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Globalization is not a feature—it is an architecture. 
(Addison P. Phillips, Globalization Architect/Manager, Globalization Engineering, webMethods, Inc.)  

 
One of today’s e-business landscape features is the real need for a strong collaboration be-
tween value chain participants both at business rules level and the information systems level. 
Many technologies have been developed over the years to enable inter-process communica-
tion based on unified languages. Lately, industry wide consortiums, such as RossettaNet, have 
been created to define a robust, nonproprietary solution, encompassing data dictionaries, im-
plementation framework, and XML-based business message schemas and process specifica-
tions for e-business standardization.  This is the second paper from a series of articles that 
stress out the benefits of enterprise (re)modeling to enable easy adoption of open e-business 
process standards.  
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Introducere 
Procesul de (re)modelare a întreprinderii 

poate să pornească de la o arhitectură consa-
crată în proiectarea sistemelor distribuite: 
Service Oriented Architecture (SOA). SOA 
este un termen relativ nou dar termenul de 
„serviciu” şi „proces-serviciu” a apărut la în-
ceputul anilor ’90 când a fost utilizat de 
compania BEA relativ la produsul propriu 
EAI (Enterprise Application Integration), 
Tuxedo. Ceva mai târziu, Sun Microsystems 
utiliza termenul din nou pentru a-şi descrie 
tehnologia Jini, un mediu pentru descoperirea 
şi utilizarea dinamică a unui proces într-o re-
ţea, promovând conceptul de „network plug-
and-play”. 
Aspectul esenţial al acestei arhitecturi constă 
în faptul că se delimitează strict implementa-
rea serviciului de interfaţa acestuia („cum” 
faţă de „ce”). Consumatorii văd serviciul ca 
pe un punct de contact într-o reţea, punct care 
suportă cereri dacă acestea din urmă se con-
formează unui „contract”. Consumatorul nu 
are nevoie de informaţii despre modalitatea 
exactă prin care serviciul se execută, ci doar 
se aşteaptă să primească un răspuns la o cere-
re. 
La baza SOA stă paradigma „caută-conec-
tează-execută”, care presupune că un client 
solicită unui registru serviciile disponibile 

pentru rezolvarea unei anumite cereri.  Regis-
trul este întreţinut de o terţă parte şi conţine 
informaţii despre serviciile disponibile public 
la un moment dat. Dacă registrul găseşte ser-
vicii care să se potrivească criteriilor de cău-
tare ale clientului, va returna câte un contract 
şi adresa nodului în reţea care găzduieşte im-
plementarea fiecăruia. Clientul va identifica 
dintre serviciile oferite pe acela care cores-
punde cel mai bine nevoilor sale, se va co-
necta la furnizorul serviciului prin adresa de 
reţea obţinută şi va executa operaţiile necesa-
re (figura 1). 
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Fig.1. Paradigma “caută-conectează-execută” 
 

Pentru a putea fi descoperite şi executate în 
mod dinamic, furnizorul publică contractele 
serviciilor într-un registru electronic. Carac-
teristicile nonfuncţionale, specificate prin in-
termediul precondiţiilor, sporesc caracterul 
dinamic al interacţiunilor. 
Modelarea organizaţiei moderne trebuie să 
aibă în vedere (re)proiectarea proceselor eco-
nomice de o asemenea manieră încât să răs-
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pundă cerinţelor mediului de afaceri actual 
caracterizat de multiple relaţii de colaborare 
ce se stabilesc de multe ori in timp real. Cel 
mai la îndemână exemplu se referă la o com-
panie de turism, care pentru a-şi diversifica 
oferta, abordează la un moment dat un model 
de servicii de personalizare on-line a vacan-
ţelor/excursiilor clienţilor.  
El Sawy defineşte reproiectarea proceselor de 
afaceri ca fiind în esenţă o „filosofie de îm-
bunătăţire a performanţelor care are drept 
scop obţinerea unui cuantum de îmbunătăţiri 
prin regândirea şi remodelarea felului în ca-
re procesele de afaceri se desfăşoară”[3]. 
Tot el oferă şi o perspectivă asupra procesu-
lui de redefinire a proceselor de afaceri pen-
tru e-business: “regândirea şi reproiectarea 
proceselor de afaceri atât la nivelul între-
prinderii cât şi la nivelul lanţului de aprovi-
zionare/distribuţie în scopul obţinerii de 
avantaje din interconexiunile ce se realizează 
pe Internet şi care oferă noi modalităţi de a 
crea valoare”. 
Yogesh Malhotra, o personalitate recunoscu-
tă într-un domeniu relativ recent în peisajul 
sistemelor informaţionale, managementul 
cunoştinţelor, consideră că, în ultimele patru 
decenii, evoluţia paradigmelor de procesare a 
informaţiei, ca suport al schimbării la nivelul 
funcţiilor şi proceselor economice, a parcurs 
trei faze (figura 2)[5]: 
1. automatizare – sporirea eficienţei opera-
ţiilor; 
2. raţionalizarea procedurilor – fluidizarea 
operaţiilor prin eliminarea punctelor de între-
rupere evidenţiate de faza de automatizare 
3. reproiectare – redefinirea radicală a  pro-
ceselor economice pe baza tehnologiei in-
formaţiei 
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Fig.2. Utilizarea TI pentru eficientizarea pro-

