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Razširljiv označevalni jezik

Povzetek
Organizacije se zavedajo, da uvajanje elektronske izmenjave sporočil postaja vse bolj
pomembno. V vsakodnevnem poslovanju med različnimi organizacijami (podjetji ali
državnimi ustanovami) poteka menjava različnih sporočil – poslovnih dokumentov.
Avtomatska priprava sporočil in njihova avtomatska izmenjava ima veliko prednosti
pred ročno ali polavtomatsko izmenjavo. Pri avtomatski izmenjavi je možnost napake
priprave sporočil manjša, izmenjava sporočil je hitrejša in sporočila so natančno
določena, lahko tudi standardizirana.

Namen magistrskega dela je pripraviti meta model, poimenovan meta model priprave
e-dokumentov (MMeD), s pomočjo katerega bodo organizacije lahko razmeroma hitro
in enostavno uvedle elektronsko izmenjavo sporočil. Meta model organizacijam
omogoča pripravo elektronskih poslovnih dokumentov, njihovo objavo in izvajanje
same izmenjave objavljenih dokumentov preko sporočilnega sistema, spletnih
storitev ali spletnih obrazcev. Vsak poslovni dokument je mogoče povezati tudi z
različnimi poslovnimi sistemi.

Meta model je nastal kot nadgradnja specifikacije ebXML (e-business XML), zato je z
njo tudi povezljiv, za načrtovanje modelov ta priporoča uporabo metodologije UMM
(UN/CEFACT Modeling Methodology), ki uporablja jezik UML (Unified Modeling
Language), v kateri je model tudi opisan.

Izdelana rešitev bo najbolj koristna za organizacije, ki pogosto pripravljajo nove
dokumente in jih zajemajo iz okolice. Ena takšnih organizacij je Statistični urad
Republike Slovenije.

Ključne besede:
elektronsko poslovanje, elektronska izmenjava podatkov, meta model, elektronski
katalogi, elektronski poslovni dokumenti, spletne storitve, ebXML.
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Abstract
Organizations often decide for automatic electronic exchange because they gain
lower costs for exchange data and faster exchanging process. But one of main
advantages of using automated exchange is standardized preparation of electronic
documents. Each element of document is unique and it is defined in so called
electronic catalogs.
Today we have lots of recommendations, specifications and standards of electronic
catalogs (ebXML, UN/EDIFACT, eSLOG, xForms ...). Organizations use them in
process of defining electronic documents and electronic interchange.
Organization UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business) organization did a great work specifying content of electronic business
documents. Their main specification is UN/EDIFACT and it is integrated in many
organizations, but due to its high price and complexity only big organizations are
able to afford it.
The result of connecting UN/CEFACT and OASIS (Organization for the Advancement
of Structured Information Standards) consortium is specification ebXML. Even this
specification does not cover all electronic business documents and organizations
usually make them ad-hoc. Because of that, they lose information about elements on
the documents and connections between documents.
Electronic catalogs structure can be presented with multi layer structure. We divide
model on different layers which are hierarchaly connected. Each layer supplement
higher layer. The layers are:
•

Meta model,

•

Framework,

•

Processes,

•

Documents,

•

Vocabulary,
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•

Data types.

All standards and specifications do not include all layers. In year 2002, CEN/ISSS
(European

Committee

for

Standardization, Information

and

Communications

Technologies) started with project eCAT in which they made analysis of more than
twenty catalogs. The ebXML was one of them.
EbXML specification covers almost all layers except preparing of documents. This is
the reason to prepare model for preparing documents. This model should make
possible easy, simple, quick and inexpensive prepare of electronic business
documents and integrate them in their business process. I have named it meta
model for preparing e-documents (MMeD).
MMeD consist of registry, where are definitions of elements and types, and
repository, where are definitions of procedures of preparing and exchanging
electronic business documents. Most important standard to prepare meta model is
ISO/IEC 11179. Important characteristic of prepared meta model is connectivity with
other specifications. MMeD will be integrated in specification ebXML.
MMeD must make possible:
•

To send electronic documents on different ways (services, web …),

•

Unique identification of documents regardless the sending way,

•

Easily preparing of new documents,

•

Security,

•

Connectivity with other specifications and standards.

