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Biztosítói
portfóliórendszer-migráció
Projekt áttekintés
Megbízónk portfóliórendszerének migrációja a tervezett
biztosítói platformváltás egyik projektje volt. A platformváltás
keretében az Ügyfél – a kedvezőbb működési költségek elérése
érdekében - az IBM Z series mainframe és Z/OS operációs
rendszer platformról az IBM P series és IBM AIX platformra
tért át. A Megbízó portfólió ősrendszerét nem lehetett az új
platformon működtetni, így annak migrálása vált szükségessé.
A migrációs projekt keretében a feladat a biztosítói
portfóliórendszerben található 1 millió szerződés, a kapcsolódó
kár- és pénzügyi adatok migrálása, valamint a központi
portfólió rendszerben a migrált adatok kezelését lehetővé
tévő szerződés-, kár- és pénzügyi funkciók kialakítása volt.

Ügyfél

Nemzetközi
biztosítótársaság
magyar leányvállalata

Kihívások

° a biztosító megfelelő szakterületei (QA,

Projekt közben kiszervezett fejlesztés
A projektet a biztosító inhouse fejlesztésként
indította, majd - az IT fejlesztés szervezeti
átalakítását követően - a projekt futása alatt a
teljes fejlesztési folyamatot kiszervezte.
Heterogén migrálandó szerződésállomány
Az 1 millió szerződés kb. 150 termékből állt
össze.
Adatminőségi problémák az ősrendszerben
Az ősrendszerben sok adathiány és adathiba
fordult elő.
Rövid rendelkezésre álló idő
A projekt outsource-olása és átvétele után a
befejezésig 4 hónap állt rendelkezésre.
Kőbe vésett éles migrációs időpont
Az éles migráció időpontjának mozgatására
nem volt lehetőség, mert csúsztatta volna
a platformváltás egyéb projektjeit, így a
két
platform párhuzamos életben tartása
drasztikusan megemelte volna a költségeket.

üzemeltetés) is minél előbb be tudjanak
kapcsolódni a munkába, így a rendelkezésre
álló időkeretet hatékonyan használtuk ki.

Az adatminőség folyamatos ellenőrzésével
monitorozni tudtuk, hogy az érintett
szakosztályok megfelelő ütemben javítják-e az
adatokat, illetve a kialakítandó funkcionalitást
fel tudtuk készíteni az esetlegesen még a
rendszerben maradó adathibákra.
A migrációs tesztek automatizálása biztosította
az adatmigráció megfelelő minőségét.
Az implementáció ütemezése a megvalósítandó
funkcionalitás üzleti szempontból történő
rangsorolásával történt, csökkentve az éles
migráció elhalasztásának kockázatát.

Üzleti előnyök
Az üzemeltetési költségek éles migráció utáni
azonnali csökkenése, a régi platformon ugyanis
kisebb erőforrásokat igényelt.

A biztosítónál párhuzamosan még néhány
hasonló méretű és bonyolultságú projekt
futott.
A többi projekttel kellett versenyeznünk mind
a biztosító, mind saját fejlesztő kollégáink
erőforrásaiért.

A migrációs projekt a tervezett ütemezésben
haladhatott tovább, így a platformváltás
befejeztével - a terveknek megfelelően lehetővé vált az üzemeltetési költségek további
csökkentése

Megoldás

Technológia

2-3 hetes iterációkban dolgoztunk gördülő
tervezéssel, ami a következő előnyökkel járt:

° PL 1
° Oracle 11g
° Java (Struts, Jsp)

° az Ügyfél számára megfelelő átláthatóságot
és kontrollt biztosítottunk

° a feladatokat - mind a biztosító, mind a
saját erőforrások tekintetében - hatékonyan
össze tudtuk hangolni.

Az elkészült funkciók korai
szállításával biztosítottuk, hogy:

és

gyakori

° a projekt első (inhouse) fejlesztési szakasza
során kialakított koncepció, és a részlegesen
elkészült tervek implementálhatósága
mielőbb ellenőrizhető legyen
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