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@Business projektipalvelut @atbusiness 
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1 .  Intranet, Extranet 8 Internet sovellukset ja järjestelmät ~ (operatiiviset-/tiedonjakelu-/si~llönhallinta~velluk~et) 

Monikanavasovellukset (HTML. PDA. WAP jne.) 

. Elektroniset hankinta- ja kaupankayntijä jestelmat 

Tietoturvaratkaisut 

MultimediajärjestelmBf ja visuaalinen suunnittelu 

l Taustajärjestelmien integrointi 
I 
1 Konsultointi 

- - 



@Business tuotteet 

. kompomipohJainen / '\ 

ohjelmlstoratlrstsu 
Yh- / CRM i sisal16>\ 

- i 1 hallinta 

@ atbusiness 

@Business Kohde Alueet @ atbusiness 

AtBusiness: 

Customer focus 

. Speed 

Flexibiliiy and tailorabilii 

. Qualii  

Lower Risks and Costs 



Sovellusten välinen integraatio 

Valitettavan tiedon muodon valinta 
Perinteinen tapa (CSV, kiinteämittainen tietue) 
XML 

Kanavan valinta 
Synkroninen kanava (tietokanta, sovelluspalvelin) 
Asynkroninen kanava (ftp, sahköposti, MQ-tuotteet 

Tiedon standardisoidut rajapinnat e a t b u s i n e s s  

DOMISAX - XML-ainelston objektirajaplnnan 



XML @atbusiness 

i XML, extensible Markup Language 

i XML is a markup language mudi like HTML 
i XML was designed to describe data 

i XML tags are not predefined in XML. You must 
define your own tags 

i XML uses a DTD (Document Type Definition) to 
descripe the data 

i XML is not a replacement to HTML 
I XML is enabling technology to integrale unstrudured 

(text) and st~ctured (databases) data 
I XML will become applicalion development mainstream 

XML @ atbusiness 

i. DTD. Document Type Definition 
Defines XML document structure 

i. XSL. Extensible Style Language 
separates layout from data 
separates business rules from data 

i XLL, Extensible Linking Language 
uses Xlinks and Xpointers for multi-directional links 

i XML Schema 
defines DTD:s in XML and data typing 

@ atbusiness 
Sovelluksen integraatiotasoja 

i i iokantl- Sovelluspaialiï Sanormjmol Slhktiposli FTP 
palwlin komponenilipalvelin 
(SQL) 



Tietokantatason integraatio 

Samanmerkkiset relaatiotietokannat 
Hajautetul tietokannat 
Sovelluslogiikka kiqoitettu SQL 118 tai 
tietokantaproseduureilia - Tapahtuman eheys on mahdollista 
Tietokannan rakenteet eiv8t p88Sa8nlblSeSti Ole 
suunniteltu hajauteiiuun transaktion hallintaan - Synkroninen Iiitanta - Erimerkkiset relaatiotietokannat 
Sovelluslogiikka kiqoitettu SQL lla tai 
tietokantaproseduuredla 
Tapahtuman eheys ei ole tuettu 
Kannat eivat ote suunniteku yhdessa kaytettavaksi 
Synkroninen liitanta 

Monitasoratkaisut 

Kompoaeatti- 
Sovelluspalvelin 

@aibusiness 
Sovelluspalvelintason integraatio 

Sama arkkitehtuuri 
COM. Corba, EJB, jokin muu 
Synkroninen liityntä 
Sovelluslogiikkaa helppo lisätä 
Sovelluslogiikka keroksessa voidaan hoitaa 
tietokantojen erilaisten rakenteiden käsittely 
Tapahtuman eheys voi olla tuettu 

Eri arkkitehtuuri 
Erilaiset gateway -ratkaisut 
Tapahtuman eheys ei ole yleensä tuettu 
Sovelluspalvelin voi tukea erilaisia hajautus 
arkkitehtuureja 



Sanomajonot (MQ-tuotteet) 

Synkroninen liitanta mahdollinen 
Asynkroninen liitanta paaasiassa käytetty 
MQ-tuotteet takaavat sanoman penllemenon 
Heterogeeninen laiteympäristö, 
tietokantaympäristö. ohjelmointiymparistö 
Sovelluslogiikkaa voidaan tehdä useilla en 
ohjelmointikielilla 
Ei ole hajautusarkkitehtuurista riippuvainen 
Mahdollista liittää en merkkisiä MQ-tuotteita 
toisiinsa gateway-palikoiden avulla 

Sähköposti 

Infrastruktuuri löytyy, ei tarvitse investoida 
infrastruktuuriin 
Tietoturva, julkisen avaimen menetelmät 
Sanomien perillemeno ei ole taattu 
Päivitystiheys vaihtelee. 'lähes on-line yhteys' 
Aika yleisesti kaytetty ratkaisu 

Infrastruktuuri Iöytyy. ei tarvitse investoida 
infrastruktuuriin 
Tietoturva 
- huono 
- voidaan käyttää SCP (Secure Copy) 

- vaatii SSH-serverin ja SSH-clientin 
Käytetään isompien materiaalien siirrossa 
Sovellusliittymät eraajopohjaisia 
Erittäin yleisesti kaytetty 



Tiedon valittaminen 
sovelluksien välillä 

atbusiness 

1 t u e  1 

Esimerkki Iöyhasta 
integraatiosta 

atbusiness 

- data structure 



W3CRM Solution Integration Process e2 atbusiness 

Back-ofke 1 Data Warehouse 1 W3CRM-application ( User interface 
integration CRM database 

[%s:bli-- bd- 
data- 

sisäisestä integraatiosta 



Oikean integrointistrategian 
valitseminen 

Mitkä ovat vaatimukset 7 
Tapahtuman eheys 
Sanomien perillemeno 
Synkroninenc>Asynkroninen 
Hajautusarkkitehtuuri 
Tietoturva 

Valitaan strategia sovelluksen liittymäpinnan 
mukaan 

1 Sovelluksen Iiittym2it @etbusiness 

Eräajosovellukset @atbusiness 

'F Message Broker liittymät 
- synkroninen liittyma 
- erittäin nopea 

i MQ-liittymä 
- synkroninen ja asyncroninen liittyma 
- erittäin nopea 

1 i Sähköposti 
L f T i d a s  

- epävanna 

i FTP 

- 7-10 kertaa normaalin asc-tiedoston koko 

i XML:n validointi 
- validointi on tarpeellinen 

- validoinnilla on jonkin verran merkitystä Iäpimenoaikaan 

i i XML:n muuntaminen SQL-lauseiksi 

1 - eräajoliittymät 1 

l 

j - päivittäminen tunnetusti hidasta relaatiotietokantoihin 
L. ---A 
i XML:n muuntaminen asc-tiedostoksi 

- onko mitään järkeä 7 

- tietokantojen lataajat 100-500 kertaa nopeampia kuin 

insert lauseilla lataaminen 

1 



Useful XML Sites 