For preparing business documents we have to perform following steps:
a. Analysis and designing:
•

Documents (business rules, code books),

•

Documents flows,

•

Documents interchange (technical architecture);
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b. Runtime:
•

Electronic business documents interchange between sender and receiver.

The biggest benefit of using MMeD will gain organizations which receive many
different documents that can be standardinized or any other documents. Government
is one among these organizations.

Key words:
electronic business, electronic data interchange, meta model, electronic catalogs, ecatalogs, e-documents, electronic business documents, SOAP services, ebXML.

Meta model priprave e-dokumentov

4

1.

Uvod

Avtomatizacija elektronske izmenjave sporočil ima veliko prednosti v primerjavi z
ročno oziroma polavtomatsko izmenjavo sporočil. Organizacije (podjetja ali državne
ustanove) se običajno odločajo zanjo predvsem zaradi zmanjševanja stroškov in
krajšega časa izmenjave. Kljub temu pa je ena poglavitnih prednosti v tem, da so
elementi sporočil pripravljeni v standardni strukturi po natančno določenem postopku
- standardizirani. Vsak element sporočila (dokumenta) je namreč natančno določen
oziroma enako interpretiran. Definicije elementov, njihovo strukturo in obliko
opisujejo tako imenovani elektronski katalogi, ki predstavljajo informacije o izdelkih
in/ali storitvah organizacije [1, 7, 28].
V današnjem času so na voljo različna priporočila, specifikacije in standardi
elektronskih katalogov (ebXML, UN/EDIFACT, eSLOG, xForms ...), ki jih organizacije
uporabljajo v postopku priprave elektronskih dokumentov in njihove izmenjave.
Določene specifikacije so namenjene izključno določenim oblikam izmenjave in
priprave elektronskih poslovnih dokumentov (xForms), druge pa so splošne in bolj
odprte.
Na področju interpretacije vsebin in razvoja ogrodja priprave dokumentov je
pionirsko vlogo odigrala organizacija UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business). Rezultat dela strokovnjakov te organizacije je
standard UN/EDIFACT, ki ga je do danes prevzelo veliko večjih organizacij, še
posebej tiste, ki so temu lahko namenile več finančnih sredstev. Njegova integracija
v

poslovne

procese

je

bila

namreč

zelo

draga

in

zahtevna.

Rezultat povezave UN/CEFACT s konzorcijem OASIS (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards) pa je specifikacija ebXML, ki je v
svoje strukture zajela tudi standard EDIFACT. Vendar te specifikacije in standardi ne
zajamejo vseh poslovnih dokumentov, ki bi jih organizacije lahko izmenjevale med
seboj. Zaradi potrebe po hitri pripravi dokumentov organizacije ponavadi pripravljajo
ad-hoc dokumente. Pri tem pa pride do izgube informacij o povezljivosti elementov
enega dokumenta z elementi drugega dokumenta.
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Strukturo elektronskih katalogov je mogoče predstaviti z več ravnmi. Model
elektronskih katalogov razdelimo na različne ravni, ki so med seboj hierarhično
povezane; zato vsaka raven dopolnjuje naloge in opravlja storitve višje ravni. Model
elektronskih katalogov sestavljajo naslednje ravni [23]:
•

meta model,

•

poslovno ogrodje (tehnološka umestitev poslovnih procesov),

•

poslovni procesi,

•

dokumenti,

•

besednjak (elementi) in

•

tipi elementov.

