Caso de Sucesso

Solução de Order Management

Via Verde

OM - Order Management
A Via Verde tem como missão tornar a vida dos seus clientes
mais prática. Oferece maior rapidez e conveniência a quem
conduz disponibilizando formas de pagamento mais rápidas:
•
•
•

Nas portagens das autoestradas e pontes
Nos parques de estacionamento
Nos postos de abastecimento GALP

Sem que o veículo tenha de parar e através de uma ligação rádio
entre a unidade de bordo (o Identificador colocado na viatura) e o
equipamento instalado na via, são geradas as transacções correspondentes às taxas de portagem, processadas de forma
totalmente electrónica e automática.
A aplicação da tecnologia do sistema Via Verde a outras funcionalidades, sempre a pensar no maior conforto e maior rapidez
para o automobilista, são já hoje uma realidade, quer no pagamento electrónico de combustíveis ou de parques de estacionamento, quer no controlo de acesso a zonas históricas.

ÁREA DE NEGÓCIO
• Infra-estruturas de Transportes
BENEFÍCIOS CHAVE
• Gestão centralizada de serviços espalhados por vários
sistemas
• Informação em tempo real
• Diminuição de tempo na detecção de anomalias
• Possibilidade de correlacionar dados de sistemas
diferentes
• Plataforma consistente para desenvolvimentos futuros
SERVIÇOS E SOLUÇÕES XPAND IT
• Xpand IT Order Management System
• Xpand IT Professional Services

O DESAFIO
A Via Verde encontrava-se numa situação em que nem todos os requisitos do seu negócio eram atendidos da melhor forma. Por
um lado, os custos de infra-estrutura eram elevados; por outro, a performance do sistema nem sempre era a adequada às exigências. Nesse sentido, foi pedida ajuda à Xpand IT e o primeiro passo na sua abordagem foi delinear os síntomas da forma mais
objectiva e clara possível:
•
•
•
•
•
•

Tempos lentos de resposta do sistema;
Dificuldade em controlar os processos de uma forma integrada;
Dificuldade no acesso à informação
Falta de agilidade em implementar alterações
Necessidades de hardware pesadas;
Dificuldade em encontrar recursos com as skills técnicas necessárias, pela especificidade dos sistemas;

Estes síntomas traduziam-se na deterioração da relação com os clientes finais, que não viam as suas reclamações ou solicitações
atendidas de forma célere. Por outro lado, atrasos ou incorrecções no processo de facturação eram cada vez mais difíceis de corrigir
e identificar as suas causas. Além disso, a Via Verde deu por si com dificuldades no cumprimento de alguns SLA’s (como, por exemplo, em processos judiciais) e consequente perda de receita.

A solução proposta pela Xpand IT adapta-se ao nosso negócio e não o contrário.
Via Verde

A DIMENSÃO DO PROBLEMA
Neste contexto, a Via Verde lida com cerca de 5000 ordens por dias (entre 4000 e 7000), destinadas a operações em 6 sistemas
diferentes. Estas ordens resultam de pedidos e notificaçes de clientes que devem ter comunicação do resultado na altura.

A SOLUÇÃO
Após analisar inicialmente a situação da Via Verde, à Xpand IT foi pedida uma
sugestão de resolução da mesma. Com base na sua forte experiência em
sistemas e arquitecturas de integração, a Xpand IT começou por questionar a
adequação da infra-estrutura tecnológica à realidade da Via Verde.
Uma solução tecnológica mais leve, com menores requisitos de hardware e com
uma boa performance técnica rapidamente se revelou a aposta indicada.
O recurso ao opensource e standards garantiria a facilidade de contratação de recursos com conhecimento tecnológico adequado.
Por outro lado, numa camada mais operacional, a inexistência de uma plataforma de gestão dos vários processos de forma integrada
e os problemas que daí advinham fez com que uma solução de Order Management se tornasse fundamental para a arrumação e
controlo dos sistemas envolvidos.
De modo a suportar esta abordagem, uma arquitectura SOA (Service-Oriented Architecture) foi sugerida para isolar a funcionalidade
específica de cada sistema e potenciar a sua utilização de forma optimizada.
O resultado foi um sistema de Order Management assente numa arquitectura SOA implementada com recurso a produtos opensource, pouco exigentes a nível de hardware e construídos com base em standards e protocolos reconhecidos pela comunidade
técnica, o que torna a solução bastante fácil de manter e evoluir.

