
Skuteczne dopasowanie systemów IT do operacji biznesowych  

Dlaczego architektura korporacyjna jest tak ważna? 

Kierownictwa firm często zadają mi dwa pytania. 

1. Dlaczego architektura korporacyjna (EA) jest ważna w mojej firmie i moim specyficznym środowisku 

operacyjnym? 

2. Mamy strategię biznesową, biznesplan i plan IT. Czy to nie wystarczy? 

Uważam, że same strategie i plany nie wystarczą w większości przypadków w obecnym ciągle 

zmieniającym się i pogrążonym w kryzysie otoczeniu. Nawet najlepiej zaprojektowane strategie 

zawodzą, ponieważ z różnych powodów tak się dzieje nie są dobrze komunikowane, dostosowane (np. 

strategia biznesowa ma inny cel niż strategia IT itp.) i są obsługiwane na wszystkich poziomach poza 

organizacjami biznesowymi. Oczywiste jest, że nowe podejście jest uzasadnione. Wynika to z ciągle 

zmieniającego się otoczenia większości współczesnych organizacji (prywatnych, publicznych, non-

profit itp.), Na które obecnie wpływa szereg czynników i warunków społecznych, politycznych, 

ekonomicznych, technologicznych i naukowych z prędkością nieprzewidzianą nawet według 

najlepszych umysłów. Nawet Alvin Toffler, najsławniejszy futurolog, nie przewidział w pełni wszystkich 

bieżących problemów (globalizacja, terroryzm, globalny kryzys finansowy, niestabilność polityczna, 

ubóstwo, masowa imigracja, wojny regionalne itp.), A ich rozwiązania stanowią współczesne narody, 

społeczeństwa i gospodarki muszą stawić czoła i muszą działać skutecznie. To często stwarza nowe 

możliwości, wyzwania, zagrożenia i ryzyko dla wszystkich organizacji biznesowych na całym świecie. 

Muszą one być odpowiednio zarządzane i rozwiązywane przez wszystkie korporacje i organizacje, aby 

zapewnić im jak najlepsze wykorzystanie ich możliwości. Rozwiązaniem problemu niepewności 

przyszłości jest umiejętność wyczuwania nadchodzących potrzeb i stosowania niezbędnych zmian oraz 

kontroli biznesowej w funkcjach wspomnianych korporacji i organizacji w celu jak najlepszego 

długoterminowego przetrwania. Zdolność do wdrożenia wszystkich tych zmian można opisać jako 

„elastyczność” i ma ona strategiczne znaczenie dla współczesnych organizacji. W ciągu ostatnich trzech 

dekad wprowadzono i zastosowano wiele metod i podejść, takich jak: przeprojektowanie procesów 

biznesowych, usprawnienie procesów biznesowych, strategia projektowania organizacyjnego, 

outsourcing, nadmierne wykorzystanie gotowych pakietów oprogramowania, systemów ERP itp. w 

celu osiągnięcia elastyczności strategicznej dla organizacji. Bez powodzenia, z powodu różnych 

komplikacji i czynników wyłączających, wykraczających poza zakres tego tekstu. 

Jednym z podejść, które wydaje się przynosić lepsze wyniki w zarządzaniu kwestią „elastyczności”, jest 

podejście „Architektura korporacyjna”, zgodnie z ankietą Forrester Survey na temat architektury 

korporacyjnej (na stronie www.forrester.com). 

ARCHITEKTURA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (EA) to proces przekładania wizji i strategii biznesowych 

(zarówno korporacyjnych, jak i informatycznych) na efektywne zmiany w przedsiębiorstwie poprzez 

tworzenie, komunikowanie i ulepszanie kluczowych wymagań, zasad i modeli opisujących obecny i 

przyszły stan przedsiębiorstwa oraz umożliwiających jego ewolucję poprzez tworzenie i wdrażanie 

systemów informatycznych. „Przedsiębiorstwo” definiuję jako prywatny (dla zysku) lub publiczny 

(nienastawiony na zysk) podmiot gospodarczy, który obsługuje określony zakres działalności, wizję, 

misję i wartości. Przedsiębiorstwo obejmuje zasoby (ludzie, systemy, informacje, dane, zasoby, 

technologię, sprzęt, procesy, patenty itp.), Które należy koordynować w celu wytwarzania produktów 

i świadczenia usług na rzecz użytkowników (konsumentów, obywateli, klientów itp.) Oraz udostępniać 

informacje swoim interesariuszom. 



„Architekturę” definiuję jako strukturę komponentów, ich wzajemne relacje oraz zasady i wytyczne 

rządzące ich projektowaniem i ewolucją w czasie. 

Podsumowując, EA umożliwia lepsze połączenie i dostosowanie korporacyjnych systemów i usług IT do 

celów biznesowych Twojej firmy poprzez wykonanie zestawu procesów EA przedstawionych poniżej. 

Definicja i procesy podejścia EA 

Systemy informatyczne nie mogą istnieć same, co, niestety, znajduje się w wielu zadaniach z zakresu 

doradztwa IT i audytu oraz w wielu krajach i branżach. Muszą one (lub powinny) istnieć, aby zaspokoić 

specyficzne potrzeby biznesowe Twojej firmy, jak zaznaczono w nieformalnej lub formalnej strategii 

biznesowej. Niestety, w wielu przypadkach tablice nie są świadome technologii IT ani nie są w pełni 

świadome posiadanych systemów ani tego, co dokładnie te systemy wykonują. Architektura 

korporacyjna (podejście, procesy i sterowanie) łączy te dwa elementy i łączy je w spójny i zintegrowany 

cały system, spełniający Twoje potrzeby i oczekiwania związane z wdrażaniem i obsługą systemów 

informatycznych. Rolą i celem architektury korporacyjnej (podejście, procesy i kontrole) jest 

umożliwienie, ułatwienie i wsparcie dostosowania strategii IT, infrastruktury informatycznej i 

komunikacyjnej oraz systemów aplikacji (np. System rachunkowości finansowej, system płac, 

komputerowy system produkcji itp. .) wraz ze strategią biznesową, operacjami i funkcjami wsparcia 

Twojej firmy. W szczególności architektura korporacyjna zapewni, umożliwi i ułatwi: 

1. Ustanowienie wszystkich ram zarządzania IT (tj. Polityk, standardów, procedur, praktyk, metod i 

oprogramowania w celu ustanowienia i zarządzania sprzętem, systemami, dostawcami IT i innymi 

związanymi z IT elementami infrastruktury firmy), 

2. Dobre dopasowanie strategii korporacyjnej do konkretnej strategii IT, 

3. Realizacja celów strategicznych poprzez zapewnienie optymalnych usług informatycznych, oraz 

4. Ciągłe wsparcie kluczowych funkcji biznesowych przez systemy i infrastrukturę IT w sposób wydajny 

i wydajny. 

W zawodzie organizacji zarządzających termin „architektura korporacyjna” odnosi się do sztuki i nauki 

projektowania przedsiębiorstwa. 

„Przedsiębiorstwo” oznacza każdy zorganizowany podmiot gospodarczy zajmujący się dostarczaniem 

towarów, usług lub obu tych produktów konsumentom, obywatelom, organizacjom lub ich 

prawidłowym kombinacjom, i obejmuje podmioty organizacyjne, takie jak: 

1. Spółki sektora prywatnego: małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa, konglomeraty 

międzynarodowe, prywatne spółki notowane lub nienotowane na giełdzie, prywatne organizacje 

nastawione na zysk, 

2. Organizacje sektora publicznego: usługi administracji publicznej, ministerstwa, agencje lub 

organizacje, lokalne, prowincjonalne, terytorialne lub regionalne agencje lub organizacje administracji 

publicznej, państwowe organy regulacyjne, organizacje non-profit (kościół, stowarzyszenia zawodowe, 

ośrodki analityczne itp. .) itp. 

Jedna formalna definicja (zgodnie z Centrum Systemów Informacyjnych MIT  Badania: 

http://cisr.mit.edu/) architektury przedsiębiorstwa to:  

„Architektura przedsiębiorstwa” to logika organizacyjna procesów biznesowych oraz infrastruktura IT 

odzwierciedlająca wymagania dotyczące integracji i standaryzacji modelu operacyjnego firmy ”. 



Inną definicją architektury stosowanej w standardzie ANSI / IEEE 1471-2000 (http://standards.ieee. 

Org / findstds / standard / 1471-2000.html) jest: „podstawowa organizacja systemu zawarta w jego 

komponentach, ich relacje między sobą a środowiskiem oraz zasady rządzące jego projektowaniem i 

ewolucją. ”Najbardziej kompleksową definicję architektury korporacyjnej zapewne oferuje IFEAD 

(Institute for Enterprise Architecture Developments): 

„Architektura korporacyjna jest złożonym wyrazem przedsiębiorstwa; Ogólny plan, który działa jako 

siła współpracy między aspektami planowania biznesowego, takimi jak cele, wizje, strategie i zasady 

zarządzania; Aspekty operacji biznesowych, takie jak warunki handlowe, struktury organizacyjne, 

procesy i dane; Aspekty automatyzacji, takie jak systemy informacyjne i bazy danych; oraz 

umożliwiającą infrastrukturę technologiczną firmy, taką jak komputery, systemy operacyjne i sieci ”.  

