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Adattárház /
Hitelbehajtási rendszer
Projekt áttekintés
A projekt célkitűzése adatok biztosítása volt a hitelbehajtási
(collection) rendszerhez, forrás adattárház interfészen
keresztül.
Mivel a fejlesztési idő nagyon rövidre szabott volt (1 hét
a specifikáció véglegesítésére, azután 3 hét fejlesztés a
felhasználói tesztelés előtt), ezért a projektet nagyobb
létszámú fejlesztői csapattal kezdtük.
A szoros határidő megkövetelte a csapattól a feladatok
precíz darabolását, a párhuzamos fejlesztéseket, és az ehhez
szükséges együttműködést. A projekt során az agilis fejlesztési
módszertan elemeit használtuk fel: napi fejlesztő meetingek,
taskboard stb.
A hatékony megoldás érdekében szorosan együtt kellett
dolgoznunk a kereskedelmi bank adattárház fejlesztő
munkatársaival.

Ügyfél

Nemzetközi
kereskedelmi bank
magyar leányvállalata

Kihívások

Üzleti előnyök

Rendkívül rövid határidő alatt kellett
a feladatot teljesíteni, mivel a projekt
ütemezésének igazodnia kellett a hitelbehajtási
rendszer bevezetésének ütemezéséhez.

Rugalmasság
Gyorsan tudtunk reagálni egy új üzleti igényre,
és így a rendszerbevezetési projekt ütemezését
nem kellett az adattárház fejlesztés csúszása
miatt újraütemezni.

Az adattárházat bővíteni kellett bizonyos
adatkörökkel a forrásrendszerek irányából.
Szoros együttműködésre volt szükség a hitelbehajtási
rendszer projekttel, ugyanis az interfésznek a
hitelbehajtási rendszer követelményeit is ki kellett
szolgálnia.

Megoldás
A fejlesztés során az adattárházhoz egy
olyan interfészt fejlesztettünk, amely rövid
idő alatt nagy tömegű adatot tud kinyerni az
adattárházból, és egyben testreszabott formára
konvertálva tudja átadni a forrásrendszer
számára. Törekedtünk arra, hogy az interfész
működése
gördülékenyen
támogassa
a
napi üzemeltetést (hibakezelés, logolás).
Ennek előnye, hogy a fejlesztés átadásával
az interfész üzemeltetését - és szükség
szerinti továbbfejlesztését - már a belső ITüzemeltetés, illetve fejlesztés végzi. A hatékony
fejlesztés érdekében a projekt során igazodtunk
a kereskedelmi bank adattárház architektje által
meghatározott szabályokhoz és szokásokhoz,
illetve illeszkedtünk a belső fejlesztési
sztenderdekhez. Mindezeknek köszönhetően
a fejlesztés eredményeként elkészült interfész
tökéletesen illeszkedik a bank architektúrájába.
Az interfész jelenleg napi szinten látja el
adatokkal a hitelbehajtási rendszert, az interfész
felügyeletét pedig belsős fejlesztők végzik.

Fix ár, fix határidő
Ezt a feladatot az Ügyfél eredetileg Time&Material
alapon szerette volna kiszervezni, mivel sok volt a
bizonytalansági tényező, így a konkurens fejlesztő
cégek csak Time&Material alapon vállalták
a feladat megoldását. Ezzel ellentétben
tapasztalatainkra és módszertanainkra alapozva
fix áron, fix határidőre vállaltuk a feladatot.
Mind a határidőt, mind a költségkeretet sikerült
a terveknek megfelelően tartani.

Technológia
° MsSQL adatbázis
° Vegyes, az Ügyfél egyedi igényeihez igazított

fejlesztési és projektvezetési módszertan,
mely agilis elemeket is tartalmaz.

A suIT Solutions...
... a multinacionális pénzügyi szolgáltatók innovatív IT
megoldás szállítója. Egy összeszokott, 50 fős fejlesztő
csapattal rendelkezünk, amely stabil minőségű IT szolgáltatói
színvonalat biztosít ügyfeleinknek. Nálunk ez a hosszú távú,
bizalmi partnerség záloga.

IT megoldásaink
°
°
°
°
°

Alkalmazásfejlesztés
Outsourcing
Szolgáltatás Orientált Architektúra (SOA)
CRM
Portálmegoldások
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