A adopção de uma arquitectura SOA possibilitou re-orientar a arquitectura da Via Verde para disponibilizar as funções de negócio sob
a forma de serviços que pudessem ser acedidos de forma diversa.
A utilização do JBoss ESB 4.6 como componente facilitador e
agregador destas interacções resultou de um compromisso entre
custo total da solução e funcionalidade pretendida, permitindo
também à Via Verde manter a forte relação com os servidores
aplicacionais JBoss AS que integravam a anterior infraestrutura.
Desta forma, a plataforma de Order Management assenta em
serviços específicos desenhados para a recepção, validação e
execução de ordens. A manutenção do contexto de execução de
uma ordem é atingida através da plataforma JBPM 4, que possibilita não só manter execuções durante um longo período de
tempo (inclusive suportando períodos de inactividade, permitindo
remotar os pedidos no seu estado anterior) mas também visionar
e interagir graficamente com as mesmas. Esta forma de orquestração é utilizada para o desenho dos processos de negócio
complexos – Adesões, Alterações ao Serviço, etc.
IMPLEMENTAÇÃO
A fase inicial - Fase 0 – Definição da Arquitectura: consistiu no
levantamento exaustivo das plataformas de integração
existentes na Via Verde e da forma como era efectuada a comunicação entre o CRM e os sistemas de backend.
Aplicando a experiência da Xpand IT em implementações SOA
e em sistemas de Order Management, definiu-se a arquitectura
para a camada de integração da Via Verde, implementada
durante a Fase 1 – Implementação da Framework de Order
Management e Infraestrutura SOA (ver diagrama ao lado)
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O requisito principal da Fase 2 – Processamento de Ordens CRM e Configuração de Workflows de Negócio consistia na remoção do
principal componente de integração em uso, motivado pelos eleveados custos de licenciamento, inadequação aos objectivos e falta de
recursos qualificados. No final desta fase, o processamento de todas as ordens vindas de CRM era já efectuado através da nova framework de OM.
A última fase, Fase 3 – Interface Avançada de Monitorização (a decorrer), que se encontra a decorrer, consiste na migração dos
serviços existentes para a infraestrura SOA, por forma a reaproveitar as funcionalidades por esta oferecida.
FUNCIONALIDADES
Destacam-se de seguida algumas das funcionalidades da framework implementada:
• Sequenciação / Dependências
A determinação das chaves de sequenciação é configurável por sistema cliente e tipo de pedido, sendo que
a plataforma permite igualmente a definição de regras
para estabelecer as precedências entre ordens.

• Reprocessamento Automático de Erros
A plataforma permite o tratamento automático de
erros, possibilitanto o reconhecimento de erros
transitórios e seu reprocessamento após um dado
intervalo de tempo, balizado por um número máximo
de tentativas. A notificação automática através de
email é outro dos mecanismos fornecidos pela
solução.

• Mapeamento de Chaves Produtos
O mapeamento de produtos vindo dos sistemas
clientes para as entidades correspondentes nos
sistemas de backend é efectuado através de regras,
fornecendo flexibilidade e rapidez na resposta à
mudança.

• Logging
Mecanismos de logging permitem a definição do nível
de logging e destino, possibilitanto uma rápida
intervenção em caso de problemas no sistema.

• Interface Utilizador
Através da consola JBPM, é possível ao utilizador
reenviar ou cancelar processos falhados, bem como
corrigir os seus dados. A consola de administração
JBoss permite parar, arrancar ou simplesmente
monitorizar serviços ESB de uma forma individual.
TECNOLOGIAS

ESB

jBPM

Rules

• JBoss ESB
A implementação da arquitectura SOA assenta
na utilização do JBoss ESB 4.6, que é assim o
software chave
As principais vantagens da utilização desta
solução centram-se no factor opensource, no
ambiente de desenvolvimento integrado, na
arquitectura de messaging e na robustez
oferecida pelo servidor aplicacional JBoss AS.

• Smooks
A framework Smooks foi desenhada para
acelerar o processamento de dados XML e não
XML (CSV, EDI, Java, etc) num ambiente Java.
Na Via Verde, esta framework opensource é
responsável pelos processos de transformação
de dados entre serviços, permitindo definir em
XML os tipos de dados e operações sobre eles
efectuadas.

• JBPM
As necessidades do negócio da Via Verde
consistiam na orquestração de diversos
processos de negócio para o acesso aos
sistemas de backend. A utilização do JBPM 4
permitiu oferecer um modelo de programação
que suporta processos de duração longa, de
orquestração complexa ou que requeiram
intervenção humana, tudo dentro da mesma
plataforma integrada.