Ta definicja IFEAD z dodatkiem zarządzania wydajnością, rozwoju systemu metody i inne strategiczne 

narzędzia do zarządzania i audytu zostały wykorzystane z powodzeniem w różnych projektach 

doradczych przez autora i innych specjalistów. Myślę o architekturze korporacyjnej jako o części funkcji 

zarządzania kontroli. Inne funkcje kierownicze są zwykle uważane za planowanie, organizowanie, 

obsadzanie personelu i kierowanie. Kontrola jest ważną funkcją, ponieważ pomaga sprawdzić błędy i 

podjąć działania naprawcze, aby zminimalizować odchylenia od standardów i osiągnąć określone cele 

organizacji w pożądany sposób. Zgodnie ze współczesnymi koncepcjami kontrola jest działaniem 

przewidującym, podczas gdy wcześniejszą koncepcję kontroli stosowano tylko po wykryciu błędów.  

Obecna koncepcja kontroli, którą stosowałem w różnych zadaniach w zarządzaniu, oznacza 

ustanawianie standardów, łączenie systemów i procesów z funkcjami biznesowymi, mierzenie 

rzeczywistej wydajności i podejmowanie działań naprawczych. Architektura korporacyjna (podejście, 

procesy, kontrola) umożliwia, ułatwia i osiąga wymagane powiązanie i dostosowanie systemów 

informatycznych firmy do jej celów biznesowych oraz weryfikuje strategię informatyczną firmy. 

Ustanowienie architektury korporacyjnej (podejście, procesy, kontrole) powinno być wykonane przez 

upoważnionego kierownictwo i personel (np. Koordynatora architektury korporacyjnej i jego zespół), 

poddane przeglądowi przez komitety strategiczne ds. Korporacyjnych i IT oraz ratyfikowane przez 

zarząd. Również różne listy kontrolne związane z EA mogą być użyte do wsparcia projektowania, 

wdrażania i przeglądu powdrożeniowego kontroli architektury korporacyjnej dla konkretnej 

organizacji. Główne procesy architektury korporacyjnej (EA) to: 

GŁÓWNY PROCES 1. Ustal i wykonaj swój plan zarządzania EA 

GŁÓWNY PROCES 2. Zdobądź i wykorzystaj odpowiednie zasoby 

GŁÓWNY PROCES 3. Ustanowienie komponentów technicznych i administrowanie nimi 

GŁÓWNY PROCES 4. Przejrzyj i popraw swoje wdrożenie EA 

Każdy z tych procesów składa się z kilku elementów sterujących. Są one odnotowane w opisie każdego 

procesu EA. 

WSZYSTKIE TE procesy EA są niezbędne, aby umożliwić lepsze łączenie i dostosowanie systemów i usług 

informatycznych firmy do celów biznesowych firmy. 

Główny proces 1 - Plan zarządzania EA 

Jest to pierwszy proces podejścia EA, którego możesz użyć do wdrożenia architektury korporacyjnej 

dla swojej firmy. Ten proces EA oraz zawarte w nim kroki i działania związane z zarządzaniem obejmują 

pierwsze rzeczy 



musisz zrobić, aby połączyć i lepiej dopasować systemy i usługi IT do korporacyjnych celów 

biznesowych. Kontrole wspierające ten proces są identyfikowane na każdym etapie planu opisanego 

poniżej. Należy zauważyć, że podejście oparte na architekturze korporacyjnej (EA) to podejście 

koncepcyjne, które pomaga organizacji w zrozumieniu własnej struktury biznesowej i sposobu 

działania funkcji. Zapewnia mapę Twojej firmy i jest planistą trasy dla Twojej firmy i zmiany technologii. 

Zwykle architektura korporacyjna ma formę kompleksowego zestawu spójnych modeli opisujących 

strukturę i funkcje Twojej firmy. Można to osiągnąć jedynie w sposób zorganizowany, systematyczny, 

skuteczny i wydajny przez przedsiębiorstwo plan zarządzania architekturą (EA). Wykorzystałem 

następujący 12-etapowy plan w różnych zadaniach i projektach doradczych EA dość skutecznie. Dzięki 

takiemu podejściu moi klienci uzyskali wyniki i wartość EA oraz oczekiwane przez nich dostosowanie 

IT-Business. Możesz oczywiście dostosować go do swoich celów biznesowych. Aby uzyskać znacznie 

bardziej wyrafinowane podejście, patrz: http://www.gao.gov/assets/590/588407.pdf). 

Musisz pamiętać, że we własnym planie należy przeanalizować wszystkie perspektywy dotyczące 

skutecznego wdrożenia ram EA: procesy biznesowe, zarządzanie, kultura, kwestie techniczne, 

człowiek, projekt zarządzanie, szkolenie i świadomość. Moja własna, praktyczna i zorientowana na 

wyniki wersja planu EA została przedstawiona poniżej. 

Plan zarządzania EA 

Krok 1. Przeprowadź wstępne badanie EA 

Działanie 1. Wyznacz zewnętrznego konsultanta lub wewnętrznego dyrektora korporacyjnego do 

przeprowadzenia działań na tym etapie. 

Działanie 2. Przeprowadź analizę wymagań. Powinno to obejmować „analizę luk” identyfikującą: 

1. Czy systemy i usługi informatyczne Twojej obecnej firmy są dostosowane do strategii biznesowej, 

funkcji, procesów i modelu Twojej firmy. 

2. Jak dobrze systemy i usługi IT Twojej firmy odpowiadają potrzebom biznesowym i wymaganiom 

kluczowych decydentów Twojej firmy. 

3. Jakie nowe systemy i usługi IT są wymagane, aby zaspokoić potrzeby biznesowe i wymagania 

przyszłego modelu biznesowego firmy i lepiej konkurować w ciągle zmieniającym się środowisku 

korporacyjnym. 

Działanie 3. Przygotuj studium wykonalności, które zawiera listę wymagań i oczekiwań EA oraz wstępny 

budżet, koncentrując się na kluczowych obszarach procesów biznesowych, informacji i danych oraz 

technologii. 

Działanie 4. Przejrzyj i uzyskaj zatwierdzenie studium wykonalności i budżetu na wdrożenie EA. 

Przenieś cały projekt do zespołu EA (zidentyfikowanego w następnym kroku). Wszystkie poniższe kroki 

są wykonywane przez zespół EA przy udziale kierownictwa wyższego szczebla, zarządu i innych 

zasobów (IT, audytu itp.), Określonych w każdym procesie EA. Szczegółowe informacje na temat 

obowiązków wszystkich zasobów związanych z wysiłkiem EA opisano później. 

Końcowym rezultatem (produktem) tego etapu jest zatwierdzone „Studium wykonalności EA (proces 

1 - kontrola 1)”. 

Krok 2. Skonfiguruj organizację EA 



Działanie 1. Opracuj i przekaż politykę EA (Proces 1 - Kontrola 2). Wymagana jest polityka EA regulująca 

aspekty rozwoju, wdrażania i konserwacji EA firmy. Polityka EA powinna zostać zatwierdzona przez 

komitet IT lub CIO i ratyfikowana przez zarząd. 

Działanie 2. Utwórz zespół ds. Architektury korporacyjnej (EA), wybierając koordynatora EA i drugiego 

wymaganego EA oraz personel pomocniczy, i mianując ich na podstawie formalnej, ze statutem i 

harmonogram, zatwierdzony budżet i obowiązki. Szczegółowe informacje na temat obowiązków 

wszystkich zasobów związanych z EA opisano później (Proces 2 - Zasoby EA). Końcowym rezultatem 

(produktami) tego kroku są „Zasady EA”, „Organizacja EA (Proces 1 - Kontrola 3)” i „Budżet EA (Proces 

1 - Kontrola 4)”. 

Krok 3. Zatwierdź użytkowników EA 

Działanie 1. Zidentyfikuj kierownictwo wyższego szczebla w biznesie i IT (techniczne), aby zebrać 

wiedzę na temat strategicznych i operacyjnych potrzeb i wymagań organizacji. 

Działanie 2. Zdobądź ich zaangażowanie we wdrażanie EA. Więcej szczegółów opisano również w 

rozdziale 4 (Proces 2 - Zasoby EA). 

Są one przeprowadzane przez zespół EA. Szczegółowe informacje na temat obowiązków wszystkich 

zasobów związanych z EA opisano później (Proces 2 - Zasoby EA). Końcowym rezultatem (produktem) 

tego kroku jest „Lista menedżerów uczestniczących w EA (proces 1 - kontrola 5)”. 

Krok 4. Opracuj komunikację EA 

Działanie 1. Opracuj plan komunikacji EA z odpowiednimi metodami, narzędziami i usługami. 

Działanie 2. Wykonaj swój plan komunikacji EA, upewniając się, że wszystkie strony w wysiłku EA są 

świadome tego, co jest wymagane podczas procesu EA. 

Są one przeprowadzane przez zespół EA. Szczegółowe informacje na temat obowiązków wszystkich 

zasobów związanych z EA opisano w rozdziale 4 (Proces 2 - Zasoby EA). Końcowym rezultatem 

(produktem) tego kroku jest „Plan komunikacji EA (proces 1 - kontrola 6)”. 

Krok 5. Dokument EA wymaga dokumentacji 

Działanie 1. Przejrzyj wszystkie wymagania i oczekiwania EA dotyczące Twojej firmy, koncentrując się 

na kluczowych obszarach procesów biznesowych, informacji i danych oraz technologii. 

Działanie 2. Udokumentuj wszystkie wymagania i oczekiwania EA dotyczące Twojej firmy. 

Końcowym rezultatem (produktem) tego etapu jest „Badanie wymagań EA (proces 1 - kontrola 7)”. 

Krok 6. Wybierz EA Framework 

Działanie 1. Po pierwsze, zbadaj istniejące standardy oraz środowiska biznesowe i branżowe, w których 

działa Twoja organizacja. Takim standardem EA jest ISO 19439: 2006 Enterprise Integration 

Struktura. Jest to międzynarodowy standard modelowania i integracji przedsiębiorstw opracowany 

przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Określa strukturę zgodną z wymaganiami ISO 

15704, która służy jako wspólna podstawa do identyfikowania i koordynowania opracowywania norm 

w zakresie modelowania przedsiębiorstw, kładąc nacisk między innymi na komputery zintegrowane 

produkcja. Po drugie, sprawdź alternatywne platformy EA na rynku i zapisz swoje wyniki. 