Vsi standardi in specifikacije katalogov ne vsebujejo vseh ravni, zato so prepuščene
lastnim izvedbam. Leta 2002 je organizacija CEN/ISSS (European Committee for
Standardization, Information and Communications Technologies) pričela s projektom
eCAT. V okviru tega projekta so pripravili analizo obstoječih elektronskih katalogov;
pregledali so več kot dvajset katalogov, med njimi tudi specifikacijo ebXML.
Specifikacija ebXML pokriva vse ravni, razen ravni priprave dokumentov, kar njenim
uporabnikom omogoča lastno pripravo dokumentov na poljuben način. Prav zato je
potrebno zasnovati model priprave dokumentov, ki bo organizacijam omogočal
enostavno, hitro in poceni pripravo dokumentov ter jo vključil v njihov poslovni
proces. V nalogi bom ta model poimenoval meta model priprave e-dokumentov
(MMeD).
Pri pripravi MMeD je pomembna povezljivost modela z drugimi specifikacijami.
Sestavljajo ga register, v katerem so opisani elementi in tipi elementov, ter
repozitorij, kjer so opisani postopki priprave in izmenjave elektronskih dokumentov.
Register (Registry) je v skladu z zakoni in pooblastili vodena evidenca o dogodkih ali
transakcijah. Lahko se ga obravnava kot uradni katalog, ki daje vpisanemu določen
pravni položaj [6]. Repozitorij (Repository) pa je podatkovna zbirka, v kateri so
shranjene ponovno uporabne komponente. Meta model določajo različni standardi,
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med katerimi je najpomembnejšimi standard ISO/IEC 11179, ki opredeljuje vsebino
registra.
MMeD mora omogočati:
•

elektronsko poročanje na različne načine, prilagojene različnim ciljnim
skupinam,

•

enotno obravnavanje prispelih podatkov ne glede na izbrano prenosno pot,

•

enostavno vključevanje novih dokumentov,

•

ustrezno stopnjo varnosti in

•

razširitev z drugimi meta modeli priprave dokumentov in višjimi ravnmi
standardov elektronskega poslovanja.

Za pripravo dokumentov je potrebno izvesti naslednje procese, ki bodo opisani v
metodologiji UMM (UN/CEFACT Modeling Methodology) [17, 39]:
a. priprava in načrtovanje [27]:
•

dokumentov – gre za opis elementov (poslovna pravila, seznami) in tipov
elementov ter njihova povezava v dokument,

•

toka dokumentov – kamor sodi povezava elementov dokumenta in
poslovnega sistema [18],

•

izmenjava dokumentov (tehnična arhitektura) – to so možnosti in načini
elektronske izmenjave; priprava sheme XML omogoča zajem podatkov
preko različnih poti (portal, spletne storitve, sporočilni sistemi ...) in s tem
prilagodljivost različnim ciljnim skupinam;

b. izvajanje:
•

izmenjave

dokumentov,

kjer

sodelujeta

pošiljatelj

in

prejemnik

dokumentov.
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Da bo MMeD širše uporaben, ga je potrebno umestiti tudi v eno od obstoječih
specifikacij. Meta model MMeD dopolnjuje specifikacijo ebXML [4] in s tem prevzema
tudi določene lastnosti te specifikacije.

Meta model MMeD bo predstavljal »lahko«, to je enostavno, minimalizirano rešitev,
ki bo organizacijam omogočala enostavno izmenjavo oziroma zajem podatkov, hkrati
pa je velik poudarek namenjen pripravi dokumentov, ki mora biti poceni in hitra. Tudi
izmenjava dokumentov mora potekati enostavno, platformsko neodvisno in
povezljivo z različnimi poslovnimi sistemi.

Meta model bo najbolj uporaben in koristen pri organizacijah, ki iz okolice zajemajo
veliko najrazličnejših dokumentov preko različnih storitev. Ti so lahko standardizirani
ali povsem poljubni. Mednje lahko uvrstimo predvsem državno upravo.
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2.

