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Enterprise Workload Management 
Διαχείριση και Αυτοµατοποίηση των IT Διαδικασιών 
Επιτύχετε περισσότερα µειώνοντας το κόστος

Του Δηµήτρη Καριστινού, Senior Consultant της SYNTAX Πληροφορική

Τ
α σηµερινά περιβάλλοντα των 

µεγάλων οργανισµών έχουν γί-

νει ιδιαίτερα περίπλοκα, έχοντας 

πληθώρα εφαρµογών σε ετερογενείς 

πλατφόρµες και πολύπλοκες διεπαφές 

µε εσωτερικά ή εξωτερικά συστήµατα

Η πολυπλοκότητα αυτή δυσχεραίνει 

το χρονοπρογραµµατισµό των καθη-

µερινών εργασιών και επιφέρει ένα 

διαρκώς αυξανόµενο κόστος και κίν-

δυνο λανθασµένης εκτέλεσης. 

Οι τυπικοί job schedulers, οι οποί-

οι χρησιµοποιούνται, δεν είναι ικανοί 

πλέον να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες 

και απαιτήσεις των σύγχρονων οργα-

νισµών. 

Αυτό συµβαίνει γιατί συνήθως είναι 

ταυτισµένοι µε την πλατφόρµα πάνω 

στην οποία εκτελούνται, µε µικρή ικα-

νότητα διασύνδεσης µε άλλα συστή-

µατα και χρησιµοποιούν κατά βάση 

το κριτήριο της ώρας για την εκτέλε-

ση των εργασιών (tasks). Η απάντηση 

σε αυτά τα προβλήµατα είναι η εφαρ-

Δηµήτρης Καριστινός
SYNTAX Πληροφορική

µογή µιας κεντρικής λύσης Workload 

Automation, η οποία να µπορεί να 

διαχειριστεί όλες τις IT διαδικασίες, 

ανεξάρτητα από την πλατφόρµα εκτέ-

λεσης, την εφαρµογή ή τη χρησιµο-

ποιούµενη τεχνολογία. Μια τέτοια τε-

χνολογία είναι το προϊόν Control-M v8 

της BMC Software (http://www.bmc.

com/controlm), το οποίο, σύµφωνα 

και µε το Gartner, βρίσκεται τα τελευ-

ταία χρόνια σταθερά στην κορυφή της 

προτίµησης παγκοσµίως όσον αφο-

ρά τις λύσεις Workload Automation, 

παρέχοντας λύσεις αυτοµατοποίησης 

σε όλα τα γνωστά λειτουργικά συστή-

µατα και σε διαδεδοµένες εφαρµο-

γές, όπως SAP, Informatica, Business 

Objects και σε τεχνολογίες όπως Web 

Services, Messaging κτλ. 

H σχετική ανάλυση µπορεί να βρεθεί 

στο ακόλουθο Link: 

http://go.bmc.com/forms/MSM_

AR_CTM_GartnerMQ_BMCcom_EN_

Feb2012

Απαιτήσεις και οφέλη
Τα ζητούµενα µέσω µια τέτοιας λύσης 

είναι συγκεκριµένα. Καλύτερη και πιο 

κατανοητή αποτύπωση των καθηµερι-

νών εργασιών, ευκολότερη παρακο-

λούθηση και εντοπισµός σφαλµάτων, 

βελτιωµένη ασφάλεια και µείωση του 

συνολικού χρόνου εκτέλεσης των κα-

θηµερινών ροών, πάντα εντός των 

υπαρχόντων SLA και τέλος η απελευ-

θέρωση ανθρωπίνων πόρων προς 

όφελος του οργανισµού.

Το Control-M v8 ακολουθεί το τρίπτυ-

χο, απλότητα στην διαχείριση, δύναµη 

στην εκτέλεση, αποδεδειγµένα απο-

τελέσµατα. 

Μέσω ενός εύχρηστου και φιλικού, 

προς το χρήστη, περιβάλλοντος, εί-

ναι σε θέση να δώσει λύση παρέχο-

ντας µια κεντρική πλατφόρµα µέσω 

της οποίας µπορεί να γίνει η υλοποί-

ηση και η διαχείριση των καθηµερι-

νών ροών. 

Το αποτέλεσµα είναι ένα ευδιάκριτο 

περιβάλλον µε κατηγοριοποιηµένες 

τις καθηµερινές ροές, κάνοντας έτσι 

ευκολότερη την παρακολούθηση και 

διαχείριση της εκτέλεσης. 