Działanie 2. Oceń i wybierz program EA Framework (Proces 1 - Kontrola 8), korzystając z list kontrolnych 

EA Framework. 

Działanie 3. Uzyskaj ramy EA oraz powiązane metody i narzędzia, postępując zgodnie z procedurami 

zakupowymi organizacji i wypróbowując wybrany EA. 

Końcowym rezultatem (produktami) tego kroku jest zainstalowany i przetestowany program EA 

Framework, narzędzia i repozytorium. 

 

Krok 7. Zdefiniuj aktualny model biznesowy 

Działanie 1. Zdefiniuj model „taki, jaki jest” (proces 1 - kontrola 9) swojej organizacji pod względem: 

a) model biznesowy, procesy i dane Twojej firmy, 

b) Twoi klienci, oferowane produkty i usługi, 

c) Twoje źródła finansowania, 

d) Aplikacje (np. system rachunkowości finansowej, system płac, komputerowy system produkcji itp.) 

wspierające Twoje cele biznesowe, 

e) Metodologia rozwoju systemu, z której korzysta Twój dział IT, 

f) sposób, w jaki systemy informatyczne wspierają procesy biznesowe, oraz 

g) Twoja infrastruktura IT. 

Działanie 2. Użyj repozytorium architektury korporacyjnej, aby zapisać wszystkie dane i ustalenia. 

Końcowym rezultatem (produktami) tego kroku jest „obecny model biznesowy” i zaktualizowane 

repozytorium. 

Krok 8. Opracuj zmiany do obecnego modelu biznesowego 

Działanie 1. Zidentyfikuj pożądane i niezbędne udoskonalenia obecnego modelu biznesowego. 

Działanie 2. Uzyskaj zgody od kierownictwa wyższego szczebla. 

Działanie 3. Użyj repozytorium architektury korporacyjnej, aby zapisać wszystkie dane i ustalenia. 

Końcowym rezultatem (produktem) tego kroku jest „Bieżące zmiany modelu biznesowego (proces 1 - 

kontrola 10)”. 

Krok 9. Dokumentuj przyszły model biznesowy 

Działanie 1. Zdefiniuj „przyszły” model (Proces 1 - Kontrola 11) organizacji biznesowej pod względem: 

a) Twój przyszły model biznesowy, 

b) procesy, dane, klienci, produkty i usługi oferowane w celu obsługi tego modelu, 

c) źródła finansowania wymagane do wsparcia nowego modelu, 

d) Wymagane zasoby informatyczne (aplikacje, metodologia rozwoju systemu, kontrole IT, personel IT 

itp.) w celu umożliwienia i wsparcia procesów biznesowych nowego modelu. 

Działanie 2. Użyj repozytorium architektury korporacyjnej, aby zapisać wszystkie dane i ustalenia. 



Końcowe wyniki (produkty) tego etapu to: (a) Twój „przyszły model biznesowy”, (b) zaktualizowane 

repozytorium, (c) zestaw zmian w istniejących systemach informatycznych oraz (d) lista nowe systemy, 

które zostaną zakupione na rynku lub opracowane od wewnątrz. 

Krok 10. Tworzenie planu wdrożenia EA Craft 1. Sformułowanie planu wdrożenia EA (Proces 1 - 

Kontrola 12) (zespół projektowy, ryzyko, harmonogram, zasoby, narzędzia, technologie, plan zmian 

itp.). 

Działanie 2. Uświadomić wszystkim jego cel, wykonując plan komunikacji EA. 

Działanie 3. Rozważ konkretne działania w celu zbadania i przygotowania się do zajęcia się wszystkimi 

perspektywami skutecznego wdrażania ram EA: zarządzanie, kultura, kwestie techniczne, ludzkie, 

zarządzanie projektami, szkolenia i świadomość. 

Działanie 4. Przygotuj również plan migracji i włączenia każdego systemu aplikacji informatycznych do 

zintegrowanego procesu EA. 

Działanie 5. Ustanowienie procedur administracyjnych EA w celu kontroli dostępu do bezpieczeństwa, 

tworzenia kopii zapasowych i zarządzania wszystkimi elementami EA (oprogramowanie, narzędzia, 

dane itp.) 

 

Końcowe wyniki (produkty) tego etapu to: 

a) Twój „Plan wdrożenia EA (Proces 1 - Kontrola 13)”, 

b) Twój „Plan migracji systemów informatycznych (Proces 1 - Kontrola 14)”, 

c) plan ograniczenia ryzyka (proces 1 - kontrola 15), 

d) plan zapewnienia jakości (proces 1 - kontrola 16), 

e) Budżet (Proces 1 - Kontrola 17) na zakup nowych systemów informatycznych (patrz krok 9), oraz 

f) Twoje „Procedury administracyjne EA (proces 1 - kontrola 18)”. 

Krok 11. Wykonaj plan EA 

Działanie 1. Wykonaj plan wdrożenia EA, instalując system EA, narzędzia programowe EA, zapełniając 

repozytorium zasobów EA, wdrażając kluczowe technologie EA. 

Działanie 2. Przeprowadzić szkolenie (Proces 1 - Kontrola 19) wszystkich uczestników (członków 

zarządu, wyższej kadry kierowniczej, personelu pomocniczego EA itp.). 

Działanie 3. Włącz każdy system aplikacji informatycznych do zintegrowanego procesu EA zgodnie z 

planem wdrożenia (patrz krok 10) itp. 

Końcowymi rezultatami (produktami) tego etapu są środowisko EA, narzędzia i repozytorium w pełnym 

stanie produkcyjnym. 

Krok 12. Monitoruj, przeglądaj i ulepszaj proces EA 

Działanie 1. Monitorowanie wykonania planu wdrożenia EA i działania procedur administracyjnych EA. 

Działanie 2. Przejrzyj i przekaż wyniki EA wszystkim zainteresowanym stronom. 

Działanie 3. Monitoruj zmiany i postępy. 



Działanie 4. Ocena, przegląd i doskonalenie procesu. 

Działanie 5. Zarządzaj środowiskiem EA, w tym przeprowadzając przeglądy audytowe komponentów i 

procesów EA itp. Końcowym rezultatem (produktem) tego etapu jest Twoje „Badanie udoskonaleń EA 

(Proces 1 - Kontrola 20)”. 

KONKLUZJA 

Jak zauważyłem powyżej, możesz to zmienić, aby dostosować je do swoich celów. Inni znani 

konsultanci stosowali podobny plan. Ważne jest to, że kierujesz się celami (teleologicznie w sensie 

arystotelesowskim, zgodnie z powiedzeniem Arystotelesa: „każda sztuka i każde badanie naukowe, i 

podobnie każde działanie i cel, można powiedzieć, że mają na celu jakieś dobro”) i zdyscyplinowane w 

swoim podejściu dzięki czemu masz praktyczne wyniki i dobre korzyści dla swojej firmy. Nie bądź ślepy. 

Planuj dobrze i wykonuj z należytą starannością, nie zapominając o tym, aby zawsze oceniać, jak sobie 

radzisz i wprowadzać wszystkie niezbędne ulepszenia, aby wykonać zadanie EA 

Główny proces 2 - Zasoby EA 

Jest to drugi proces podejścia EA, którego możesz użyć do wdrożenia architektury korporacyjnej dla 

swojej firmy. Ten proces EA i zawarte w nim działania zarządcze obejmują drugą czynność, którą należy 

zrobić, aby nadal łączyć i dostosowywać systemy i usługi IT firmy do celów biznesowych firmy. 

Elementy sterujące umożliwiające i wspierające ten proces są identyfikowane w każdej funkcji 

zarządzania oraz w innych rolach opisanych poniżej. W poprzednim rozdziale opisałem ogólny plan 

zarządzania projektowaniem i wdrażaniem platformy EA dla Twojej firmy. Ale nie powinniśmy 

zapominać, że musisz także mieć oddanych ludzi do rozwijania i wspierania wysiłków EA (patrz także 

poprzedni rozdział, krok 2: Organizacja EA „planu zarządzania projektowaniem i wdrażaniem ram EA”). 

Ten krok i zawarte w nim czynności (opracuj i przekaż zasady EA, utwórz Przedsiębiorstwo 

Zespół ds. Architektury (EA) itp.) Jest wymagany do tworzenia skutecznych rozwiązań architektury 

korporacyjnej dla Twojej firmy. Mówiąc dokładniej, utworzenie zespołu ds. Architektury korporacyjnej 

(EA) wymaga starannego wykonania i skutecznego zarządzania oraz owocnego korzystania z kilku ról 

przez zespół określonego personelu Twojej firmy, na przykład: 

1. Zarząd i Dyrekcja, 

2. Koordynator architektury korporacyjnej, 

3. Enterprise Architect, 

4. Architekt techniczny, 

5. Inni typowi pracownicy IT, oraz 

6. Stosowanie kontroli podziału obowiązków. 

Te role personelu są wyrażone w obowiązkach i obowiązkach zawodowych i są zapisane w formalnym 

opisie stanowiska. Opisy stanowisk to zwykle pisemne oświadczenia, które opisują obowiązki i 

obowiązki, najważniejsze wyniki, które należy wykonać, wymagane umiejętności i kwalifikacje, relacje 

sprawozdawcze oraz konkretne czynności zarządcze na danym stanowisku. Te role personelu, 

obowiązki i obowiązki związane z wysiłkami EA są szczegółowo opisane w dalszej części. 