ceselor economice 
Pentru a se manifesta în mediul de afaceri 

modern, putem considera că modelul organi-
zaţiei ar trebui să deţină următoarele caracte-
ristici: 
• Extensibilitate – este esenţial ca modelul să 
poată suporta creşterea afacerii în viitor. Cu 
alte cuvinte, ansamblul proceselor economice 
identificate la un moment dat trebuie să poată 
fi ulterior îmbogăţit cu noi procese iar aces-
tea din urmă să nu implice modificarea struc-
turii de bază anterioare.  
• Modularitate – caracteristică ce stă la baza 
externalizării serviciilor. Astfel, responsabili-
tatea pentru execuţia proceselor ce nu consti-
tuie competenţele cheie ale companiei trebuie 
să poată fi transferată către terţe părţi cu un 
efort (cost şi timp) cât mai redus. În contra-
partidă, serviciile externalizate trebuie să 
poată fi reinternalizate ulterior  de asemenea 
cu un efort investiţional redus.  
• Multifuncţional (adaptabil şi scalabil) – ar 
fi de dorit ca procesele şi activităţile să fie 
astfel definite încât părţile componente să 
poată fi reutilizate atunci când strategia şi 
obiectivele firmei se modifică sau atunci 
când maniera de organizare se modifică. 
• Colaborativ -  activităţile care alcătuiesc un 
proces trebuie să fie cât mai puţin dependente 
unele de altele în mod direct. Interdependenţa 
trebuie să poată fi generată în timp real prin 
asamblarea activităţilor în funcţie de necesi-
tăţile firmei la un moment dat. Modelul tre-
buie astfel construit încât compania să poată 
implementa rapid standardele de comunicare 
adoptate la nivelul industriei iar în acelaşi 
timp să-şi păstreze identitatea internă (speci-
ficul proceselor economice interne) care-i 
conferă avantaj competitiv pe piaţă. 
Cheia succesului poate fi dată de modelarea 
organizaţiei după o viziune conceptuală glo-
bală în primă fază, iar apoi o viziune analiti-
că, operaţională, prin intermediul căreia să 
fie surprinse detaliile afacerii ţinând seama 
de obiectivele enunţate mai sus. 
Atunci când vorbim de (re)modelarea între-
prinderii, două aspecte pragmatice nu trebuie 
uitate: (1) practicile de afaceri sunt puternic 
variabile de la organizaţie la alta; (2) nu toate 
companiile au puterea financiară sau sunt 
dispuse să investească masiv într-un domeniu 
pe care mulţi manageri îl consideră doar un 
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“rău necesar” caracterizat de un grad mare de 
risc şi incertitudine şi care nu pare să aducă 
remunerarea corespunzătoare a respectivei 
investiţii. 
Deşi activităţile desfăşurate de firme, chiar în 
cadrul aceleiaşi industrii, sunt foarte diversi-
ficate, totuşi, din punct de vedere strict ope-
raţional, ele pot fi abstractizate în operaţii, 
proceduri şi procese economice cu un grad 
mai înalt de generalitate. Ca urmare, în pro-
cesul de modelare vor fi identificate concepte 
economice şi metamodele informaţionale ca-
re pot ulterior candida la standardizare. A-
vantajul de care dispunem în acest moment 
este acela că infrastructura tehnologică exis-
tă. Astfel, abordarea ebXML 
(www.ebxml.org) are la bază chiar identifica-
rea componentelor reutilizabile într-un mediu 
colaborativ standardizat ce vor fi implemen-
tate în construirea componentelor interope-
rabile. 
O dată construite aceste componente funda-
mentale, ce vor descrie afacerea în ansamblul 
ei pentru o anumită industrie, companiile vor 
putea reutiliza modelul şi vor putea adăuga 
propriile reguli şi proceduri fără un efort in-
vestiţional semnificativ şi cu un grad redus al 
riscului de implementare. 
Analizând figura 3, observăm că expertiza în 
fiecare domeniu şi expertiza privind colabo-
rarea între parteneri este capturată în biblio-
tecile de componente şi de procese specifice. 
Acestea conţin date şi definiţii de proces (in-
clusiv relaţii şi referinţe între componente), 
aşa cum sunt ele exprimate în terminologia 
economică şi care ar putea  fi legate la o 
schemă de clasificare sau taxonomie standar-
dizată acceptată la nivelul industriei. O bibli-
otecă de componente cheie este liantul între 
limbajul specific al industriei şi cunoştinţele 
exprimate de modele într-un context general, 
neutru.  
 