Elektronska izmenjava sporočil

2.1. Stanje e-izmenjave sporočil
Ugotovitve raziskave Eurostat [32] kažejo na povečevanje informatizacije podjetij v
Sloveniji. Pri pregledu podatkov sem se osredotočil predvsem na elektronsko
izmenjavo. Leta 2004 je v Sloveniji 36 % podjetij pošiljalo različne obrazce v
elektronski obliki, leta 2005 se je delež povečal na 45 %. Podatek dokazuje, da se
podjetja vse bolj odločajo za elektronsko poslovanje, čeprav delež podjetij,

ki

elektronskega poslovanja še ne uporabljajo ostaja visok. Kljub ne tako visokim
deležem podjetij z elektronskim poslovanjem pa so slovenska podjetja še vedno nad
povprečjem Evropske unije, ki je leta 2005 znašalo 32 %.

V zadnjih letih se na področju elektronske izmenjave izvaja veliko raziskovalnih
aktivnosti, k čemur je pripomogla široko prepoznavna moč interneta. Večja podjetja
so že učinkovito uvedle elektronsko izmenjavo sporočil v

svoje procese in s tem

pridobila dodatno vrednost pri opravljanju poslovnih procesov [7]. Pogoj za uvajanje
elektronskega poslovanja1 je prav učinkovito uvajanje elektronske izmenjave sporočil.
A manjša in srednje velika podjetja se s tem problemom še vedno ukvarjajo, kljub
temu da so definicije, specifikacije in standardi elektronske izmenjave že zelo dobro
dodelani. Eden glavnih pogojev za uspešno vpeljavo elektronske izmenjave je cena
uvajanja [5]. Z novimi priporočili (e-SLOG, ebXML ...) in tehnologijami (spletne
storitve) se je implementacija elektronske izmenjave poenostavila in s tem tudi
pocenila.
Za uvajanje elektronske izmenjave sporočil obstaja vrsto razlogov med katerimi so
glavni [31]:
-

večja kakovost storitev,

-

zmanjšanje stroškov storitev,

1

Elektronsko poslovanje (electronic commerce) – uporaba informacijske tehnologije v poslovnih procesih
organizacije (www.islovar.org).
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-

hitrejše zaključevanje poslovne transakcije in

-

zmanjšanje administrativnih stroškov.

Ena

poglavitnih

standardizirajo

prednosti
dokumentov

je

standardizacija

(e-Slog

...)

se

elektronskih

dokumentov.

standardizirajo

tudi

S

elementi

dokumentov. Tako vsi, ki ta element uporabljajo, vedo njegovo definicijo in ne pride
do dvoumnosti, poleg tega pa je omogočena njegova ponovna uporabljivost.
Vpeljava enotnih elementov izmenjavo sporočil zelo poenostavi, pohitri pa se tudi
proces priprave takšnih dokumentov. To pomeni, da pri pripravi dokumentov vedno
uporabljamo elemente, ki smo jih v preteklosti že uporabili. Pomen elementov,
njihovo strukturo in obliko določajo tako imenovani elektronski katalogi, ki
predstavljajo informacije o izdelkih in/ali storitvah organizacije [1, 7, 28].

2.2. Elektronska sporočila, dokumenti in obrazci
Definicija elektronske izmenjave podatkov oziroma računalniške izmenjave podatkov
se glasi (www.islovar.org):
računalniško izmenjevanje podatkov -ega -a -- , krat. RIP (angl. electronic data
interchange, krat. EDI)
računalniško prenašanje sporočil, podatkov, informacij med dvema poslovnima partnerjema

Definicija digitalnega oziroma elektronskega dokumenta pa pravi (www.islovar.org):
digitalni dokument -ega -enta [digita:lni dOkumE:nt] m (angl. electronic document)
dokument (1), zapisan digitalno; sin. elektronski dokument
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Definicija sporočila po istem viru (www.islovar.org) se glasi:
elektronsko sporočilo -ega -a [ElEktro:nskO spOrOtSi:lO] s (angl. electronic mail, e-mail,
email)
pisno sporočilo v elektronski obliki, namenjeno enemu prejemniku ali več prejemnikom;