Role zarządu i dyrekcji 

Jest to powszechna praktyka uzupełniona moim doświadczeniem, choć czasami zapominana o 

katastrofalnych skutkach, że Zarząd i zarządy muszą być zaangażowane w działania EA. 



Menedżerowie (Proces 2 - Kontrola 1), niezależnie od ich poziomu w hierarchii organizacji, są 

bezpośrednio odpowiedzialni za wszystkie działania organizacji, w tym: Kierowanie, projektowanie, 

rozwijanie, wdrażanie, nadzór, monitorowanie i kontrolowanie prawidłowego funkcjonowania, oraz 

utrzymywanie, dokumentowanie i ulepszanie systemu kontroli wewnętrznej. Ich specyficzna rola i 

obowiązki różnią się w zależności od ich funkcji w organizacji oraz cech danej organizacji, kraju, kultury, 

rodzaju branży i innych czynników społeczno-ekonomicznych. W zakresie architektury korporacyjnej: 

1. Załóż zespół EA, 

2. Zaplanuj i opracuj systemy i procedury EA w celu poprawy jakości operacyjnej i 

wydajność procesu EA, 

3. Zatwierdzenie i monitorowanie wykonania planu wdrożenia EA, 

4. Zastosuj kontrolę podziału obowiązków wobec wszystkich pracowników EA, oraz 

5. Monitoruj, przeglądaj i ulepszaj cały proces EA. 

Rola i obowiązki rady dyrektorów (Proces 2 - Kontrola 2) są, ogólnie rzecz biorąc, następujące: 

a) Wytyczne dotyczące ustanowienia ram kontroli wewnętrznej, systemu, środowiska i procesu oraz 

zapewnienia, że ten system kontroli działa skutecznie i wydajnie, oraz 

b) Zapewnienie, że skuteczny system kontroli wewnętrznej jest odpowiednio monitorowany, 

weryfikowany i poprawiany. W zakresie architektury korporacyjnej: 

1. Poprowadź zespół EA, 

2. Sponsoruj, zatwierdzaj i monitoruj realizację planu wdrażania EA, 

3. Nadzorować stosowanie kontroli podziału obowiązków w stosunku do całego personelu EA przez 

kierownictwo, oraz 

4. Upewnij się, że cały proces EA działa z korzyścią dla ich firmy. 

Jako menedżer odpowiedzialny za wdrożenie EA nie musisz obawiać się zaangażowania ich, ponieważ 

potrzebujesz ich wsparcia i sponsorowania zarówno wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, a 

zdecydowanie, gdy wszystko idzie nie tak, jak planowałeś. Ponadto nie możesz zapominać, że 

potrzebujesz innych ról pomocniczych (np. Koordynator architektury korporacyjnej, Architekt 

korporacyjny itp.), Które również zostaną uznane za konieczne dla skutecznego projektu EA, jak 

przedstawiono poniżej. 

Koordynator architektury korporacyjnej (EAC) 

EAC (Process 2 - Control 3) odpowiada za ustanowienie zespołu architektury korporacyjnej (EA) i działa 

jako główny koordynator, przewodnik i coach w projekcie projektowania, rozwoju i wdrażania 

architektury korporacyjnej dla konkretnej organizacji. Konkretne obowiązki i obowiązki EAC obejmują, 

na przykład: 

a) Wybór personelu i organizacja zespołu EA, 

b) Analiza i ocena, w jaki sposób IT służy potrzebom Twojej firmy, 

c) Określenie zakresu pracy zespołu EA, 

d) Koordynacja zespołu w zakresie zadań EA, spotkań i codziennych czynności, 



e) Pozyskiwanie innych pracowników IT i biznesowych w celu wsparcia wysiłków i zespołu EA, 

f) Nadzorowanie wszystkich działań EA zespołu EA, 

g) Raportowanie i komunikowanie wyników projektu EA wyższemu kierownictwu oraz uzyskiwanie ich 

wsparcia i wskazówek w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów, oraz 

h) Zarządzanie EA i innymi pracownikami w odniesieniu do projektu EA i wszystkich jego działań. 

Architekt Przedsiębiorczości 

Architekt korporacyjny (Proces 2 - Kontrola 4) łączy, pod kierunkiem i nadzorem EAC, wizję 

korporacyjną, misję, wartości, strategię i procesy firmy z jej strategią informatyczną. Osoba ta 

dokumentuje to również przy użyciu wielu widoków architektonicznych, które pokazują, w jaki sposób 

obecne i przyszłe potrzeby organizacji zostaną spełnione w sposób skuteczny i wydajny. Inne obowiązki 

mogą również obejmować: 

a) Odpowiedzialność za długoterminową strategię EA firmy i jej powiązania ze strategią IT, systemami 

i infrastrukturą IT, 

b) Wspieranie długoterminowych celów strategicznych firmy w odniesieniu do EA, oraz 

c) Zapewnienie dopasowania wszystkich komponentów EA do strategii biznesowej firmy, strategii IT i 

szczegółowych planów działania dotyczących rozwoju projektu. 

Architekt techniczny 

Architekt techniczny (Proces 2 - Kontrola 5), pod kierunkiem i nadzorem EAC: 

a) Wspiera metodologię rozwoju EA i w razie potrzeby zaleca ulepszenia, 

b) Identyfikuje wymagania, definiuje, analizuje i przegląda specyfikacje architektury oprogramowania, 

c) bierze udział w definiowaniu, projektowaniu i przeglądaniu działań związanych z projektowaniem 

architektury korporacyjnej oprogramowania, ramami aplikacji architektury korporacyjnej i interfejsami 

architektury korporacyjnej oraz (d) wspiera zespół EA w różnych technicznych zadaniach związanych z 

implementacją, takich jak bezpieczeństwo, projektowanie bazy danych, testowanie oraz debugowanie 

i rozwiązywanie problemów. 

Inne role 

Oprócz wymienionych powyżej ról wsparcia architektury korporacyjnej oraz w zależności od zakresu i 

zakresu operacji informatycznych firmy, może być konieczne zaangażowanie w projekcie EA innych ról 

wsparcia, takich jak: Corporate Quality Assurance Manager, Corporate Risk Manager, Eksperci ds. 

Procesów biznesowych itp. 

Podział kontroli obowiązków 

Dlaczego potrzebna jest segregacja kontroli obowiązków (Proces 2 - Kontrola 6) w operacjach 

biznesowych? Typową odpowiedzią jest unikanie potencjalnych oszustw, minimalizowanie błędów w 

aktualizowaniu plików i systemów oraz zapewnienie, że wszelka kontrola zarządzania procesem 

operacyjnym nie jest całkowitą odpowiedzialnością jednej osoby, a zatem podlega wszelkim rodzajom 

ryzyka. 

Moim zdaniem i zdaniem innych konsultantów biznesowych, podział obowiązków (SOD) jest bardzo 

ważnym mechanizmem ładu korporacyjnego. 



Polega na przypisaniu określonych obowiązków związanych z niektórymi kluczowymi obowiązkami 

członkom zarządu, dyrektorom, menedżerom i innym osobom w firmie. Oznacza to, że 

odpowiedzialność każdej osoby jest dobra 

w granicach moralnych i operacyjnych zarówno organizacji, jak i społeczeństwa. Również nie koliduje 

z celami organizacji, ale przyczynia się do jej realizacji. Przy podziale obowiązków żaden pracownik nie 

powinien ponosić odpowiedzialności za co najmniej dwa z następujących czterech działań w każdym 

procesie biznesowym, ogólnie mówiąc, prowadzenie dokumentacji, autoryzację transakcji, 

przechowywanie aktywów oraz uzgadnianie transakcji i działań. W implementacjach EA i w celu 

utrzymania właściwego SOD żaden pracownik nie powinien być odpowiedzialny za co najmniej dwa z 

następujących czterech działań w każdym procesie biznesowym administracji architektury 

przedsiębiorstwa: 

1. Prowadzenie dokumentacji: Tworzenie i utrzymywanie struktury i repozytorium architektury 

korporacyjnej firmy, w tym aktualizacja ręcznych plików, skomputeryzowane transakcje w 

repozytorium EA itp. 

2. Autoryzacja: sprawdzanie i zatwierdzanie transakcji EA (płatności dla dostawców EA, wystawianie 

zamówień zakupu narzędzi EA itp.). 

3. Przechowywanie zasobów: zarządzanie, dostęp do repozytorium architektury korporacyjnej firmy, 

dostęp do niego i kontrolowanie go, w tym wprowadzanie zmian w oprogramowaniu do tego systemu, 

zarządzanie kopiami zapasowymi danych w nim zawartych itp. 

4. Uzgodnienie: Przeprowadzanie procesów poświadczających w celu potwierdzenia, że operacje, 

transakcje i działania EA są prawidłowe (ważne, dokładnie zgłoszone, zgodne z zasadami i przepisami) 

i są dostosowane do innych systemów informatycznych Twojej firmy. 

OGÓLNY GŁÓWNY PUNKT 

Mówię tutaj, że oprócz zewnętrznego konsultanta zapewniającego odpowiednią wiedzę fachową 

(której możesz potrzebować lub nie), musisz także posiadać: 

1. Wszystkie wyżej wymienione role: zarząd, kierownictwo i kwestie techniczne, 

2. Stosowanie podziału obowiązków oraz 

3. Twój personel EA certyfikowany w określonych wdrożonych systemach oprogramowania EA. 

Są one wymagane do wykonania i doprowadzenia projektu EA do pełnej realizacji. Od Ciebie zależy, w 

jaki sposób zastosujesz te role w określonym środowisku biznesowym. 