2. (Re)modelarea organizaţiei. O viziune 
conceptuală 
• Pentru a reuşi în  construirea unui meta-
model al organizaţiei, trebuie avute în vedere 
mai multe viziuni asupra afacerii; 
•  Viziunea operaţional-economică – sur-
prinde aşa numitul work-flow - actorii (roluri-

le) şi secvenţa de operaţii efectuate asupra 
diverselor componente ale modelului – poate 
fi exprimată prin diagrame ale cazurilor de 
utilizare, diagrame de secvenţe  şi diagrame 
de activităţi; 
 

• Viziunea conceptuală – surprinde esenţa 
arhitecturală a organizaţiei (servicii şi entităţi 
de date) şi poate fi exprimată prin diagrame 
de clase UML; 

Componente/entităţi 
absracte/reutilizabile

Txonomie de  
componente/entităţi 

standardizate la 
nivelul industriiei

Componente/entităţi 
informaţionale 

specifice  

Procese / operaţii / 
reguli economice  

Diagrame de clase 
Diagrame de colaborare 
Diagrame de stare 

Diagrame de clase 
Diagrame de colaborare 
Diagrame de stare 

Diagrame de activităţi 
Diagrame de colaborare 
Diagrame de secvenţe 

Diagrame de clase 
Diagrame de colaborare 
Diagrame de stare

Diagrame de clase 
Diagrame de colaborare 
Diagrame de stare

Diagrame de clase 
Diagrame de componente 
Diagrame de implementare

Contextul economic în care acţionează firma 

Organzaţie 

Analiză, Proiectare 

Fig.3. (Re)modelarea întreprinderii. O viziu-
ne tehnologizată. 

