Přínos technologie v čase

• Přínos statického webu v čase klesá 
• „Pull model“
• Komplexita
• Neaktuálnost

• Potřeba „on-demand“ nebo „e-business“ řešení
• Aktuálnosti
• Personalizace
• Customizace
• „Push model“

Statický obsah

Integrace 
informací

Integrace 
aplikací

Integrace 
procesů



Etablovaná technologie

• Běžná komponenta IT větších a středních organizací, 
podobně jako
• Databázové servery
• Aplikační servery
• Webové servery

• Vyzrálá technologie, 10 let vývoje 
• Vyzrálé produkty
• Ověřené postupy a řešení
• Standardy

25



Portály jsou již produktivní technologie…
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K čemu a jak lze využít portál
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Business motivace (drivers)

 Propojit
• Integrovat (propojit) aplikace a informace v kontextu – podpořit 

rozhodování 
 Zlepšit
• Zefektivnit práci uživatelů a zvýšit výkonnost organizace
• Zlepšit komunikaci
• Podpořit a zrychlit procesy, BPM
• Zefektivnit spolupráci uživatelů
• Zvýšit spokojenost zákazníků, partnerů, zaměstnanců
 Zrychlit
• Reakci na změnu (dynamická správa)
 Ušetřit
• Za licence
• Snížit náklady na provoz a správu IT
• Eliminovat zbytečné činnosti
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IT motivace (drivers)

• SOA: portál a portletový princip se přímo nabízejí jako vhodný 
způsob interakace uživatelů se službami

• BPM: web services lze snadno konzumovat v portletech
• Governance: portál může v prvních fázích osvojení SOA zařídit 

transformaci IT prostředí (spolupráci funkčních WS)
• Security: identity management, SSO



Funkce portálu – hlavní oblasti

 Prezentační schopnosti
 Personalizace
 Vyhledávání
 Content management
 Integrační nástroje
 SSO – Single Sign On
 Správa uživatelů
 Administrace
 Provoz, operativa
 Vývoj aplikací



Jaké úlohy řeší portál?

 Portál je soubor IT technologií a funkcí – „nářadí“
 Lze s ním vytvářet různé aplikace nebo prostředí – „řešení“
 B2B, B2E, B2C, … 
 Většina zákazníků si pořizují portál v souvislosti s řešením 

konkrétních požadavků nebo aplikačních potřeb



Využití portálu
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Portál – webová prezentace

Knihovny webového obsahu
Publikační a prezentační šablony
Publikační pravidla, workflow
Zobrazení obsahu v portálu



Portál – online spolupráce

 Instant messaging (Lotus Sametime)
Sociální sítě (Lotus Connection)
Nástroje pro spolupráci (Lotus Quickr)

Chat, diskusní fóra 
Blog
Wiki stránky
Týmový prostor
Knihovna dokumentů
Profily
Komunity
Kanály, vlákna (feeds)
Kalendář



Portál – intranet

Kombinovaný obsah
Integrace aplikací – mail, CRM, ERP, …
Redakční systém – sofistikované a  komunitní 

publikování
Nástroje pro spolupráci – týmové prostory, …



Seznamy master-detail 

Hierarchie, pivotní tabulky

Summary Row

Tabulky a grafy

Status indikátory

Výstupní filtry

Anotace

Status stránkyMapy

Portál – dashboard

Uživatelské rozhraní pro business intelligence
Soubor vizuálních komponent



Integration 
with BPM
systems Forms

Server
Portal
Server

Forms Designer

Forms 
DB

Portál – formuláře a procesy

Vizuální návrh formulářů
Zobrazení formulářů v portálu
Vhodné jako uživatelské rohraní k BPM řeěení
Formulář může spustit instanci business procesu nebo s 

business procesem interagovat (human task)



Portál – integrace informací a aplikací

 Na standardech postavená integrační platforma
 Portlety jsou
 stavební kameny stránek
 „kukátka“ do aplikací
 Rozšiřující zásuvné moduly (plug-in) 

 Vývojové nástroje – různé druhy
 Rational Application Developer
 WebSphere Portlet Factory
 Portlet builders (HTTP. SQL)
 Editor kompozitních aplikací
 Mashups



Portál – runtime prostředí

Prázdná integrační platforma
Kupujeme technologii nebo portálovou infrastrukturu
Portlet API, Administrační rozhraní
…



Přínosy portálu
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Kdy se vyplatí portál?

• Hodně aplikací
• Hodně skupin uživatelů
• Hodně webových aplikací
• Složité autorizační schéma
• M&A
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Důvody pro implementaci portálu

• Vaše organizace implementuje webovou aplikaci nebo website pro 
různé iniciativy v různých částech organizace. Portál zjednoduší 
financování a provoz takových webů.

• Neustále proškolujete zaměstnance, partnery nebo zákazníky jak 
používat různé aplikace a weby, které vytvářejí oddělení vaší 
organizace. Portál sníží náklady na  trénink a urychlí nasazení nových 
aplikací.

• Snažíte se sjednotit vývoj svých aplikací, ale nemůžete si dovolit 
přepsat je na webové aplikace. Portál vám pomůže zpřístupnit 
aplikace na web.