Główny proces 3 - komponenty EA 

Jest to trzeci proces podejścia EA, którego możesz użyć do wdrożenia architektury korporacyjnej dla 

swojej firmy. Ten proces EA i zawarte w nim działania zarządcze obejmują trzecią czynność, którą 

należy zrobić, aby zakończyć łączenie i dostosowanie korporacyjnych systemów i usług IT do celów 

biznesowych firmy, zgodnie z planem zarządzania EA. Elementy sterujące umożliwiające i wspierające 

ten proces są określone w każdym komponencie EA opisanym poniżej. W poprzednich rozdziałach 

opisałem ogólny plan zarządzania oraz wymagane zasoby do zaprojektowania i wdrożenia EA dla 

Twojej firmy. W tym rozdziale przedstawię sposób udokumentowania komponentów architektury 

przedsiębiorstwa oraz przykłady strategicznych stwierdzeń (wizja, misja, cele), dzięki czemu mogę 

lepiej opracować sposób, w jaki EA pasuje do środowiska biznesowego 



Ponieważ architektura korporacyjna jest bezpośrednio związana ze specjalistycznymi problemami 

technologicznymi, potrzebujesz również zestawu komponentów technicznych i proceduralnych EA, 

aby wdrożyć EA dla Twojej firmy w najlepszy możliwy sposób. 

Komponenty techniczne EA 

Komponenty techniczne EA wymagane do wdrożenia EA są następujące: 

1. Framework architektury korporacyjnej 

2. Struktura organizacyjna 

3. Biznesowy model operacyjny organizacji 

4. Narracje procesów biznesowych i infrastruktura IT 

5. Strategiczne cele biznesowe 

6. Oświadczenia dotyczące misji, wizji i wartości 

7. Repozytorium architektury korporacyjnej (EAR) 

8. Inne kontrole związane z biznesem EA. 

PIERWSZY komponent techniczny EA: EA Framework 

Framework EA to twój pierwszy techniczny komponent EA. 

Często zadawane mi jest pytanie „Dlaczego potrzebujesz architektury”? Moja odpowiedź brzmi: 

potrzebujesz go, ponieważ jest to podstawa, której wymagają wszystkie inne komponenty, aby Twój 

EA został pomyślnie wdrożony. 

Nie można ustanowić architektury korporacyjnej i czerpać z niej korzyści dla firmy bez korzystania ze 

standardowych ram branżowych. Wszystkie inne komponenty architektury korporacyjnej są oparte na 

tym. Z mojego doświadczenia wynika, że nie możesz rozwinąć własnego, ponieważ to ćwiczenie, 

mówiąc delikatnie, okaże się nie tylko zbyt kosztowne, ale również przyniesie niejednoznaczne wyniki. 

Najlepszym sposobem nie jest samodzielne opracowanie frameworka architektury korporacyjnej 

(Proces 3 - Kontrola 1), ale uzyskanie standardowego frameworku EA. A to dlatego, że chcesz zapewnić 

zarówno siebie, jak i swoją firmę (zarząd, kierownictwo wyższego szczebla), że to, co działało dla 

innych, również dla ciebie zadziała. Innymi słowy, standardowe platformy EA zapewniają dodatkowe 

zaufanie w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania EA. Najbardziej popularne standardowe ramy EA 

to: 

a) The Zachman Framework, 

b) Open Framework Architecture Framework (TOGAF), 

c) Korpus wiedzy o architekturze korporacyjnej (EABOK), 

d) Uogólniona architektura referencyjna i metodologia korporacyjna (GERAM), 

e) Model referencyjny otwartego przetwarzania rozproszonego (RM-ODP), 

f) Ramy CIMOSA, 

g) Framework Federal Enterprise Architecture (FEA), 

h) Inne struktury architektury rządowej, 



i) ITIL Enterprise Architecture Framework, oraz 

j) Microsoft Enterprise Architecture Framework. 

Podsumowując, większość platform EA oferuje mniej więcej podobną strukturę lub warstwy 

koncepcyjne. Ważne jest, aby wybrać taki, z którego można łatwo korzystać i korzystać. Po zapoznaniu 

się ze standardowymi ramami architektury korporacyjnej (jak krótko wspomniano wcześniej), musisz 

wybrać taki, który będzie pasował do twoich celów. Możesz postępować zgodnie z planem 

przedstawionym w następnych akapitach. 

Ustanowienie struktury architektury korporacyjnej 

Możesz przejrzeć kilka standardowych ram architektury korporacyjnej (jak wspomniano wcześniej) i 

wybrać jedną, która pasuje do twoich celów. Aby ocenić, wybrać, ustanowić i wdrożyć środowisko EA, 

możesz skorzystać z planu zarządzania opisanego tutaj i postępować zgodnie z: 

1. Krok 6 (wybierz środowisko EA), 

2. Krok 10 (Plan wdrożenia Craft EA), 

3. Krok 11 (wykonanie EA) i 

4. Krok 12 (Monitoruj, przeglądaj i ulepszaj proces EA). 

Do obowiązków zarządu należy: 

a) Upewnij się, że kierownictwo wyższego szczebla swojej organizacji biznesowej powołuje i upoważnia 

jednego lub więcej urzędników do wyboru struktury architektury korporacyjnej, 

b) Zdobądź niezbędną wiedzę fachową i wymagane narzędzia, oraz 

c) Skonfiguruj proces architektury korporacyjnej oraz 

d) Potwierdź, że przeprowadzane jest najlepsze i najskuteczniejsze wdrożenie EA dla ich firmy. 

DRUGI komponent techniczny EA: struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjna to Twój drugi element architektury przedsiębiorstwa. Nie możesz mieć swojej 

firmy, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, bez formalnej lub nieformalnej struktury organizacyjnej 

(Proces 3 - Kontrola 2). To absolutna konieczność. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że 

wszystkie firmy (małe, średnie i duże) zwykle projektują swoją strukturę organizacyjną w taki sposób, 

aby im odpowiadała i działała najlepiej dla nich. Większość z nich zwykle opiera się na tym, co robią 

inne podobne podmioty. Takimi organizacjami i firmami mogą być ministerstwa, władze lokalne lub 

regionalne, prywatne korporacje itp. Wszystkie mają własne struktury hierarchiczne, takie jak: zarząd 

lub komitet wykonawczy, dyrektor generalny (lub sekretarz lub wiceminister) funkcji rządowej), 

wiceprezesów (lub dyrektorów generalnych), komitetów korporacyjnych, prawników, audytorów, 

innych specjalistów, personelu wspierającego decyzje, kierownictwa i pracowników. Szczegóły 

struktury organizacyjnej firmy powinny być zapisane w repozytorium architektury korporacyjnej. 

Chciałbym tutaj podkreślić, że zespół ds. Architektury korporacyjnej (EA) będzie musiał pracować w 

ramach struktury organizacji biznesowej, dla której opracowuje architekturę korporacyjną. Nie można 

mieć i obsługiwać architektury korporacyjnej w próżni. Niestety widziałem wiele takich przykładów. 

Musisz więc uważać, aby to nie była twoja sprawa. 

TRZECI komponent techniczny EA: model biznesowy 



Biznesowy model operacyjny to trzeci element architektury przedsiębiorstwa. Nie można również 

prowadzić firmy bez względu na jej wielkość i rodzaj bez formalnego lub nieformalnego modelu 

działalności biznesowej (Proces 3 - Kontrola 3). To absolutna konieczność. Z mojego doświadczenia 

zawodowego wynika, że jeśli Twoja firma ma skuteczny model działalności biznesowej, dobrze 

komunikowany i wspierany przez wszystkich interesariuszy (zarząd, zarząd, personel, organy 

regulacyjne, klientów itp.), Odniesiesz sukces na dłuższą metę. Model operacyjny przedsiębiorstwa lub 

firmy reprezentuje strukturę, działania, procesy, informacje, zasoby, ludzi, zachowanie, cele 

strategiczne i ograniczenia twojej firmy. Zazwyczaj jest to przedstawione na schemacie, który jest 

poparty tekstem narracyjnym, pokazującym jednostki operacyjne organizacji, relacje między tymi 

jednostkami operacyjnymi lub funkcjami biznesowymi, interfejsy zewnętrzne, interesariusze firmy, 

proces produkcyjny, oferowane produkty i usługi, oraz przepływ decyzji i procesów między tymi 

jednostkami lub funkcjami. Szczegóły modelu operacyjnego firmy powinny być zapisane w 

repozytorium architektury korporacyjnej. Zespół EA zbada ten model, jeśli istnieje, lub będzie musiał 

go stworzyć od zera, jeśli nie istnieje. 

CZWARTY Komponent techniczny EA: Narracje procesów biznesowych i infrastruktura IT Narracje 

procesów biznesowych i infrastruktura IT to czwarty element architektury przedsiębiorstwa. 

Widziałem i kontrolowałem kilka organizacji (zarówno publicznych, jak i prywatnych), które nie miały 

udokumentowanych procesów biznesowych i nie wiedziały, w holistyczny sposób, w jaki sposób ich 

systemy informatyczne służą ich szczegółowym procesom biznesowym. Prowadzi to do wszelkiego 

rodzaju potencjalnych braków i błędów. Można temu zaradzić, korzystając z narracji dotyczących 

procesów biznesowych. Dokumenty narracyjne dotyczące procesów biznesowych (Proces 3 - Kontrola 

4) zawierają całą logikę przetwarzania transakcji biznesowych. Narracje te są również 

udokumentowane w formie diagramów i są uzupełnione formalne zasady, procedury i formularze. 