• Viziunea tehnologică de implementare – 
este constituită din limbaje şi standarde co-
municaţionale utilizate în implementare. 
Viziunea conceptuală este cea pe care o 
abordăm în paragrafele ce urmează. 
În esenţa ei, o firmă poate fi văzută ca un or-
ganism alcătuit din componente ce reacţio-
nează la stimuli externi (evenimente, mesaje) 
prin interceptarea şi convertirea acestora în 
sistemul de valori propriu şi care generează 
la rândul ei evenimente în mediul în care ac-
ţionează, fie ca răspuns, fie din proprie iniţia-
tivă. Privind lucrurile dintr-o perspectivă ab-
stractă, evenimentele nu sunt altceva decât 
materializarea conceptuală internă a mesaje-
lor cu o anumită încărcătură informaţională. 
Pentru ca fiecare organizaţie să poată “înţe-
lege” respectivul mesaj, trebuie îndeplinite 
cumulativ cel puţin două condiţii: (1) mesajul 
trebuie codificat într-o manieră standardizată 
– fiecare organism economic are propria or-
ganizare structurală şi funcţională, dar în ca-
drul pieţei toţi actorii “vorbesc” un limbaj 
comun; (2) firma trebuie să deţină instrumen-
te specifice pentru decodificarea/recodifi-
carea mesajelor astfel încât conţinutul infor-
maţional al acestora să poată fi utilizat la ni-
velul proceselor interne specifice.   
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Interceptarea/trimiterea unor mesaje în medi-
ul de afaceri va constitui responsabilitatea 
unuia sau mai multor procese interfaţă. Con-
ceptul de proces interfaţă nu trebuie privit 
numai prin prisma colaborării între parteneri. 
El poate fi implementat şi pentru fluidizarea 
şi integrarea proceselor interne ale unei în-
treprinderi. 
Fără un efort prea mare am putea identifica 
două tipuri fundamentale de procese-interfaţă 
 – procese-interfaţă deschise (implementate 
prin standarde la nivel global, reutilizabile în 
majoritatea industriilor) şi  
- procese-interfaţă închise dezvoltate în mod 
personalizat la nivel intern şi care pot asigura 
colaborare între doi sau mai mulţi parteneri 
pe baza unor contracte de parteneriat pe ter-
men lung bine stabilite. 
În afară de comunicarea cu partenerii, unul 
din rolurile esenţiale ale unui proces-intrefaţă 
este acela de a declanşa secvenţa de operaţii 
corespunzătoare tipului evenimentului inter-
ceptat, secvenţă de operaţii ce constituie unul 
sau mai multe procese interne. De regulă, 
procesele interne au un grad înalt de persona-
lizare dat fiind faptul că din modul de orga-
nizare a activităţilor se obţine avantajul com-
petitiv pe piaţă. Cum standardizarea vine în 
contradicţie cu specificul intern al fiecărei 
companii, înseamnă că va trebui construit un 
nivel de servicii intermediar care va decupla 
procesele-interfaţă de procesele interne. 
Acest nivel intermediar va îndeplini două ro-
luri: 
1. translator – serviciile respective vor asi-
gura “traducerea” şi descompunerea mesaju-
lui astfel încât încărcătura informaţională să 
poată fi interpretată şi prelucrată de procesele 
interne; 
2. asamblor – pentru evenimentele comple-
xe (gen licitaţii, negocierea contractelor de 
colaborare ş.a)  care implică orchestrarea mai 
multor procese interne, serviciile respective 
vor asigura logica economică a declanşării 
secvenţei de operaţii corespunzătoare 
Astfel, poate fi construit un metamodel al or-
ganizaţiei aşezând diversele servicii (proce-
se) pe o structură multi-stratificată. Scopul 
acestor servicii este acela de a răspunde unor 
mesaje externe şi de a genera la rândul lor 

mesaje. Ca urmare, putem concepe un 
metamodel al organizaţiei, având în vedere 
următoarele elemente constitutive:    
1.elemente economice fundamentale - acele 
entităţi ce descriu într-o manieră abstractizată 
structurile informaţionale general valabile 
vehiculate în domeniul afacerilor;  constituie 
un adevărat dicţionar eBusiness;  
2.mesaje/evenimente – structura informaţio-
nală a mesajelor externe, standardizate la ni-
velul industriei, declanşează la nivelul orga-
nizaţiei un eveniment; evenimentul va fi in-
terceptat de procese specializate în acest sens 
care pot declanşa o secvenţă de operaţii drept 
răspuns; 
3.procese interfaţă – acele servicii (în majo-
ritate standardizate) care vor prelua/genera 
mesajele în conformitate cu standardul adop-
tat şi care vor colabora cu procesle de trans-
laţie 
4.componente translator/asamblor – acele 
servicii care vor traduce mesajele în limbajul 
intern al organizaţiei, sau invers, şi care vor 
declanşa, în contrapartidă, procesul sau sec-
venţa de procese economice  
5.procese interne – totalitatea operaţiilor in-
terne organizate şi asamblate după principii 
specifice fiecărei firme pentru a răspunde 
unui anumit tip de mesaj intern sau extren. 
Modelul organizaţiei trebuie astfel construit 
încât la apariţia unui mesaj să fie automat de-
clanşată secvenţa corectă de operaţii interne. 
În viziunea economică de ansamblu, modelul 
poate fi construit utilizând diagrame UML, 
astfel încât să se asigure independenţa de im-
plementare. În cele ce urmează vom prezenta 
câteva detalii de construcţie a modelului în-
treprinderii din această perspectivă.   
Elemente economice fundamentale 
Un concept economic fundamental ar fi re-
prezentarea computerizată a cuvintelor ce 
constituie substantivele unei propoziţii. 
În sensul modelului nostru, un element eco-
nomic fundamental ar putea fi definit ca o en-
titate purtătoare de informaţie manipulată de 
procesele economice, reutilizabilă cel puţin 
la nivelul unei industrii şi carcaterizată de: 
• proprietăţi – acele caracteristici (atribute) 
prin care entitatea se autodescrie  
• informaţie descriptivă înglobată – orice pi-
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esă de informaţie ce nu poate fi inclusă sub 
formă de atribut; 
• pasivitate – instanţele (obiectele) acestor 
entităţi nu vor genera mesaje către alte enti-
tăţi din proprie iniţiativă ci vor fi utilizate ( şi 
eventual transformate) de operaţiile ce alcă-
tuiesc un anumit proces ; 
• măsurabilitate – o instanţă trebuie să preci-
zeze o unitate de măsură; 
• reutilizabilitate – entitatea trebuie să fie su-
ficient de abstractă (să deţină doar atribute 