• Potřebujete se odpoutat od neperspektivních platforem a 
frameworků, na kterých jsou postavené vaše starší webové aplikace.

• Udržujete intranet pro obchodní oddělení a extranet pro partnery. 
Portál vám jednoduší každodenní údržbu informací na webech.

• Provozujete překrývající se technologie pro CMS, search a SSO v 
různých částech organizace. Portál poskytne jednotný soubor 
centrálních služeb a zlevní vývoj aplikací jendotlivých oddělení.
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Orientace na uživatele

• konečně použitelné řešení pro všechny 
• uživatelé najdou vše, co potřebují najít
• jednotný přístup k informacím a ovládání
• každý uvidí jen to, co potřebuje (zbytek mu skryjeme 

nebo zakážeme prohlížet)
• jedno heslo
• řízení publikování informací 



Proč firmy volí portály

• nejjednodušší a nejrychlejší typ integrace
• celková bezpečnost přístupu k informacím 
• jednotná správa uživatelů a jejich přístupu k apliakcím
• zavedení podnikových standardů
• efektivita práce a přístup k informacím

• portál =  řešení pro rychlé odstranění nedostatků aplikací 
• portál = integrace na úrovni uživatelského rozhraní  



Zrychlení prodeje

• Sloučením všech informací, které jsou potřeba k 
realizaci úspěšného obchodu, na jedno místo se pro 
vás portál stane neocenitelným online zdrojem a 
kompetitvní výhodou.
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Zlepšení služeb zákazníkům

• Portál umožní zákazníkům na jednom místě najít 
všechny relevantní informace a provádět všechny 
transakce. Tím dochází ke zlepšení informovanosti 
zákazníků, jejich větší spokojenosti a zvyšuje se jejich 
důvěra k organizaci. 
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Snížení nákladu na podporu zaměstnanců

• Portál snižuje náklady na doručení informací a služeb 
širokému portfoliu zaměstnanců. 

• Portál podporuje spolupráci zaměstnanců z různých 
částí organizace.

• Sloučením informací, které zaměstnanci skutečně 
potřebují, na jedno místo dochází ke zvýšení 
produktivity.

- 47



Využití existujících systémů

• Portál umožní využívat informace v systémech, které 
se dříve omezovaly jen na pořizování dat určenými 
úředníky referenty a jejich zpracování úzkou skupinou 
specialistů.
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Jak měřit ROI

• 30 minut úspory zaměstnance x den
• Není vyčíslitelné
• Není obhajitelné
• Není realizovatelné

• Pragmatické a viditelné ROI 
• Odřezávání nákladů (cost avoidance)
• Lépe zaměřený development (na funkce, nikoliv systémy)
• Samobslužnost
• Zefektivnění byznysu (velocity & throughput)

• ROI musí být svázané s obchodními cíli a záměry
• Zvýšení obratu
• Spokojenost zákazníků
• Zavedení dodavatelských vztahů
• Přínosy pro konkrétní skupinu 
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Relizace portálu
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Co byste měli vědět

• Implementace portálu je běh na dlouhou trať
• Vlastní implementace je projekt na několik měsíců, jeho 

etablování je na rok nebo dva
• Horizontální portály napříč organizací stojí nejvíce úsilí ve 

srovnání s portály resp. projekty, které řeší jen jednu oblast.
• Tři čtvrtiny zákazníků si portálovou technologii pořizují v 

souvislosti s konkrétním projektem nebo potřebou, pouze 
čtvrtina si kupuje technologii.

• Portál je potřeba umět prodat uvnitř organizace.
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Klíčová technologie
24 %

76 %
Součást řešení



Proč WebSphere Portal?

• Nejlépe hodnocený horizontální portál 2002-2010

© 2008 IBA CZ, s.r.o. 52



Náklady na portál – 5let TCO 



Portálový projekt s IBM WebSphere

• Dříve cca 2 roky (sorry)
• Nyní cca 6-12 měsíců

• Technologie je etablována
• Akcelerátory
• Posun od horizontálních portálů k řešení
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Náklady na implementaci portálu
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Why look at this?

 An Intranet Portal is not just for Christmas!
 When you set out to make the case for your intranet portal, you 

surely planned for it to be a long-standing investment, that would 
bring benefits long into the future!

 Remember the Road Analogy?  In building the Portal 
Infrastructure, you have laid down foundations that others will 
build on.  Soon your road will literally fill up with cars and lorries

 Claim the credit for those who will follow
 But you aren’t charging a road tax or a toll!  These guys are using 

your shiny new road because it’s easier and cheaper and they are 
getting a free ride!

 Look behind this… are they not able to complete their new 
project cheaper than they would have been able to otherwise?  Is 
is not quicker to develop to the portal than elsewhere?  Is it not 
easier to publicise and make available their application to users?