Infrastruktura IT dotyczy przepływów informacji, dostarczanych systemów i usług IT, opisów systemu 

operacyjnego, sieci, oprogramowania do zarządzania bazami danych, budynków, sprzętu itp., 

Bezpieczeństwa i zarządzania zasobami IT. Szczegółowe informacje na temat narracji procesów 

biznesowych i infrastruktury IT (Proces 3 - Kontrola 5) można uzyskać, przeglądając firmowe instrukcje 

i procedury korporacyjne oraz dokumentację IT (instrukcje dostawców, faktury od dostawców, 

zamówienia zakupu, rejestr zasobów IT, instrukcje systemów aplikacji) itp.). Powinny one zostać 

zarejestrowane w repozytorium architektury korporacyjnej 

Zespół EA zbada wszystkie narracje dotyczące procesów biznesowych, jeśli takie istnieją, lub będą 

musiały je stworzyć od zera, jeśli nie istnieją. W drugim przypadku konieczne będzie zaangażowanie 

innych pracowników (IT, użytkownicy biznesowi itp.), A projekt EA zdecydowanie w większości 

przypadków się przedłuży. 

PIĄTY komponent techniczny EA: Strategiczne cele biznesowe Strategiczne cele biznesowe to piąty 

komponent architektoniczny przedsiębiorstwa. Strategiczne cele biznesowe (Proces 3 - Kontrola 6), 

cele (Proces 3 - Kontrola 7), deklaracje strategii (Proces 3 - Kontrola 8) i wizja (Proces 3 - Kontrola 9), 

misja (Proces 3 - Kontrola 10) i deklaracje wartości (Proces 3 - Kontrola 11) (wraz z innymi informacjami) 

są zwykle częścią formalnego dokumentu lub planu „Strategii biznesowej”. Niestety widziałem wiele 

strategii biznesowych bez konkretnych celów. Moja praktyka konsultacyjna pokazała mi, że nie jest to 

zbyt skuteczne i nie zapewnia oczekiwanych rezultatów. Musisz mieć cele i zadania, aby napędzać 

swoją firmę i swoich pracowników. Istnieje wiele podejść do formułowania strategicznych celów 

biznesowych, strategii i celów, takich jak: analiza SWOT, analiza portfela, planowanie scenariuszy itp. 

Cele są zazwyczaj ponadczasowe i mniej szczegółowe. Cele są bardziej szczegółowe i na określony czas. 

Wszystkie te muszą być finansowane z budżetu. Szczegóły strategicznych celów biznesowych należy 

zapisać w repozytorium architektury korporacyjnej 



 

Zespół EA zbada je, jeśli istnieją, lub będą musiały je utworzyć od zera, jeśli nie istnieją. W drugim 

przypadku konieczne będzie zaangażowanie innych pracowników (IT, użytkownicy biznesowi itp.), A 

projekt EA zdecydowanie w większości przypadków się przedłuży. 

SZÓSTY komponent techniczny EA: Deklaracja misji, wizji i wartości Deklaracja misji, wizji i wartości 

stanowi szósty komponent architektury przedsiębiorstwa. Twoja misja jest jak akapit wprowadzający: 

informuje czytelnika, gdzie znajduje się Twoja firma idzie, a także pokazuje, że pisarz wie, dokąd idzie. 

Deklaracja misji zazwyczaj opisuje Twoją organizację pod kątem celu (dlaczego organizacja istnieje i co 

zamierza osiągnąć), biznesu (głównej metody lub działania, za pomocą których organizacja stara się 

spełnić ten cel) oraz wartości (zasady lub przekonania, które kierują członkami organizacji, gdy dążą do 

celu organizacji). Dobra misja daje odpowiedzi na pytania, takie jak: 

1. „Kim jesteśmy”? 

2. „Jakie potrzeby społeczne lub polityczne mamy spełnić”? 

3. „Jakie problemy rozwiązujemy?” 

4. „Jak reagujemy na naszych kluczowych interesariuszy”? 

5. „Jak rozwiązujemy problemy społeczne lub inne”? 

6. „Jaka jest nasza filozofia przewodnia lub kultura”? 

7. „Co nas wyróżnia lub wyróżnia”? 

Podczas gdy twoja misja podsumowuje, w jaki sposób i dlaczego praca Twojej organizacji, wizja zawiera 

obraz tego, jak będzie wyglądać sukces. 

Deklaracja wartości zawiera zasady przewodnie umożliwiające realizację misji i wizji. Szczegóły 

dotyczące wizji, misji i wartości firmy powinny być zapisane w repozytorium architektury 

przedsiębiorstwa 

Zespół EA zbada je, jeśli istnieją, lub będą musiały je utworzyć od zera, jeśli nie istnieją. W drugim 

przypadku konieczne będzie zaangażowanie innych pracowników (IT, użytkownicy biznesowi itp.), A 

projekt EA zdecydowanie w większości przypadków się przedłuży. 

SIÓDMY Komponent techniczny EA: Enterprise Architecture Repository (EAR) Enterprise Architecture 

Repository (Process 3 - Control 12) to Twój siódmy komponent architektoniczny dla przedsiębiorstw. 

Często jestem pytany, dlaczego potrzebujemy repozytorium architektury korporacyjnej (EAR)? Z 

mojego doświadczenia wynika, że dokumentacja procesów biznesowych, polityk, procedur i systemów 

aplikacji jest słabym punktem, a w wielu przypadkach istnieją one w oryginalnej formie bez aktualizacji 

przez kilka lat lub częściowo udokumentowane. Uważam, że ta słabość jest prawie podobna do pięty 

Achillesa, jest to prawie śmiertelna słabość pomimo pozornej ogólnej siły korporacyjnych 

podręczników i systemów informatycznych, które mogą potencjalnie prowadzić do katastrofalnego 

upadku, w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych nieprzewidziane wydatki. Jak łatwo 

odgadnąć, najcenniejszymi aktywami każdej organizacji biznesowej XXI wieku często nie są jej grunty, 

wyposażenie ani inne aktywa (ludzie itp., Chociaż ludzie, na przykład, są bardzo krytyczni dla każdej 

operacji biznesowej). Najważniejsze aktywa to procesy biznesowe, aplikacje informatyczne i dane, 

które mogą stanowić inwestycję w wysokości kilku milionów dolarów (lub euro itp.). Bez odpowiedniej 

i dobrze utrzymanej dokumentacji firma ponosi poważne ryzyko, które może prowadzić do ogromnych 

strat finansowych i innych strat korporacyjnych (marka, reputacja, pozycja na rynku itp.). Również 



wszystkie powyższe komponenty architektury korporacyjnej (struktura EA, struktura organizacyjna, 

model operacyjny firmy, narracje procesów biznesowych i infrastruktura IT, strategiczne cele i zadania 

biznesowe, misje, wizja i wartości) nie są dobre, chyba że są dobrze komunikowane i odpowiednio 

utrzymywane . Jest to zminimalizowane i ulepszone dzięki użyciu i skutecznej konserwacji Twojego 

EAR. 

Enterprise Architecture Repository (EAR) jest oparty na sieci WWW 

repozytorium wiedzy o architekturze korporacyjnej, które zapewnia wiedzę i powiązane informacje 

kilku stronom. Te imprezy 

są: najwyżsi członkowie kierownictwa, menedżerowie, pracownicy i autoryzowani dostawcy oraz 

wykonawcy rozwoju systemu, a także inni zewnętrzni upoważnieni podmioty. Celem dostarczonych 

informacji jest dostęp do EAR do projektowania, dokumentacji, przechwytywania, przeglądania i 

współpracy we wszystkich elementach i informacjach (w tym modelach itp.), Które definiują i opisują 

architekturę korporacyjną konkretnej organizacji. Typowy plik EAR zawiera następujące informacje na 

temat specyfiki architektury korporacyjnej organizacji, takie jak: 

1. Parametry techniczne i szczegóły dotyczące tworzenia rozwiązania EA (oprogramowania) 

2. Inicjatywy strategiczne (opisy struktury organizacyjnej, modelu operacyjnego biznesu, wizji, misji, 

celów, inicjatyw, mierników wydajności itp.), 

3. Interesariusze (opisy klientów wewnętrznych i zewnętrznych, organów regulacyjnych, audytorów 

rządowych, audytorów zewnętrznych itp.), 

4. Procesy biznesowe (opisy linii biznesowych, portfela inwestycyjnego, projektów informatycznych, 

procesów biznesowych itp.), 

5. Przepływy informacji (opisy hurtowni wiedzy, przepływy danych, słownik danych itp.), 

6. Systemy i usługi (opisy strategii IT, ciągłość IT, dostarczone systemy i usługi IT, systemy front office, 

systemy back office, systemy poczty elektronicznej i sieci, bazy danych itp.), 

7. Infrastruktura technologiczna (opisy systemu operacyjnego, sieci, oprogramowania do zarządzania 

bazami danych, budynków, sprzętu itp.), 

8. Bezpieczeństwo (opisy polityk bezpieczeństwa, zasad prywatności danych, procedur, mechanizmów 

monitorowania, rejestrowania itp.), Oraz 

9. Zarządzanie zasobami IT (opisy pozycji spisu IT: sprzęt, systemy itp., Polityka rozporządzania 

zasobami IT itp.). 

Twój zespół EA użyje EAR do udokumentowania wszystkich wymaganych informacji o architekturze 

korporacyjnej, aby wszystkie zarejestrowane komponenty architektoniczne były wykorzystywane 

przez wszystkich autoryzowanych użytkowników w projektach strategicznych 

oraz wysiłki rozwojowe Twojej konkretnej organizacji. 

