
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φανταστείτε ότι στην εταιρεία σας, ανεξαρτήτως µεγέθους ή

βιοµηχανικού κλάδου, είσαστε σε θέση να ανταλλάξετε µε τους

εµπορικούς σας εταίρους, µεταφορές, τράπεζες ή εκτελωνιστές, τα

συνήθη εµπορικά έγγραφα - όπως π.χ. παραγγελίες, τιµολόγια,

φορτωτικές - απευθείας από υπολογιστή σε υπολογιστή.

∆εν πρόκειται για υποθέσεις µέλλοντος, ούτε και του αύριο. Σε

διάφορους µείζονες οργανισµούς και βιοµηχανικούς κλάδους πρόκειται

για καθηµερινή πρακτική. Τα οφέλη της ανταλλαγής εµπορικούς

δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων χωρίς τη χρήση είναι εµφανή:

εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος, απελευθερώνοντας προσωπικό για

σηµαντικότερες εργασίες.

Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα.
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1. ΕDI

“H ηλεκτρονική µεταβίβαση δεδοµένων  (electronic data

interchange - EDI) είναι η µεταβίβαση δεδοµένων µε τυποποιηµένη

µορφή, µεταξύ συστηµάτων εφαρµογών πληροφορικής εµπορικών

εταίρων µε την ελάχιστη παρέµβαση µε το χέρι”.

Η ΕDI αποτελεί τη φυσική εξέλιξη που συνδυάζει τις

δυνατότητες της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών για την

αντικατάσταση του χαρτιού ως µέσου καταγραφής δεδοµένων στο

εµπόριο και στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις

συναλλαγές και τις υπηρεσίες. Η EDI είναι εµπορικές συναλλαγές

χωρίς χαρτί. Αποτελεί τον συντοµότερο τρόπο επικοινωνίας των

συστηµάτων πληροφορικής των συναλλασσοµένων στο εµπόριο.

Στην πράξη η EDI είναι η µεταβίβαση συµφωνηµένων

µηνυµάτων µεταξύ συναλλασσοµένων στο εµπόριο. Τα µηνύµατα

αυτά καλύπτουν εφαρµογές στο εµπόριο, τις µεταφορές, τα

τελωνεία, τις ασφάλειες, τις βιοµηχανικές κατασκευές.

Η EDI δεν είναι ελεύθερης µορφής ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

αλλά δοµηµένα δεδοµένα που µπορούν να επεξεργασθούν

αποτελεσµατικά και χωρίς ασάφειες οι υπολογιστές.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της ΕDI µεταξύ των εταιρειών το site

της Microsoft σχετικά µε τον Site Server 3.0 µας δίνει πληροφορίες
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για τις δυνατότητες ανάπτυξης της EDI, και τα τεχνικά

χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τα µοντέλα εφαρµογής τους.

4.  Site Server 3.0 Μicrosoft

2.1. Πληροφορίες για προϊόντα

Βρίσκουµε χαρακτηριστικές πληροφορίες, εκτίµηση υλικών,

τιµοκαταλόγους και λεπτοµέρειες αδειών για τον Site-Server.

2.1.1. Αποτίµηση υλικών

Αυτό συντελείται µε τον υφιστάµενο κώδικα αποτίµησης,

µε τον οποίο διαβάζουµε βήµα - βήµα οδηγίες για την

εγκατάσταση, την τήρηση και το σηµαντικότερο

εκτιµούµε τα νέα χαρακτηριστικά στοιχεία και την

λειτουργικότητα του Site-Server 3.0.

2.1.2. Έκδοση Αποτίµησης

Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα για δοκιµαστική

εφαρµογή διάρκειας 90 ηµερών.

2.2. Τεχνικές πληροφορίες

2.2.1. Datasheet

∆ιαβάζουµε µια περιγραφή των χαρακτηριστικών των

προϊόντων, των δυνατοτήτων και των πλεονεκτηµάτων.
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2.2.2. Απαιτούµενα προσόντα του συστήµατος

Ότι απαιτείται να εγκατασταθεί στο σύστηµα για να τρέξει ο

Site-Server 3.0.