Example benefits to followers (1of2)

 Free User Interface
 For most new applications, it is necessary to design a graphical 

user interface.  The portal provides this sort of technology “out of 
the box”

 Free User Client
 The use of a browser interface saves cost of creating and 

installing a end-user desktop client for the app 
 Free Access Security & Authentication Model
 The Portal provides an in-built security model, user-id and 

password feature (which would otherwise need to be built from 
scratch for each new application)

 The Portal will also hold a directory service to authenticate users 
which can be adapted for use with the new application more 
cheaply than would normally be the case

 Free Enterprise Development Framework
 Most portal solutions provide a set of standard APIs & Portlets

and support a number of programming languages
 This provides a toolkit by which application development can be 

speeded up



Example benefits to followers (2of2)

 Free Infrastructure
 The web servers, app servers and database servers within the 

intranet web farm are already there and can be used by the new 
application

 Thus savings are made on enterprise software licenses, hardware 
and associated infrastructure (load balancing etc.)

 Free Publicity
 Most applications are only partially mandatory for users.  As 

such, publicity (to attract new users to an applications) is a 
necessary part of the project

 The Portal is already a place where thousands of company users 
will go every day – a simple banner or news item on the 
homepage saves significantly on flyers, roadshows, etc.

 Level 2/3 Support Savings
 The new app will be cheaper to support through the portal, 

because there is an existing team supporting the underlying 
hardware and web-farm software



How Benefits are Realised

 Lower Labour Costs
 Lower Design Costs

 Many things are “out of the box” with the portal and do not need to 
be re-designed / re-invented

 Lower Development Costs
 Some things do not need to be developed at all (e.g. interface)
 Some things need only miminal redevelopment to be re-usable (e.g. 

authentication)
 The development itself is easier (due to framework)

 Lower Testing Costs
 Lower Implementation & Publicity Costs
 Lower Support Costs per fault raised

 Lower Software Costs
 Avoided enterprise licenses (e.g. on app servers and database servers)

 Lower Hardware Costs
 Easier to re-use hardware, as already pre-built in the intranet web-farm



Conclusions

 It is hard to claim a ‘theoretical’ future benefit 
 To claim cost avoidance on future business cases yet to be 

approved is rather difficult in most companies
 However, pursue the argument that policy and procedures 

can be changed to ensure these benefits are realised
 For example, create a rule that all new small and medium 

applications have to be developed via the portal…
 And cut the development FTEs in your IT function by 15-

20%
 There are very real benefits to be had here
 So don’t give up on them!
 This is the main reason (after all) why you are putting in a 

portal (I.e. to provide a low-cost platform for the future)
 So make sure your executive decision makers understand 

this and give you credit for it in your business case!



Hlavní rizika

 Projekt příliš složitý (horizontální projekty)
 Portálový projekt odhalí všechny problémy v 

organizaci
 Chybí „killer application“
 Chybí vize
 Nezkušený dodavatel
 Chybí portlety pro lokální aplikace
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Axiom 1: "Portal Takes the Hit"

 A portal project will uncover all the problems that exist 
within an enterprise. 
 This includes, but is not limited to: 
 Communication Infrastructure. 
 Hardware 
 Software - web servers, database servers, directory 

servers, etc. 
 Legacy systems. 
 Information organization and access. 
 People.

 A good portal project will find all the problems.  They all 
have to be fixed or upgraded or replaced or ...
 Otherwise, the portal project will have problems. 



Axiom 2: There is no one way to do anything

 The good news: There is no one way to do anything in 
WebSphere Portal.  There are usually at least two, if not 
multiple, ways to configure, program, or accomplish anything.
 The bad news: There is no one way to do anything in 

WebSphere Portal.  There are usually at least two, if not 
multiple, ways to configure, program, or accomplish anything. 
 The most time will be spent looking at all the ways to 

accomplish what you want to do and selecting a way to do it.



Axiom 3: Keep it Simple and Make it Work.

 The best projects start small, stay small, and get something 
working. 
 Keep the initial objectives discrete and focused. 
 Building a portal is an iterative process. 
 Build and show and build and show and build and ...

 People will know what applications they want to include in the 
portal, but not necessary how they want to lay it out or how the 
portlets should work together.  
 Focus on Instant Gratification. 



Axiom 4: It takes a Horizontal Team

 Nature of projects involving products such as WebSphere 
Portal is such that no one person can know everything that 
is needed to run and control the product.
 Assemble a multidisciplinary team to run a portal, 

consisting of one person from each of the major groups 
involved in the WebSphere Portal system.   
 A suggested example of a multidisciplinary team would 

include one person from each of the following disciplines: 
 DBAs.
 WebSphere Application Server
 WebSphere Portal 
 LDAP
 Systems
 Corporate communications. 
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Web 2.0 Portal Vision - Open Architecture

 Client Side Aggregation and Open REST Services
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Shrnutí

 Portál je standardní způsob integrace na prezentační 
vrstvě

 Portál potřebuje prakticky každá organizace
 Portál vám pomůže snížit náklady
 Portál vám pomůže zlepšit:
 Integraci webových aplikací
 Agregaci informací
 Propojit informace, aplikace, uživatele a procesy na 

jednom místě
 Spolupráci a komunikaci mezi uživateli
 Ušetřit

 Portál vám umožní být lepší
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