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Fakty

• Organizacja powstała w roku 2010 w Warszawie.

• W 2012 w dystrybucji pojawia się pierwszy release
ScheduleIN® Workload Scheduling and Automation

Doświadczenie

• Zespół profesjonalistów (śr. 15+ lat doświadczenia)

• Doświadczenia zebrane w międzynarodowych projektach
i organizacjach: Hewlett-Packard, Teradata, IBM, Oracle,
Accenture and BMC

Nasza pasja

• Automatyzacja Information Delivery jest naszą pasją.

• Pomagamy Klientom optymalizować proces dostarczania
danych i informacji by mogli szybciej podejmować
właściwe decyzje.

Kim jesteśmy



Workload Automation / Job 
Scheduling – co to jest i do 
czego służy?
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Jak wygląda proces przetwarzania i dostarczania
informacji w “starym stylu” ..



.. w “zwyczajnym i normalnym” środowisku
informatycznym ??
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Czy zadajesz sobie te pytania … 
O której zakończy się dziś

ładowanie danych do hurtowni ? 
(Hurtownia, CRM, MIS, 

Controlling)

Ile jeszcze czasu mam czekać na
obiecny zestaw danych do 

analizy ?
(CRM, MIS, Controlling)

Czy załadowały się dobrze
wszystkie pliki do systemu? (IT, 

hurtownia, CRM, controlling)

Jak codziennie uaktualnić 18 cenników w 
sieci 1700 sklepów detalicznych ? (Sales)

??

Kto znowu mi zapuszcza te ciężkie 
zapytania podczas przeliczania tego 

martu ? (Hurtownia, IT)

Czy faktycznie muszę wydać kolejne XX 
mln PLN aby moje raporty były o 8:00, a 
nie o 2h-3h później ? (Controlling, MIS, 

Hurtownia)

Jak skomunikować system 
kampanii marketingowych

z kanałami dostępu ? 
(CRM)

Ile czasy zajmie nam
przełączenie się na środowisko

DR w przypadku awarii ? (IT, 
Ryzyko)



.. i ciągle dochodzisz do tych samych wniosków ?

Skupienie na zadaniach, a 
nie procesach

Gaszenie pożarów

Tylko stan obecny!
Brak systemowej wiedzy 

historycznej

Podatność na błędy ludzkie

Czasochłonne i nużące 
działania operatorów

Ograniczone i trudne 
możliwości optymalizacji

Brak widoku całego 
procesu

Bez możliwości analizy i 
predykcji



Przykłady procesów ”podatnych na
automatyzacje”

Systemy core / ERP –
zamknięcie dnia (IT)

Analityka danych (CRM)

Transfer plików (IT)

Zamknięcia miesiąca i 
roku księgowego (finanse) Dystrybucja cenników w 

sieciach sklepów
detalicznych (Sales)

Ładowanie hurtowni i
systemów raportowych

(finanse)

Powoływanie i wyłączanie
środowisk chmurowych

(IT)

Zarządzanie release`ami
oprogramowania

(DevOps)

Kampanie
marketingowe (CRM)

Testy przełączania
Disaster Recovery (IT)



Czy jest potrzeba? 

PAIN

Przykłady:

• Proces A wymaga wiele ręcznej pracy i wywołuje dużo ludzkich
błędów.

• Przygotowanie procesu B wykonywane jest tylko w czasie godzin
roboczych i dezorganizuje pracę innych procesów.

• Musimy skrócić czas procesu C – nie mamy gotowych danych na
8:00 ! 

• Musimy zwiększyć niezawodność procesów E i D – gdy działają
błędnie, ich naprawa zajmuje dużo czasu i wysiłków

• Mamy ograniczoną liczbę administratorów, którzy muszą
realizować wiele powtarzalnych zadań

• Nie wiemy jaki jest status procesu F, kiedy się skończy i z jakim
rezultatem

• Tylko Jacek zna i wie jak działa proces G, co się stanie gdy on 
odejdzie z firmy ? 

• Dlaczego tyle płacimy za suport obecnego rozwiązania i cały czas 
czekamy na odpowiedź tygodniami ?



§ ScheduleIN® to narzędzie klasy Enterprise 
Workload Scheduling and Automation  
specjalizujące się w systemach przetwarzania i 
dostarczania informacji.

§ Pozwala na tworzenie, uruchamianie, 
monitorowanie i zarządzanie procesami 
przetwarzania w złożonych środowiskach firmy. 

§ Zapewnia JEDEN PUNKT ZARZĄDZANIA 
KONTROLI pomiędzy wszystkimi systemami 
przetwarzania.