3.       Ανάπτυξη και διαχείριση

Χρησιµοποιείστε αυτά τα εργαλεία και κείµενα για τον σχεδιασµό

και διαχείριση της εγκατάστασης του Site-Server 3.0.

3.1.  Τεχνικές πληροφορίες. Ικανότητα και ανάγκη Performance

H εύρεση ντοκουµέντων σχεδιάστηκε να βοηθήσει στην

ικανότητα πληροφόρησης και σχεδιασµού και διαµόρφωσης

των αποφάσεων που αφορούν το hardware.

3.2.  ∆ηµιουργώντας έναν κατάλογο αναζήτησης µε τον Site-

Server 3.0.

 Τα site στο δίκτυο (WEB) πρέπει να έχουν ένα κυρίαρχο

µηχανισµό αναζήτησης έτσι ώστε οι χρήστες να βρίσκουν

γρήγορα πληροφορίες. Αυτό το έγγραφο προωθεί πρακτικά

ζητήµατα στην δηµιουργία και αναζήτηση πληροφοριών, στην

σχηµατοποίησή τους, στην δηµιουργία καταλόγων και η

εφαρµογή τους τόσο σε µικρού όσο και σε µεγάλου µεγέθους

επιχειρήσεις.

 

 



Σελ. 5

3.3.  Ο Server στο Site µε την πρόσβασή του δέχτηκε πολλαπλή

έγκριση του κοινού / χρηστών.

 Η ανασκόπηση περιεχοµένων θα µπορούσε να είναι ένας ισχυρός

πονοκέφαλος για την διοίκηση, κάτι που αποφεύγεται µε τον

Site - Server. Αυτό το ντοκουµέντο προωθεί βήµα - βήµα την

πληροφορία και διαµορφώνει παραδείγµατα που θα

συµβάλλουν στην δηµιουργία και διατήρηση της πολλαπλής

αποδοχής και έγκρισης των χρηστών.

3.4.  Ο Site Server 3.0 και η αναζήτηση Database

 Πολλές επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει διαφορετικές

αρχιτεκτονικές database  στα δίκτυά τους, οι οποίες καθιστούν

δύσκολη την κεντρική αναζήτηση στοιχείων. Αυτό το

ντοκουµέντο εξηγεί πως οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να

υπερβούν αυτά τα εµπόδια.

3.5.  Ο Site Server 3.0 προσανατολίζεται στην προσωπική και

διδακτική.

 Η γνώση πως να χρησιµοποιούµε τον Site Server 3.0,

εξατοµικεύεται στην εµπειρία κάθε χρήστη στο δικό του site,

εξασφαλίζοντας ότι η σωστή πληροφορία θα φτάσει στον

σωστό άνθρωπο.

3.6.  Εφαρµόζοντας την έρευνα στην επιχείρηση.

 Η έρευνα που αναπτύσσεται στην επιχείρηση αποτελεί

χαρακτηριστικό γνώρισµα του Site Server 3.0 της Microsoft,
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περιλαµβάνει πληροφορίες συγκεντρωµένες, ταξινοµηµένες.

Για την ανάπτυξη αυτών στην επιχείρηση απαιτείται

προσεκτική µελέτη των “σεναρίων” και των πρακτικών

πληροφοριών που αφορούν την εφαρµογή της έρευνας και

βέβαια το σηµαντικό είναι η προσεκτική αναζήτηση.

3.7.  Η συµβουλή του Site - Server στην ανάπτυξη οδηγού.

 Μαθαίνοντας πως να χρησιµοποιούµε τον Site Server 3.0, για να

σχεδιάζουµε, να αναπτύσσουµε και να διατηρούµε έναν

σχηµατισµό γνώσης εισόδους στο Site.