general valabile) pentru a putea fi reutilizată 
în diverse contexte 
Figura 4 prezintă o diagrama de clase UML 
prin care entităţile economice fundamentale 
sunt modelate într-o formă înalt abstractizată. 
Având în vedere caracteristicile enunţate mai 
sus, o entitate economică va fi realizată prin 
instanţierea sau extinderea clasei Entita-
teCantitativă. Prin realizarea sau extinderea 
modelului considerăm că pot fi reprezentate 
majoritatea conceptelor economice.     

 
Fig.4. MetaModelul elementelor fundamentale 

Mesaje. Evenimente 
Aşa cum spuneam şi mai devreme, un eve-
niment apare ca urmare a unui mesaj  (docu-
ment), codat pe o structură universal accepta-
tă la nivelul industriei şi care incorporează o 
încărcătură informaţională necesară desfăşu-
rării proceselor interne. El se poate materiali-
za cel puţin sub trei forme: (1) document pe 
suport de hârtie; (2) comandă verbală; (3) 
document electronic (EDI, XML, text, etc.); 
În funcţie de tipul mesajului se va genera un 
anumit tip de eveniment. Evenimentul va fi 
un obiect care încapsulează informaţia prelu-
ată din mesaj, dar într-o formă « inteligibilă »  
din perspectiva proceselor interne ale organi-
zaţiei.  
Pentru că mesajul este, de regulă, specific in-
dustriei şi nu firmei, fiecare ramură economi-
că va avea responsabilitatea construirii unei 
taxonomii de mesaje specifice industriei res-
pective. Cu un anume efort de abstractizare, 
se pot însă identifica componente-mesaj uni-
versal valabile ce pot fi reutilizate în funcţie 
de necesităţi. În acest sens, ar trebui identifi-
cată o clasificare a mesajelor. Iată o posibilă 
abordare : 
1. în funcţie de categoria de operaţii pe ca-
re le declanşează la nivelul firmei: 

a. mesaje generatoare de tranzacţii  - acest 
tip de mesaje generează modificări în structu-
ra activelor unei companii şi au două caracte-
ristici fundamentale:  
 se realizează pe baza unor acorduri/reguli 