ScheduleIN®



Obszary korzyści

Niezawodność
usług

Efektywność 
operacyjna

Pełna 
kontrola

• Pełna kontrola nad procesami
• Pełna kontrola nad czasem dostarczenia 

informacji
• Pełna kontrola nad aktywnością zespołów
• Pełna kontrola poddostawców

• 20-30% mniej incydentów
• 3 x krótszy MTTR (średni czas naprawy)
• 20-40% szybsze przetwarzanie
• Możliwość prognozowania
• Proaktywna komunikacja
• Self-service dla biznesu
• Monitorowanie i ochrona SLA

• Potencjał automatyzacyjny (50%) 
• Mniej czynności operacyjnych (50%)
• Mechanizmy proaktywnej notyfikacji
• Możliwość optymalizacji procesów

25% - 40%
Niższe Koszty

3 x
Większa 

Niezawodność

4 x
Lepsza Kontrola



• Automatyzacja domeny raportowania i hurtowni danych
• Self Service dla analityków
• Wykorzystywany przez 30 użytkowników

• 38% skrócenie czasu przetwarzania
• 25% mniej incydentów
• 100% wzrost produktywności
• 5 x szybszy MTTR

• Wymiana IBM Tivoli Workload Automation
• Integracja 8 systemów (infrastruktura, aplikacje, hurtownia

danych)
• Wyzwolenie inicjatyw automatyzacyjnych

• 20% mniej incydentów
• 50% wzrost produktywności
• Nowe możliwości automatyzacyjne

• Automatyzacja przetwarzań w całości IT
• 400 serwerów, +3 DC, ponad 30 systemów
• Wykorzystywany przez ponad 50 użytkowników
• Zastąpienie ponad 100 różnych schedulerów, crone’ów i narzędzi 

specyficznych dla aplikacji

• 5% większa efektywność użycia platform HW
• 30% mniej incydentów
• 30% większa wydajność zespołów operacyjnych

• Wymiana BMC Control-M
• Wszystkie kluczowe systemy banku
• Ponad 70 użytkowników

• Redukcja o ponad 50% 5 letniego TCO
• Dwukrotne zwiększenie obszaru automatyzacji

• Wspieranie inicjatyw innowacyjnych dla globalnych klientów HP
• Zwiększenie profitowości w kontraktach MS poprzez 

zmniejszenie kosztów operacyjnych świadczonych usług

• Wzrost profitowości o 15%
• Możliwość orkiestracji 8 platform przetwarzania danych

Wybrane referencje
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§ Elastyczne automatyzowanie zadań

- Automatyzacja bazująca na harmonogramie, warunkach, 
zależnościach, kalendarzach i zdarzeniach.

§ Jeden punkt kontroli

- Jedna prosta aplikacja do definiowania, monitorowania, 
zarządzania kontroli i integracji procesów przetwarzań 
danych.

§ Analiza ścieżki krytycznej

- Możliwość zarządzania i monitorowania kluczowych zadań i 
wąskich gardeł w krytycznych procesach.

§ Prognozowanie czasów przetwarzania

- Budowanie statystyki przetwarzań historycznych I 
przewidywanie czasów zakończenia obecnych.

§ Ochrona SLA

- Śledzenie i mierzenie zarówno SLA jak i OLA poddostawców.

Możliwości funkcjonalne



§ Silnik zdarzeniowy

- Wykrywanie zewnętrznych i wewnętrznych zdarzeń

- Możliwość tworzenia procesów dynamicznych

§ Zarządzanie zasobami

- Zasoby krytyczne, konkurencyjne zasoby ilościowe, CPU, pamięć , 
macierze

§ Managed File Transfer 

- Transfer plików pomiędzy systemami wyzwalane zdarzeniowo

- Transfery punkt-2-punkt z kontrolą jakościową

§ Otwarta integracja

- API do integracji za pośrednictwem web services

- Pełna komunikacja Internet of Things

§ Skalowalność klasy Enterprise

- Skalowanie do 1M jednocześnie przetwarzanych zadań

- Bezpieczeństwo: dostęp i wymiana informacji z logowaniem

- Pełna audytowalność (SOX)

Możliwości funkcjonalne



Podgląd uruchomionych 
tasków

Pełna kontrola nad procesami



Estymowanie na każdym 
poziomie systemu

Estymowanie czasów zakończenia procesów



Wykres Gantta i analiza 
wąskich gardeł

Analiza ścieżki krytycznej



Flow Diagram z 
monitoringu uruchomienia 
obszaru  Aplikacji

Wizualizacja



Parent Child diagram 
zasilania obszaru 
SPECTRUM DANE

Widok End to End



Widoki przepływów logiki 
aplikacji

Widoki operatorskie



Biznes ma możliwość 
pozyskania informacji on-
line

Monitorowanie SLA



Pełen widok ostatnich 24 
godzin

Dashboard 360 stopni



Wybór predefiniowanych 
raportów

Raportowanie



Analysts Reports



EMA Radar 2017 



Evaluation Summary



Automate NOW!