• JBoss AS
O servidor aplicacional JBoss AS 5.1 é uma
plataforma certificada Java EE 5 que oferece
serviços de classe empresarial tais como
clustering, caching e persistência. Permite
desenvolver e executar aplicações Java EE,
aplicações Web e portais. O facto de o JBoss
AS ser o servidor aplicacional Java mais
utilizado no mundo é também uma garantia de
continuidade e solidez para a base da
infraestrutura definida para a Via Verde.

• JBoss Rules
O motor de regras opensource JBoss Rules
oferece o dinamismo necessário aos processos de negócio da Via Verde. As regras de
decomposição, transformação, notificação e
mapeamento de produtos encontram-se definidas em ficheiros de regras, que podem ser
facilmente alterados sem necessidade de
interromper o funcionamento do sistema.
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AS

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO
Perante uma situação de difícil resolução, a Via Verde procurou um parceiro que a ajudasse a definir a solução indicada à sua realidade.
Duma forma pragmática, a Xpand IT propôs-se a analisar os requisitos técnicos e funcionais da Via Verde, ao mesmo tempo que
analisava a infra-estrutura e conhecimento existente, procurando a solução que melhor se adaptasse a todos estes factores.
A solução proposta, não só segue as melhores práticas de Desenho de Arquitectura de Sistemas, como se baseia em standards e componentes de software e hardware extremamente leves e optimizados, capazes de performances imbatíveis.
Pelo recurso a tecnologias e standards opensource, a manutenção e evolução, pelo seu lado, tornam-se uma tarefa acessível para
qualquer quadro técnico
A Via Verde dispõe agora de uma plataforma de gestão de ordens configurável, monitorizável e com um elevado desempenho – como
exemplo, o processamento do total de ordens recebidas num dia (4.000~=7.000) pode ser efectuado efectuado em cerca de duas horas.
A plataforma permite diversas formas de captura de ordens, sendo flexível ao ponto de aceitar vários formatos de entrada para a mesma
aplicação cliente.
Também as regras de decomposição e transformação são flexíveis e adaptáveis ao modelo recebido.
A execução assenta sobre processos JBPM específicos, desenhados para os cenários de negócio tal como existem hoje na Via Verde.
Como resultado deste projecto, a Via Verde consegue hoje:
•
•
•
•

saber em tempo real o estado de qualquer processo relativo a uma solicitação de um cliente;
agir mais eficiente e rapidamente no caso de alguma anomalia;
gastar menos recursos na manutenção e evolução da sua solução;
acomodar mais rapidamente a evolução dos requisitos de negócio;

•

melhorar a Experiência do Cliente, que tem cada vez mais a imagem da Via Verde como uma empresa de excelência.

SOBRE A XPAND IT

CONTACTE-NOS

Fundada em 1993, a Xpand IT iniciou os seus serviços no mercado da consultoria de telecomunicações, concentrando
esforços no desenvolvimento e análise de rede de alta fiabilidade. Entre 1993 e 2002, disponibilizámos aos nossos
clientes soluções de renome, ao aplicar os nossos próprios modelos de análise de impacto sobre implementações de
redes. Este trabalho foi globalmente reconhecido, já que os nossos modelos foram aplicados com sucesso em várias
empresas de telecomunicações por todo o mundo.

Endereço:
Parque das Nações
Avenida D. João II
Lote 1.13.01 - F, 3º Piso
1990-078 Lisboa
Portugal

Em 2002, usando o nosso profundo conhecimento na consultoria em telecomunicações, a Xpand IT começou a
oferecer Serviços de Soluções TI. À medida que a oferta foi crescendo no desenvolvimento de projectos de sucesso
para os nossos clientes, os Serviços e Soluções de TI tornaram-se no principal negócio da nossa empresa. Nos dias de
hoje, estes serviços e soluções de TI representam mais de 90% da nossa produção.
Desde 2002, expandimos o nosso leque de actuação desde a área de telecomunicações até praticamente todas as
áreas que dependem das TI, Consultoria, Integração de Sistemas, Soluções em Pacote, Formação e Suporte Aplicacional.
Em 2008, lançámos o "Desafio 2011", seguindo a nossa estratégia dos 4 ‘e’s: e-mpowering, e-nergizing, e-ngaging,
e-nabling. Também lançámos duas novas unidades de negócio: Mobilidade Empresarial e RFID.
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mail@xpand-it.com
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