 

ÓSMY Element techniczny EA: Inne elementy sterowania związane z biznesem EA 

EA nie może i nie powinna istnieć sama. Oprócz wyżej opisanych komponentów architektury 

przedsiębiorstwa potrzebujesz, aby mieć większe szanse na sukces w wysiłkach EA, skutecznego 

działania innych głównych kontroli biznesowych (Proces 3 - Kontrola 13) Twojej firmy. Wspomagają 



one Twój EA i dotyczą: Kontroli ładu korporacyjnego, Kontroli administracyjnej, Kontroli zarządzania 

finansami, Kontroli produkcji lub kontroli produkcji oraz Kontroli IT. Zazwyczaj są one rejestrowane w 

instrukcjach korporacyjnych, finansowych, produkcyjnych i informatycznych zawierających 

strategiczne oświadczenia, zasady, procedury, praktyki, dokumentacja systemów aplikacyjnych i inne 

kontrole (np. podział obowiązków). Te wykraczają poza zakres tej książki i nie będą dalej omawiane. 

Twój zespół EA będzie jednak musiał przeanalizować wszystkie informacje, zasady, kontrole i 

procedury zawarte w tych instrukcjach i zapisać w EAR, niezależnie od wymaganych informacji. Na 

przykład szczegóły dotyczące komputerowego systemu finansowego zawartego w podręczniku 

systemu aplikacji IT itp. 

Komponenty proceduralne EA 

Oprócz komponentów technicznych EA (opisanych wcześniej) do wdrożenia EA wymagane są również 

następujące komponenty proceduralne EA: 

1. Procedura instalacji EA 

2. Procedura udzielania zamówień EA 

3. Procedura bezpieczeństwa EA 

4. Procedura tworzenia kopii zapasowych EA 

5. Procedura konserwacji EA 

Po wdrożeniu EA (framework, oprogramowanie, narzędzia, repozytorium itp.), Zgodnie z krokiem 10 

(Plan wdrożenia EA Craft i procedury administracyjne, w części 3 (Plan zarządzania projektowaniem i 

wdrażaniem EA Framework), należy: administruj swoim EA i zintegruj wszystkie elementy EA z 

normalnym środowiskiem operacyjnym IT. Jest to zadanie następujących procedur EA, jak zauważono 

poniżej: 

Procedura instalacji EA (proces 3 - kontrola 14) 

Procedura jest wymagana do wykonania wszystkich czynności związanych z instalacją oprogramowania 

i konfiguracją systemów oprogramowania EA (framework, narzędzia, repozytorium itp.). Procedura ta 

powinna zostać opracowana przez personel wsparcia EA przy ścisłej współpracy personelu wsparcia 

technicznego IT, zatwierdzony przez zarząd i włączony jako część innych normalnych procedur instalacji 

oprogramowania IT. 

Procedura udzielania zamówień EA (proces 3 - kontrola 15) 

Do wykonania wszystkich czynności związanych z zakupami związanych z systemami oprogramowania 

EA (platforma, narzędzia, repozytorium itp.) Wymagana jest procedura. Ta procedura powinna być 

częścią innych normalnych procedur zamówień publicznych. 

Procedura bezpieczeństwa EA (proces 3 - kontrola 16) 

Wymagana jest procedura autoryzacji, kto ma uprawnienia do instalacji, dostępu i aktualizacji w 

odniesieniu do wszystkich elementów EA (oprogramowania, narzędzi, danych, repozytorium itp.). 

Procedurę tę mogą opracować pracownicy EA przy pomocy ścisłej współpracy personelu wsparcia 

technicznego IT, zatwierdzonego przez zarząd i uwzględnionego w ramach innych normalnych 

procedur bezpieczeństwa IT. 

Procedura tworzenia kopii zapasowej EA (proces 3 - kontrola 17) 



Wymagana jest procedura wykonywania kopii (kopii zapasowych) wszystkich elementów EA 

(oprogramowania, narzędzi, danych, repozytorium itp.) Na podstawie zasad tworzenia kopii 

zapasowych, zwykle zatwierdzanych przez zarząd. Ta procedura powinna być uwzględniona w ramach 

innych normalnych procedur tworzenia kopii zapasowych IT. 

Procedura konserwacji EA (proces 3 - kontrola 18) 

Wymagana jest procedura zapewniająca aktualność wszystkich elementów EA (oprogramowania, 

narzędzi, danych, repozytorium itp.), Ponieważ zmiany w procesach biznesowych i systemach 

informatycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w procesie i architekturze EA . Bez takiej procedury 

Twój EA będzie miał tendencję do przestarzałości i ostatecznie stanie się przestarzały, zmniejszając, 

jeśli nie eliminując żadnych początkowych korzyści, a nawet ryzykując inne błędy operacyjne i awarie. 

Ta procedura powinna być uwzględniona w ramach normalnego procesu strategicznego przeglądu IT. 

Chciałbym tu powiedzieć słowo ostrzeżenia. Widziałem niektóre duże firmy, w których jedna 

procedura (zamówienia) lub wszystkie te procedury, z różnych przyczyn organizacyjnych i zarządczych, 

są prowadzone niezależnie od centralnego zarządzania lub działu IT. Ta praktyka doprowadzi cię do 

poważnych kryzysów, błędów i potencjalnych strat, a nawet oszustw, często trudnych badań i 

rozwiązań. Zamówienia powinny być prowadzone przez centralną korporacyjną organizację zamówień 

publicznych. Pozostałe procedury powinny być uruchamiane przez jedną funkcję i tylko jedną, to jest 

IT. Unikaj eksperymentów jeśli chodzi o te krytyczne problemy. 

Główny proces 4 - Ulepszenie EA 

Jest to czwarty proces podejścia EA, którego możesz użyć do wdrożenia i ulepszenia architektury 

korporacyjnej dla swojej firmy. Ten proces EA i zawarte w nim działania zarządcze to czwarta rzecz, 

którą musisz zrobić, aby usprawnić połączenie i dostosowanie korporacyjnych systemów i usług IT do 

celów biznesowych firmy, zgodnie z planem zarządzania EA. Kontrole wspierające ten proces są 

określone w każdym następnym akapicie. 

W poprzednich częściach opisałem główne standardowe platformy EA, plan zarządzania oraz role 

wspierające dla kierownictwa, zarządu i personelu pomocniczego w zakresie projektowania, wdrażania 

i monitorowania wdrażania EA, formułowania i dokumentowania komponentów architektury 

korporacyjnej i procedur administracyjnych EA. Ale skąd wiesz i sprawdzasz, czy wdrożenie EA daje 

oczekiwane rezultaty? Zwłaszcza jeśli jesteś członkiem zarządu lub kierownictwem wyższego szczebla, 

oprócz raportu z realizacji projektu EA, musisz dokładnie sprawdzić i upewnić się, że Twoja firma jest 

na właściwej drodze, w projekcie EA lub w innej działalności operacyjnej Twojej firmy firma. To jest 

zadanie twojego korporacyjnego systemu zarządzania wydajnością. Zwykle zawiera polisę, kartę 

wyników biznesowych i system pulpitów nawigacyjnych (do natychmiastowej grafiki) do śledzenia 

wydajności związanej z klientami, działalnością finansową, operacją itp. W połączeniu z zestawem miar 

wydajności i wskaźników zgodności oraz list kontrolnych EA. Mówiąc dokładniej, ponieważ projekty EA 

są długie i uciążliwe, czasami trzeba bardziej uważnie monitorować i oceniać postępy. 

Plan ulepszeń EA 

Dlatego musisz cały czas monitorować, jak działa Twoja implementacja EA. Można to osiągnąć, 

realizując plan doskonalenia EA, opisany poniżej: 

Krok 1. Przeanalizuj wszystkie działania zawarte w 12 krokach Procesu 1 - Plan zarządzania 

(Przeprowadź wstępne badanie EA, Ustaw organizację EA, Zaangażuj użytkowników EA, Rozwiń 

komunikację EA itp.) upewnij się, że zostały one w pełni wykonane. 



Krok 2. Oceń wyniki wszystkich produktów określonych w Procesie 1 - Plan zarządzania (Studium 

wykonalności EA, polityka EA, Plan komunikacji EA, Studium wymagań EA, struktura EA, model 

biznesowy, repozytorium architektury korporacyjnej, plan wdrożenia EA itp.) 

Krok 3. Monitoruj i oceniaj całe wdrożenie EA i powiązanych z nim komponentów, a także miary 

wydajności i wskaźniki zgodności wymienione poniżej. 

Krok 4. Przeprowadź audyt wszystkich działań, korzystając z list kontrolnych EA opisanych w drugiej 

części tego tekstu, aby poprawić wszystkie elementy wdrożenia EA. 

Miary wydajności i wskaźniki zgodności 

Rolą miar wydajności i wskaźników zgodności jest ogólnie wspieranie i umożliwianie łatwego 

monitorowania i przeglądu wszystkich rodzajów kontroli biznesowych funkcjonujących w danej 

organizacji oraz w funkcjach: ładu korporacyjnego, strategii, architektury korporacyjnej, finansów, 

Produkcja, IT itp. Miara wydajności jest opisem tego, co jest mierzone w celu ustalenia zakresu, w jakim 

cele i wyniki zostały osiągnięte i na jakim poziomie. Niektóre przykłady mierników wydajności to: cena 

giełdowa, zwrot z inwestycji, zwrot z aktywów, liczba błędów kodowania wykrytych podczas testów 

formalnych, liczba błędów w przypadku testowym, liczba zmian wymagań klienta itp. 

Wskaźnik zgodności oznacza: 

a) czy plany, zasady, procedury itp. istnieją, czy nie, 

b) czy są one przestrzegane, czy nie, oraz 

c) czy organizacja przestrzega określonych przepisów stanowych, standardów branżowych, kodeksów 

etycznych itp. 

