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 Poprawa wydajności i skalowalności systemu 
 Poprawa bezpieczeństwa 
 Ergonomia interfejsu użytkownika 
 Migracja na nowsze technologie i narzędzia 
 Integracja z innymi systemami 
 Wsparcie rozwiązań mobilnych 
 Uproszczenie konfiguracji 
 Wielojęzyczność i wsparcie dla unikodu 
 Jednolity mechanizm zarządzania użytkownikami 

i uprawnieniami w systemie 
 

 



Technologia

Klient Biznes



Zalety: 
 Skalowalność 
 Separacja warstw  
 Przenośność, warstwy mogą być dystrybuowane na 

różnych platformach sprzętowych 
 Wsparcie technologiczne procesu testowania 
 
 
Wady: 
 Zwiększony nakład pracy  
 Może wpływać niekorzystnie na wydajność 
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 Mnóstwo rozwiązań  
 Sprawdzone i znane technologie są z reguły najlepsze 
 Należy uwzględnić umiejętności zespołu 

projektowego 
 Uwarunkowania biznesowe 



 Popularność (97% komputerów w Polsce 
według firmy badawczej Genius) 

 Ogólna dostępność dokumentacji, wsparcie i 
ciągły rozwój techniczny systemów firmy 
Microsoft 

 Kompatybilność różnych technologii i  
rozwiązań firmy Mircosoft pomiędzy sobą 



 Mnogość dostępnych klas i komponentów 
pozwala na łatwą współpracę z pakietem MS 
Office, komunikację między warstwami aplikacji 
(WCF), implementację poszczególnych warstw 

 Duży komfort pracy dzięki rozbudowanym 
narzędziom programistycznym i językowi C# 

 Duża przejrzystość komponentów platformy 
 Duży wybór dodatków zarówno komercyjnych jak 

i open source 
 Platforma znana przez programistów z naszej 

firmy 



 Pełna współpraca z w bazami MS SQL (2005, 
2008), ORACLE (9, 10, 11) 

 Niezależny od bazy system zapytań (HQL, 
ICriteria) 

 Rozbudowane metody optymalizacji, buforowania 
 Zaawansowana konfiguracja mapowań 
 Rozwiązanie open source (możliwość 

debugowania, rozwijania) 
 Duże doświadczenie pracowników naszej firmy 

związane z NHibernate 
 Dobra dokumentacja 



 Zintegrowane z .NET Framework 
 Duże możliwości. Unifikuje wszystkie dotychczasowe 

technologie komunikacyjne Microsoftu takie jak: .NET 
Remoting, COM+, MSMQ, ASMX, WSE 

 Elastyczna konfiguracja 
 



 Atrakcyjny interfejs użytkownika 
 Duża funkcjonalność i ergonomia 
 Dobra dokumentacja 
 Wsparcie autorów 
 Ciągły rozwój 

 



 Uwierzytelnianie użytkowników 
 Kontrola dostępu oparta na rolach 
 Obejmuje cały system 
 Obejmuje integrację z innymi systemami 
 Wielopoziomowa kontrola dostępu według: 
◦ Struktury uczelni 
◦ Pojedynczych danych 
◦ Opcji menu i zakładek 
◦ Usług 
◦ Funkcjonalności 
 









 Implementacja mechanizmu Single sign-
on (SSO) 

 Stała rozbudowa funkcjonalności 
 Ciągła rozbudowa warstwy usług 
 Technologia ciągle się zmienia, jak za nią 

nadążyć? 
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