Enterprise Wide Dynamic
Workload Management

Διαχείριση και Αυτοµατοποίηση των IT Διαδικασιών
Τα σηµερινά περιβάλλοντα των µεγάλων οργανισµών έχουν γίνει ιδιαίτερα
περίπλοκα, έχοντας πληθώρα εφαρµογών σε ετερογενείς πλατφόρµες
και πολύπλοκες διεπαφές µε εσωτερικά ή εξωτερικά συστήµατα
Του Δηµήτρη Καρυστινού, Software Engineer Consultant, SYNTAX

Η

πολυπλοκότητα αυτή δυσχεραίνει το χρονοπρογραµµατισµό των
καθηµερινών εργασιών και επιφέρει ένα διαρκώς αυξανόµενο κόστος
και κίνδυνο λανθασµένης εκτέλεσης. Οι
τυπικοί batch schedulers, οι οποίοι χρησιµοποιούνται, δεν είναι ικανοί πλέον να
αντιµετωπίσουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων οργανισµών. Αυτό
συµβαίνει γιατί συνήθως είναι ταυτισµένοι µε την πλατφόρµα πάνω στην οποία
εκτελούνται, µε µικρή ικανότητα διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα και χρησιµοποιούν κατά βάση το κριτήριο της ώρας
για την εκτέλεση των εργασιών (tasks).
Η απάντηση σε αυτά τα προβλήµατα είναι η εφαρµογή µιας κεντρικής λύσης
Workload Automation, η οποία να µπορεί να διαχειριστεί όλες τις ροές, ανεξάρτητα από την πλατφόρµα εκτέλεσης, την
εφαρµογή ή τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Μια τέτοια τεχνολογία είναι το προϊόν Control-M της BMC Software, το οποίο
βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σταθερά στην κορυφή της προτίµησης παγκοσµίως όσον αφορά τις λύσεις Workload
Automation, παρέχοντας λύσεις αυτοµατοποίησης σε όλα τα γνωστά λειτουργικά
συστήµατα και σε διαδεδοµένες εφαρµογές, όπως SAP, Informatica, Business
Objects και σε τεχνολογίες όπως Web
Services, Messaging κτλ.
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Απαιτήσεις και οφέλη
Τα ζητούµενα µέσω µια τέτοιας λύσης είναι συγκεκριµένα. Καλύτερη και πιο κατανοητή αποτύπωση των καθηµερινών
εργασιών, ευκολότερη παρακολούθηση
και εντοπισµός σφαλµάτων, βελτιωµένη
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ασφάλεια και µείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης των καθηµερινών ροών.
Το Control-M είναι σε θέση να δώσει λύση
παρέχοντας µια κεντρική πλατφόρµα µέσω της οποίας µπορεί να γίνει η υλοποίηση και η διαχείριση των καθηµερινών
ροών. Το αποτέλεσµα είναι ένα ευδιάκριτο περιβάλλον µε κατηγοριοποιηµένες
τις καθηµερινές ροές, κάνοντας έτσι ευκολότερη την παρακολούθηση της εκτέλεσης. Με προσθήκες όπως το ControlM Self-Service, η διαχείριση µπορεί να
γίνει αποµακρυσµένα µέσω web περιβάλλοντος ή µέσω φορητών συσκευών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη απόκριση σε περίπτωση σφάλµατος και άρα
την καλύτερη διαθεσιµότητα. Η εκτενής
υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων,
εφαρµογών (SAP, Informatica κτλ) και
τεχνολογιών (J2EE, Web Services, Messaging κλπ) δίνει την ικανότητα της δηµιουργίας και σύνδεσης ροών, ανεξάρτητα από το σε ποιες πλατφόρµες αυτές
εκτελούνται. Η άµεση αυτή σύνδεση απελευθερώνει την εκτέλεση από το αυστηρό κριτήριο της ώρας και το µεταµορφώνει σε ένα δυναµικό περιβάλλον, όπου
πλέον η ολοκλήρωση µιας ενέργειας
σε ένα σύστηµα ή εφαρµογή ενεργοποιεί τα επόµενα βήµατα, πιθανόν σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Σηµαντικό αποτέλεσµα όλης της διαδικασίας
είναι η σαφής µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των ροών, η οποία πολλές
φορές ξεπερνά και το 30% του αρχικού
χρόνου. Η ευθυγράµµιση µε τους κανόνες ασφαλείας είναι ακόµα ένα ζητούµενο ιδίως όταν µια τέτοια λύση διαχειρίζεται ευαίσθητη εταιρική πληροφορία.

Δηµήτρης Καρυστινός
SYNTAX

Το Control-M παρέχει ένα πλήρη µηχανισµό authentication και authorization
ώστε να υποστηρίξει τις απαιτήσεις ελέγχου της πρόσβασης και δικαιωµάτων των
χρηστών. Το Control-M είναι συµβατό µε
το Sarbanes–Oxley Act (SOX), παρέχοντας όλα τα απαραίτητα audit report. Σηµαντικό αποτέλεσµα της υλοποίησης µε
το Control-M, είναι η αύξηση της ευελιξίας του οργανισµού.
Μια τέτοια λύση workload automation
µπορεί άµεσα να απελευθερώσει ανθρώπινους πόρους οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τον οργανισµό σε άλλα σηµαντικά έργα επιτυγχάνοντας έτσι και
καλύτερη διαχείριση του δυναµικού αλλά και µείωση του κόστους της καθηµερινής λειτουργίας.

Η εµπειρία της SYNTAX
Η SYNTAX Πληροφορική, διαθέτει την
απαραίτητη εµπειρία σε υλοποιήσεις
Workload Automation, παρέχοντας τα
τελευταία χρόνια σχετικές υπηρεσίες σε
όλους σχεδόν τους τραπεζικούς οµίλους
στον ελληνικό χώρο, καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες και µεγάλους οµίλους
λιανεµπορίου. Κοινό αποτέλεσµα σε
όλες τις υλοποιήσεις η αύξηση της παραγωγικότητας, η µείωση των σφαλµάτων και η έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων στην καθηµερινή λειτουργία των
οργανισµών.
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