Με προσθήκες όπως το Control-M 

Self-Service, η διαχείριση µπορεί να 

γίνει αποµακρυσµένα µέσω web περι-

βάλλοντος ή µέσω φορητών συσκευ-

ών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη 

απόκριση σε περίπτωση σφάλµατος 

και άρα την καλύτερη διαθεσιµότητα. 

Η εκτενής υποστήριξη λειτουργικών 

συστηµάτων, εφαρµογών (SAP, Infor-

matica κτλ) και τεχνολογιών (J2EE, 
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Web Services, Messaging κ.λ.π.) δί-

νει την ικανότητα της δηµιουργίας και 

σύνδεσης ροών, ανεξάρτητα από το σε 

ποιες πλατφόρµες αυτές εκτελούνται. 

Η άµεση αυτή σύνδεση απελευθερώ-

νει την εκτέλεση από το αυστηρό κρι-

τήριο της ώρας και το µεταµορφώνει 

σε ένα δυναµικό περιβάλλον, όπου 

πλέον η ολοκλήρωση µιας ενέργειας 

σε ένα σύστηµα ή εφαρµογή ενεργο-

ποιεί τα επόµενα βήµατα, πιθανόν σε 

ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. 

Σηµαντικό αποτέλεσµα όλης της δι-

αδικασίας είναι η σαφής µείωση του 

χρόνου ολοκλήρωσης των ροών, η 

οποία πολλές φορές ξεπερνά και το 

30% του αρχικού χρόνου. 

Επιπρόσθετα, η σηµαντική αυτή µεί-

ωση του χρόνου δίνει την ικανότητα 

στους οργανισµούς να είναι πάντοτε 

σύννοµοι µε τα SLAs τα οποία διέπουν 

την καθηµερινή εκτέλεση των IT δι-

αδικασιών. Η ευθυγράµµιση µε τους 

κανόνες ασφαλείας είναι ακόµα ένα 

ζητούµενο ιδίως όταν µια τέτοια λύση 

διαχειρίζεται ευαίσθητη εταιρική πλη-

ροφορία.

Το Control-M v8 παρέχει ένα πλή-

ρη µηχανισµό authentication και 

authorization ώστε να υποστηρίξει 

τις απαιτήσεις ελέγχου της πρόσβα-

σης και δικαιωµάτων των χρηστών. 

Το Control-M v8 είναι συµβατό µε το 

Sarbanes–Oxley Act (SOX), παρέχο-

ντας όλα τα απαραίτητα audit report 

που κατά καιρούς ζητούνται. 

Σηµαντικό αποτέλεσµα της υλοποίη-

σης µε το Control-M v8, είναι η αύξη-

ση της ευελιξίας του οργανισµού. Είτε 

από κάποιο σταθερό σταθµό εργασί-

ας, είτε από κάποια mobile συσκευή, 

το προσωπικό του οργανισµού (εί-

τε business είτε IT) είναι σε θέση να 

γνωρίζει άµεσα την κατάσταση στην 

εκτέλεση των IT διαδικασιών και να 

δράσει ανάλογα.

Τέλος, µια τέτοια λύση workload 

automation µπορεί άµεσα να απε-

λευθερώσει ανθρώπινους πόρους οι 

οποίοι θα εξυπηρετήσουν τον οργανι-

σµό σε άλλα σηµαντικά έργα απελευ-

θερώνοντας τους από την καθηµερινή 

εκτέλεση των ροών. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η καλύτερη 

διαχείριση και αξιοποίηση του δυναµι-

κού 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 υπηρεσί-

ες σε όλους σχεδόν τους τραπεζικούς 

οµίλους στον ελληνικό χώρο, καθώς 

και σε ασφαλιστικές εταιρείες και µε-

γάλους οµίλους λιανεµπορίου. 

Κοινό αποτέλεσµα σε όλες τις υλοποι-

ήσεις η αύξηση της παραγωγικότητας, 

η µείωση των σφαλµάτων και η έγκαι-

ρη αντιµετώπιση προβληµάτων στην 

καθηµερινή λειτουργία των οργανι-

σµών.

SYNTAX Πληροφορική, Μεσογείων 218, Χολαργός, 
210-6543100, www.syntax.gr, info@syntax.gr


