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Celem pracy
Zbadanie opłacalności zastosowania metodyki
i technik UML w procesie modelowania
i implementacji systemu ocen pracowniczych
w korporacji rozproszonej w środowisku wzorców
użytecznych.



Główne kryterium
Czy opłacalne jest zwiększenie kosztów
finansowych w obszarze zasobów ludzkich.



Dodatkowe aspekty
środowisko biznesowe;

technologia informatyczna;

środowisko projektowe;

uczestnicy projektu.



Przeprowadzenie

badania



Technologia Informatyczna

SAP ERP

SAP Enterprise Portal

SAP Netweaver



Wyzwanie
wykorzystanie wzorców użytecznych;

wzbogacanie gotowych wzorców projektowych 
zoptymalizowanych dla rozwiązań SAP o techniki 
UML.



Prowadzenie projektu
wykorzystanie infrastruktury SAP;

wykorzystanie metodyki prowadzenia projektów 
ASAP;

zespół projektowy.



Metodyka ASAP
FAZA.1 - Przygotowanie projektu;

FAZA.2 - Opracowanie biznes planu;

FAZA.3 - Realizacja;

FAZA.4 - Przygotowanie końcowe;

FAZA.5 - Weryfikacja produktu;

FAZA.6 - Start produktywny.



Metodyka UML
znajomość technik UML;

znajomość zagadnień obiektowych;

znajomość narzędzi wspierających proces 
projektowania.



UML - Zastosowanie
diagramy przypadków użycia;



UML - Zastosowanie
diagramy przypadków użycia;

diagram klas;



UML - Zastosowanie
diagramy przypadków użycia;

diagram klas;

diagramy czynności;



UML - Zastosowanie
diagramy przypadków użycia;

diagram klas;

diagramy czynności;

diagram maszyny stanowej.



Implementacja systemu
ABAP - technologia obiektowa;

WebDynpro;

integracja z modułem kadrowym HR-PA;

integracja z modułem HR-PD;

integracja z portalem pracowniczym.



Praktyczne rozwiązanie













Produkty końcowe
dokumentacja wdrożeniowa;

dokumentacja techniczna;

dokumentacja testowa;

dokumentacja użytkownika;

rozwiązanie informatyczne.



Wnioski

Użycie technik UML w konceptualizacji systemów
informatycznych w środowisku wzorców użytecznych jest
na dzień dzisiejszy nieopłacalne, ze względu na
generowanie dodatkowych kosztów zwiększających
kompetencje pracownika w obszarze niewynikającym
bezpośrednio z pełnionej przez niego funkcji
stanowiskowej.



Czego się nauczyłem
pogłębiłem swoją wiedzę z zakresu metodyk UML;

zdobyłem doświadczenie w kontakcie z klientem;

poprawiłem organizację pracy zespołu 
projektowego;

zacząłem patrzeć na produkt końcowy z 
perspektywy celów organizacji.



Bardzo

dziękuję

za uwagę


	System �Ocen Pracowniczych
	WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26