anterior stabilite; 
 se generează o singură dată şi necesită 

obligatoriu producerea cel puţin a unui me-
saj-răspuns din partea companiei ce atestă 
prelucrarea cererii. De regulă vor fi însă şi 
mesaje-răspuns intermediare: pentru notifica-
re primire, pentru notificare acceptare/refuz,  
Iată câteva exemple de mesaje tranzacţionale: 
solicită informaţii produs; adaugă produs în 
“coş”; lansează comandă; modifică / anulea-
ză comandă; urmăreşte execuţie comandă; 
verificare card; plată / încasare; transferă su-
me între conturi, etc.  
b.mesaje generatoare de negocieri – mesaje 
care se soldează cu încheierea unor acor-
duri/contracte de colaborare; pentru că impli-
că o negociere, deci crearea de noi reguli 
economice la nivelul proceselor interne ale 
celor două firme,  vor exista mai multe mesa-
je de acelaşi tip între cei doi parteneri (cu 
modificări la nivelul informaţiei utile) până 
la stabilirea acordului.  
c. mesaje de raportare – acele mesaje care 
solicită un raport de un anumit tip privind ac-
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tivitatea companiei sau care atestă execuţia 
unei tranzacţii (ex: emitere factură). Aceste 
mesaje vor fi în general solicitate de autori-
tăţi sau de Bursă dar pot fi generate şi la ce-
rerea clienţilor sau a băncilor, etc. Mesajul 
răspuns va fi un document standardizat pe 
baza căruia solicitantul să poată utiliza in-
formaţia în diverse scopuri (statistici, listări 
pe Bursă, aprobare credite, identificare opor-
tunităţi de colaborare etc.) 
d.mesaje pentru erori – un tip special de 
mesaj care notifică expeditorul de apariţia 
unei erori în rezolvarea cererii lui 
2.în funcţie de numărul destinatarilor, eve-
nimentele ar putea fi clasificate în: 
a. mesaje cu un singur destinatar – toată in-
formaţia utilă este destinată unui singur par-
tener ; 
b.mesaje cu destinatar nespecificat – expe-
ditorul lansează o cerere de colaborare (ex: 
licitaţii) şi va urma o negociere cu firmele in-
teresate iar în final o selecţie ; 
3.în funcţie de structura informaţională, pu-
tem avea: 
a. mesaje indivizibile - entităţi de informaţie 
ce nu pot fi dezasamblate fără a se pierde 
sensul; 
b.mesaje compozite – asamblate din mai 
multe mesaje indivizibile; fiecare parte com-
ponentă poate fi destinată unui alt partener 
(spre exemplu un mesaj de plată poate cu-
prinde şi informaţie destinată procesorului de 
carduri, informaţie care în mod normal con-
stituie un alt eveniment şi nu trebuie să fie 
disponibilă partenerului)   
Standardizarea structurii şi conţinutului me-
sajelor la nivelul fiecărei industrii nu poate fi 
efectuată fără existenţa unui schelet comun. 
În primă fază ar trebui identificat un model 
extensibil ce va sta la baza taxonomiilor vii-
toare. Cu alte cuvinte, fiecare industrie va 
construi un catalog de implementări proprii a 
unui model  acceptat la nivel global. 
Procese interfaţă 
Un mesaj interceptat de organizaţie trebuie 
mai întâi interpretat şi apoi declanşate opera-
ţiile interne ce vor duce la alcătuirea unui 
răspuns. Interpretarea mesajului are loc în 
două faze: (1)preluarea acestuia de către un 
serviciu-interfaţă specializat şi (2)traducerea 

lui de către o componentă de translata-
re/asamblare 
Un proces interfaţă este un serviciu speciali-
zat în preluarea/trimiterea unui anumit tip de 
mesaj codat după un anumit standard şi care 
defineşte un set de operaţii preliminarii ce 
trebuie aplicate asupra acestuia. Operaţiile ar 
putea fi: 
1.împachetare/despachetare mesaj conform 
standardului tehnologic de comunicaţie adop-
tat (SOAP, HTTP, IOP, etc.) 
2.verificarea/ataşarea semnăturii digitale; 
3.identificarea părţilor de mesaj destinate 
companiei în cazul evenimentelor compozite 
(componentele destinate altor parteneri vor fi 
ignorate); 
4.notificarea (generarea unui eveniment spe-
cific) expeditorului despre recepţia mesaju-
lui; 
5.transmiterea mesajului despachetat către 
componenta de translatare corespunzătoare; 
6.salvarea mesajului în cazul în care compo-
nenta de translatare nu este disponibilă la 
momentul respectiv. 
Putem imediat intui că operaţiile enumerate 
mai sus sunt caracterizate de un grad înalt de 
generalitate, ele fiind aplicabile tuturor tipu-
rilor de mesaje. În acest caz apare o întrebare 
esenţială: avem cu adevărat nevoie de câte un 
proces interfaţă pentru fiecare eveniment 
economic posibil sau este suficient un singur 
serviciu la nivelul  întreprinderii cu rolul de-
scris mai sus? Pentru a găsi un răspuns realist 
la această întrebare considerăm că ar trebui 
să găsim mai întâi un răspuns la întrebarea 
"Care va fi mecanismul prin care  va fi apelat 
un anumit serviciu al companiei?". În această 
privinţă există două posibilităţi: prin invoca-
rea directă a unei operaţii definite la nivelul 
procesului interfaţă specializat în prelucrarea 
acelui tip de mesaj; prin trimiterea unui do-
cument către un proces cu o responsabilitate 
unică la nivelul firmei: "dispecer de eveni-
ment". 
Considerăm că cea de-a doua variantă ar fi 
indicată din perspectiva reuşitei standardiză-
rii relaţiilor de colaborare la nivel global. Ta-
belul 1 prezintă comparativ câteva argumente 
pro şi contra fiecăruia din cele două meca-
nisme. 
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Tabelul 1 Procese interfaţă specializate vs. proces interfaţă unic de tip “dispecer” 
ProceseInterfaţa (PI) specializate Dispecer de evenimente 