3.8.  Εργαλεία
 Τα σηµαντικότερα εργαλεία είναι τα κάτωθι :

3.8.1  Service Pack 2

 Είναι µια συλλογή “σταθερών στοιχείων και πληροφοριών

στον Site Server 3.0. Προϋπόθεση για να “τρέξει” είναι η

ύπαρξη στο σύστηµα του Backoffice Server 4.5

3.8.2  Service Pack 1

3.8.3  Intermonitor

 H φόρτωση αυτού του εργαλείου, µας επιτρέπει να έχουµε

πρόσβαση στις δυνατότητες του κάθε site, στον σχεδιασµό

για περαιτέρω ανάπτυξη.
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3.8.4  Software Developers Uit 1.1 (SDK)

 Θέτοντας νέα εργαλεία και παραδείγµατα, ένας

αναβαθµισµένος κώδικας Προγραµµατιστών αποτελεί

µέρος του Software Developers Uit (SDK)

 4. Υποστήριξη και πηγές
 Ξεφυλλίζουµε τα “link” της Microsoft για τεχνική υποστήριξη,

εργαλεία ανάπτυξης, εκπαιδευτικές πληροφορίες και περισσότερα.

4.1. Τεχνική υποστήριξη

 Αναζητούµε εδώ την “on line” συλλογή της Microsoft που

αποτελείται από εργαλεία και λύσεις προβληµάτων καθώς

επίσης και τεχνικές πληροφορίες.

4.2. Το ∆ίκτυο ανάπτυξης της Microsoft

 Επισκεφθείτε την περιοχή επικοινωνίας και τον κεντρικό

χώρο των νέων και εργαλείων που έχουν σχέση µε τα

προϊόντα της Microsoft  και τις τεχνολογίες, όλα από την

προοπτική του developers

4.3. Technet

 Για πληροφορίες επαγγελµατικής τεχνολογίας εργαζόµαστε

µε το Software της Microsoft, τα προγράµµατα Technet της

Microsoft που προωθούν τεχνικές πληροφορίες και

αλληλεπιδράσεις στην κοινότητα των “users”.
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4.4. Βιβλία από την Microsoft

 Για να αποκοµίσουµε περισσότερα από τις τεχνολογίες

Backoffice  της Microsoft, ξεφυλλίζουµε τις σχετικές σελίδες

των βιβλίων και τις αναφορές των υλικών που αφορούν τον

Exchange της Microsoft.

4.5. Εκπαίδευση και πιστοποίηση

4.6. Backoffice News

 Περιγράφουν τα εβδοµαδιαία νέα της Microsoft Backoffice,

επιστολές µε e-mail, ενηµερώνουν για τις αναβαθµίσεις των

προϊόντων.

4.7. Site Server Public Newsgroups

Ενώνεστε µε τις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα για τον Site

Server 3.0 της Microsoft και τα λοιπά προϊόντα της Microsoft.
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5.  To Βackoffice Model
 Το Β/Μ µας προσφέρει τα κάτωθι πλεονεκτήµατα :

5.1. Ευελιξία (Flexibility)

 Οι πελάτες βοηθούν στο σχεδιασµό ενός ευέλικτου µοντέλου

αδειών, το οποίο µας καθιστά ικανούς να αναπτύξουµε τα

προϊόντα που χρειαζόµαστε σε ένα τρόπο που ταιριάζει στην

εταιρεία, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στο µέγεθος, δοµή ή

τοποθεσία.

5.2. Απλοποίηση (Simplification)

 Το απλοποιηµένο µοντέλο αδειών “Backoffice” έχει δοµηθεί

να κατασκευάσει αυτό το τµήµα όσο πιο ευθύ και ειλικρινά

είναι δυνατόν.

5.3. Ανταγωνιστικές τιµές (Competitive Pricing)

 Κάθε µέλος της οικογένειας Backoffice τιµολογεί µε τιµές

δελεαστικές συγκρινόµενες µε τον ανταγωνισµό.

5.4. Business Value

 Consistent ή χρήση αδειών, µας βοηθά να µανατζάρουµε τα

συνολικά κόστη σε όλη την ανάπτυξη του οργανισµού και να

διατηρούµε τον έλεγχο της χρήσης των αδειών στα προϊόντα

S/W της Microsoft .
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5.5. Predictability

 Με το Backoffice, µπορούµε εύκολα να αναµένουµε την

πολιτική των τιµολογήσεων καθώς η ανάπτυξη των αναγκών

µας το υπαγορεύει.