Oto niektóre przykłady: nie wdrożono korporacyjnych procedur zakupowych, nie zastosowano się do 

polityki bezpieczeństwa IT, nie przestrzegano przepisów dotyczących prywatności danych itp. Poniżej 

przedstawiono typowe miary wydajności EA i wskaźniki zgodności wspierające projektowanie, rozwój, 

monitorowanie i ocenę architektury przedsiębiorstwa : 

Miary wydajności EA (Proces 4 - Kontrola 1): Kwota wydana na szkolenie EA, Liczba systemów 

informatycznych powiązanych z funkcjami biznesowymi, Godziny przeglądu EA przez zarząd, Liczba 

kluczowych funkcji biznesowych nieobsługiwanych przez systemy IT i Liczba krytycznych procesów 

biznesowych nieobsługiwany przez systemy informatyczne. 

Wskaźniki zgodności EA (Proces 4 - Kontrola 2): Spreparowano i przekazano (lub nie) oświadczenie 

Corporate Vision, Zaimplementowano (lub nie) architekturę korporacyjną, Funkcjonują (lub nie) 

architekci korporacyjni i inni członkowie zespołu, Użyte repozytorium architektury korporacyjnej (lub 

nie) ) i podane szkolenia (lub nie) w zakresie architektury korporacyjnej. 

Twój zespół EA, zarząd i zarząd firmy (a w wielu przypadkach Twoi audytorzy wewnętrzni lub 

zewnętrzni) przeanalizują wszystkie te informacje, aby monitorować projekt wdrożenia EA, a także 

przejrzą, ocenią i poprawią architekturę korporacyjną Twojej organizacji biznesowej „plan zarządzania 

dotyczący projektowania i wdrażania ram EA” 

Korzyści z architektury korporacyjnej 

NA PODSTAWIE mojego zróżnicowanego doświadczenia w zakresie konsultingu i audytu IT w wielu 

podmiotach biznesowych w kilku krajach, gdy wdrażasz architekturę korporacyjną dla swojej firmy w 



oparciu o podejście opisane w tej książce lub podejście dostosowane do twoich konkretnych potrzeb i 

wymagań, masz szereg korzyści, takich jak: 

1. Lepsze dostosowanie strategii biznesowej i procesów biznesowych do systemów informatycznych 

2. Lepsza kontrola danych biznesowych oraz szybszy i bardziej płynny przepływ informacji 

3. Bardziej wydajna kontrola operacji informatycznych (systemów, projektów, danych itp.) W pełni 

wspierająca Twój biznes 

4. Lepszy zwrot z istniejących inwestycji IT i projektów rozwoju systemów 

5. Zmniejszone ryzyko biznesowe związane z operacjami IT 

6. Zwiększona efektywność i wydajność biznesu dzięki lepszej koordynacji wszystkich zasobów (ludzi, 

przepływów systemów, danych itp.) 

7. Zmniejszone ryzyko operacyjne we wszystkich funkcjach biznesowych 

8. Lepszy dostęp do informacji o firmie 

9. Poprawa elastyczności i odporności biznesowej 

10. Więcej lepszych wyników korporacyjnych. 

Chciałbym jednak zauważyć, że to, czy uzyskasz wszystkie te korzyści dzięki wdrożeniu architektury 

korporacyjnej dla swojego biznesu, zależy, wyraźnie i głównie, od umiejętności i zręczności 

kierownictwa i zarządu, warunków prowadzenia działalności oraz środowiska społeczno-

gospodarczego w którym prowadzisz działalność. Każda firma może podążać za przykładem kogoś 

innego i łatwo dostępnymi metodami i technikami, ale jest także, nie zapominajmy, wyjątkowym 

organizmem, i jako taka, jest podatna na różne elementy dynamiczne i siły, które niekiedy są poza 

twoją bezpośrednią kontrolą, ponieważ członek zarządu, kierownik itp. Bądź zawsze czujny. Planuj, 

wykonuj, oceniaj i ulepszaj. Dopiero wtedy będziesz mógł skorzystać z naliczonych korzyści. 

Uwagi końcowe 

Współczesne korporacje i organizacje XXI wieku muszą zawsze szukać sposobów zmiany i usprawnienia 

swoich operacji i funkcji biznesowych, aby zadowolić swoich klientów (obywateli w sektorze 

publicznym) i ich interesariuszy oraz zachować optymalne przetrwanie i zdolność do konkurowania na 

własnym rynku i środowisko społeczno-gospodarcze. Projektowanie, rozwój i wdrażanie architektury 

korporacyjnej umożliwia im badanie wszystkich elementów ich funkcji operacyjnych oraz 

dostosowanie systemów i operacji IT do procesów biznesowych w bardziej zintegrowany i 

zharmonizowany sposób. Te bardziej techniczne i taktyczne były zazwyczaj traktowane priorytetowo. 

Oczywiste jest, że zarząd i kierownictwo wyższego szczebla powinny skoncentrować się na 

wprowadzeniu elastyczności strategicznej w swoich organizacjach zamiast tradycyjnego nacisku na 

dopasowanie strategiczne, które zwykle było sztywne i nieodpowiednie w ciągle zmieniającym się 

otoczeniu biznesowym. Wykorzystanie architektury korporacyjnej do zbudowania stabilnego 

fundamentu daje firmie większą zwinność, strategiczną elastyczność, krótszy czas wprowadzania na 

rynek, niższe ryzyko i niższe koszty. Architektura korporacyjna to logika organizacyjna procesów 

biznesowych i infrastruktury IT firmy. Architektura korporacyjna zapewnia długoterminowy obraz 

procesów, systemów i technologii firmy, dzięki czemu poszczególne projekty mogą budować 

możliwości, a nie tylko zaspokajać natychmiastowe potrzeby. Architektura korporacyjna to 

jednoznaczne zaprojektowanie systemów i procesów w firmie, które pomagają jej w spełnieniu modelu 

operacyjnego. Istotne może być tutaj jedno zachowanie ostrożności. Wdrażając architekturę 



korporacyjną dla własnej firmy i środowiska biznesowego, pamiętaj, że najważniejszą kwestią dla 

sukcesu jest zarządzanie aspektami ludzkimi (tak zwanymi „miękkimi kontrolami”), które przenikają 

wszelkie tak trudne i uciążliwe wysiłki, a moje doświadczenie nauczyło mnie, że EA wysiłek jest bliski 

temu. Wszystkie te miękkie elementy sterujące odnoszą się do tonu u góry, zrozumienia organizacji 

przez zarząd, kultury, struktury relacji raportowania, morale, uczciwości i wartości etycznych, filozofii 

działania, zaufania, klimatu etycznego, wzmocnienia, itp. I są bezpośrednio związane z kwestią 

kontraktu emocjonalnego, zwaną także „umową psychologiczną”. Jest to kluczowe i silne powiązanie 

między intencją wydajności organizacyjnej (planowanie zarządu i zarządzania w celu wdrożenia 

architektury korporacyjnej), a motywacjami, wartościami i aspiracjami ludzi (koordynator EA, architekt 

korporacyjny, personel IT itp.), Którym zlecono przeprowadzenie wszystkie zadania wdrożeniowe. 

Architektura korporacyjna (podejście, procesy, kontrole i komponenty) może umożliwiać i ułatwiać 

rolę i obowiązki zarządu w zapewnianiu, że systemy i technologia IT firmy (i EA jest jej częścią) są bardzo 

dobrze dostosowane do obsługi, rozwiązywania i spełniania wymagań, wszystkie powyższe w sposób 

opłacalny, przynoszący konkretne i praktyczne korzyści i wyniki firmie, jej interesariuszom i szerszemu 

społeczeństwu. Muszę raz jeszcze podkreślić, że powinieneś dostosować aspekty wdrożenia EA 

zawarte w tej książce do potrzeb i wymagań własnej firmy. „Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich” 

to moje wskazówki dotyczące opracowywania i wdrażania EA. Na przykład w mniejszych organizacjach 

może istnieć konieczność przejęcia wielu ról i obowiązków EA przez jedną osobę, podział obowiązków 

może zostać zastąpiony przez kontrole kompensacyjne itp. Sam EA, produkty architektury i powiązane 

repozytorium powinny zostać odpowiednio opracowane dla tej indywidualnej organizacji, tj. Twojej 

firmy. 

JAKO OSTATNIE działanie Chciałbym przedstawić następujące siedem zaleceń w zakresie planowania i 

wdrażania podejścia EA dla Twojej firmy w bardziej wydajny i skuteczny sposób: 

1. Wizja: Stwórz wizję swoich wysiłków EA, aby związać swój lud ze wspólną sprawą i misją. 

2. Struktura EA: Zbadaj rynek i wypróbuj standardową platformę EA, zanim zastosujesz ją dla swojej 

firmy. 

3. Sponsoring: Zapewnij stałe wsparcie zarządu i kierownictwa wyższego szczebla dla twoich wysiłków 

EA. 

4. Szkolenie: kształcenie i szkolenie wszystkich zasobów (kierownictwa i personelu) przed procesem 

wdrażania EA i w jego trakcie. 

5. Komunikacja: stale informuj o swoich postępach EA i informuj wszystkie zainteresowane strony. 

6. Monitorowanie: Monitoruj i rozwiązuj wszystkie problemy EA. 

7. Ulepszenie: Przejrzyj i popraw wszystkie elementy EA, aby zapewnić dopasowanie IT-Business. 

NA KONIEC, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, mam szczerą nadzieję, że ta książka okaże się mieć 

pewną wartość, nieco korzystną i pouczającą dla wszystkich menedżerów, członków zarządu, 

audytorów, a także wszystkich innych czytelników 

 