o multitudine de informaţii suplimentare sunt necesare 
pentru a invoca un serviciu într-o reţea (adresa, para-
metri, format, etc) 

conţinutul mesajului va fi despachetat şi va fi trimis unui 
proces de translaţie corespunzător printr-un mecanism uni-
versal ce ţine de standardul de comunicaţie  

activitate de standardizare dublă (atât a mesajelor cât şi 
a PI)  

doar conţinutul informaţional al mesajelor va fi standardizat 
de industrie 

mai multe variante ale aceluiaşi PI în cazul modificării 
protocolului de comunicaţie utilizat (HTTP, SOAP, 
IOP, RMI) 

mai multe variante ale unui singur proces pentru protocoale 
de comunicaţii diferite 

compania va trebui să publice într-un registru global, 
public, toate PI pentru evenimentele pe care le poate 
gestiona   

compania va specifica într-un registru global doar adresa net 
a serviciului şi evenimentele la care poate răspunde (nomen-
clatorul mesajelor pe care le poate interpreta)  

unii specialişti consideră că specificaţiile  PI-urilor pu-
blicate în registrul global vor cuprinde şi informaţii 
privind calitatea serviciului (tarif de utilizare, timp de 
execuţie)  

în realitate informaţiile de acest gen diferă în funcţie de par-
tener şi de anumite reguli interne, specifice şi imposibil de 
standardizat. Pentru că am stabilit deja că există evenimente 
de negociere, putem spune că informaţiile respective vor fi 
stabilite în acordurile stabilite între părţi  

Pentru că mesajele pot fi cu destinatar speci-
ficat sau nespecificat, interceptarea unui me-
saj de către un proces interfaţă (PI) poate fi 
realizată în două moduri: 

• PI-ul expeditorului trimite mesajul prin in-
vocarea directă a serviciului interfaţă (figura 
5) – metoda va fi utilizată de regulă pentru 
evenimentele tranzacţionale şi cele de rapor-
tare.  

 
Compania A Compania B

Mesaj 

 
Fig.5. Un partener trimite un mesaj prin conectare directă la procesul interfaţă al organizaţiei 
• mesajul se transmite după metoda push-
event (figura 6) - expeditorul trimite mesajul 
într-un registru global (cunoscut sub numele 
de eBusiness hub) iar toate PI-urile înregis-
trate pentru acel tip de eveniment vor prelua 

o copie a mesajului; metoda va fi utilizată de 
regulă în cazul evenimentelor de tip negocie-
re (exemplul clasic: licitaţii) după modelul 
exprimat în figura de mai jos: 

 

Compania A 
Mesaj 

 
eBusiness 

Hub 

Compania B Compania C Compania D 

Înregistrează (publică) serviciu-interfaţă şi specifică evenimentele de care firma este "interesată" 

 
Fig.6. Organizaţia se înregistrează ca posibil destinatar al unui anumit tip de mesaj 

Componente translator  
Odată cu stratul componentelor ce asigură 
"traducerea" mesajelor în acţiuni economice 
intrăm în sfera proceselor personalizate la ni-
velul întreprinderii. Operaţiile ce trebuie 
efectuate de către o componentă translator ar 
fi: 
• transformarea mesajului primit în formă 
standardizată (spre exemplu document XML) 
în entităţi (obiecte) purtătoare de informaţie 
recognoscibile de către sistemul  proceselor 
interne ale organizaţiei; 

• declanşarea procesului economic corespun-
zător sau declanşarea unui eveniment pentru 
care pot fi înregistrate mai multe procese in-
terne; 
• orchestrarea proceselor in cazul evenimen-
telor complexe care declanşează mai mult de 
un singur proces economic (spre exemplu o 
negociere cu un client poate însemna verifi-
carea unor stocuri, mai multe nivele de apro-
bare, negocieri în cascadă cu furnizorii etc.)  
• formatarea răspunsului în mesaj standardi-
zat; 
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Pentru a obţine o flexibilitate şi scalabilitate 
acceptabilă a modelului, nivelurile compo-
nentelor standardizate trebuie decuplate total 
de nivelul componentelor şi proceselor inter-
ne, specifice întreprinderii. Decuplarea nu 
poate fi realizată atât timp cât un serviciu in-
vocă/solicită în mod direct un alt serviciu. 
Mai mult, numărul de componente de transla-
tare "interesate" de un anumit mesaj poate fi 
variabil de la o companie la alta. Spre exem-
plu, la apariţia unui mesaj de plată, o firmă 
poate declanşa un proces economic intern de 
înregistrare a încasării şi emitere a documen-
tului corespunzător în timp ce o companie 
multinaţională poate fi interesată şi de aspec-
tul înregistrării tranzacţiei  în contabilitatea 
grupului. În acest caz, compania multinaţio-
nală va dori ca procesul interfaţă specializat 
în interpretarea mesajului "plată" fie să invo-
ce două componente de translatare şi nu una 
precum în cazul celeilalte firme, fie o com-
ponentă de translatare să declanşeze un eve-
niment intern pe care îl vor intercepta două 
procese interne .  
În urma considerentelor prezentate mai sus, 
putem ilustra schematic modelul global al 
organizaţiei precum în figura 7. 
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(mesaj standardizat) Rgistru mesaje 

Inregistrează “interes” mesaj  
Fig.7. Modelului organizaţiei 

Un alt aspect ce trebuie sesizat în legătură cu 
procesele translator este acela că ele pot can-
dida cu succes la statutul de componente cu 
responsabilitate de comunicare între procese-
le interne. Cu alte cuvinte nu trebuie să pri-
vim componentele translator doar din per-
spectiva rolului de “traducător”. Procesele in-
terne pot fi reprezentate la nivelul sistemului 
informatic al companiei de mai multe aplica-
ţii diferite achiziţionate în decursul timpului. 
Aceste module distincte, înalt specializate, 

construite de multe ori pe platforme diferite,  
trebuie cumva să colaboreze la rândul lor 
pentru a trata diversele evenimente economi-
ce cu care se confruntă firma. Ca urmare, 
componentele translator pot fi utilizate atât 
cu rol de liant cât şi cu rol de coordonare a 
fluxului de operaţii. 
 
3. În loc de concluzii  
Modelarea întreprinderii pornind de la o arhi-
tectură multistratificată şi având ca obiectiv 
fundamental decuplarea funcţională a modu-
lelor aparţinând diverselor straturi, poate 
avea ca rezultat direct obţinerea unui spor 
sensibil de flexibilitate şi scalabilitate. Modu-
le sau servicii noi pot fi adăugate, altele pot fi 
modificate sau anulate fără ca aceste operaţii 
să presupună obligatoriu perioade de inactivi-
tate datorate modificărilor structurale aduse 
sistemului. Un alt avantaj demn de luat în 
considerare ar fi acela că straturile ce cuprind 
servicii care asigură interfaţa cu partenerii 
pot participa la procesul de standardizare 
comunicaţională şi, mai mult, pot evolua 
odată cu acestea din urmă fără a afecta sem-
nificativ procesele interne care asigură deru-
larea/prelucrarea tranzacţiilor economice pe 
care le desfăşoară compania. 
Articole viitoare va aborda şi domeniul mo-
delării proceselor interne ale organizaţiei 
precum şi tehnologiile actuale ce pot fi utili-
zate pentru standardizarea sintactică şi se-
mantică a mesajelor schimbate în cadrul co-
laborărilor B2B.  
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