Iz druge definicije je mogoče povzeti, da je elektronski dokument vsak dokument, ki
je zapisan digitalno, ne glede na njegovo obliko (jpg, gif, doc, xml). Pri elektronski
izmenjavi podatkov največkrat uporabljamo izraz elektronski dokument, ki pa ne
izhaja iz te definicije. Elektronski dokumenti po tej definiciji so poslovni dokumenti
(Business Document) z vsebino, ki jo izmenjujemo pri elektronski izmenjavi. Poslovni
dokument je del elektronskega sporočila, ki poleg poslovne vsebine zajema še
podatke pošiljatelja, prejemnika, tipov sporočila in drugih elementov, namenjenih
samemu sporočilu.

V magistrskem delu bom pogosto uporabljal izraz elektronski dokument oziroma edokument, kar se nanaša na elektronski poslovni dokument, ki je del elektronskega
sporočila.

Elektronski obrazci (electronic forms) so najbolj pogosto spletni obrazci (web forms).
Spletni obrazci so vključeni v poslovne procese, imajo znano obliko (močno so
podobni papirnatim obrazcem) in so namenjeni predvsem masovnemu zajemu
podatkov iz okolice, ki jih uporabniki vpisujejo ročno ali delno avtomatsko.

Podatki sporočil, dokumentov oziroma obrazcev pa so možno ogroženi, če ne
vključimo tudi varnostnih funkcij.
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3. Standardi elektronskih katalogov
Elektronsko poslovanje definiramo kot uporabo elektronskih sistemov pri izmenjavi
podatkov, storitev in informacij [1, 28]. Dve večji delitvi elektronskega poslovanja na
internetu

sta:

potrošniško

elektronsko poslovanje

(B2C)

in

medpodjetniško

elektronsko poslovanje (B2B). Elektronski katalogi (v literaturi in praksi uporabljeni
izrazi: e-katalogi, e-catalogs, EPC) so postali vstopna točka obeh in v celoti ustrezajo
definiciji

elektronskega

poslovanja.

Lahko

jih

definiramo

kot

elektronsko

predstavljene informacije izdelkov in storitev s pomočjo katerih organizacije
enostavneje in hitreje pridejo do elektronske izmenjave podatkov. Uporaba ekatalogov tako omogoča avtomatizirano izmenjavo informacij med organizacijami v
elektronski obliki. Koristi uporabe katalogov so: zmanjšanje stroškov koordinacije,
priprave podatkov dokumentov in analize dokumentov. Vendar pa je nujna za
pripravo e-katalogov, namenjenih elektronski izmenjavi, uporaba standardov. Izraz
standardi elektronskih katalogov zajema vse standardizirane oblike elektronskih
katalogov, ki pokrivajo medorganizacijske poslovne procese. Poleg standardov so pri
tem zajete tudi specifikacije in priporočila e-katalogov.
Trenutno so na voljo različni standardi e-katalogov (ebXML, UN/EDIFACT, eSLOG,
xForms ...), ki jih organizacije uporabljajo v postopku priprave elektronskih
dokumentov in njihove izmenjave. Določeni so namenjeni izključno določenim
oblikam izmenjave in priprave elektronskih dokumentov (xForms), drugi pa so splošni
in bolj odprti. Danes je večina e-katalogov opisana v jeziku XML.

3.1. eCAT
Leta 2002 je CEN/ISSS (European Committee for Standardization, Information and
Communications Technologies) pričela s projektom eCAT [23]. Projekt je zajemal
pregled strategije za pripravo harmonizirane metodologije večjezičnih elektronskih
katalogov in implementacijo te metodologije v prakso. Delo so pričeli s projektno
skupino šestih strokovnjakov petih evropskih držav, ki so prihajali tako iz akademskih
krogov kot iz gospodarstva. V celoten projekt je bilo vključenih preko 250 ljudi in
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organizacij, ki so se prijavili v projektno skupino. Na podlagi njihovih izkušenj in
pripomb je nastalo poročilo »CEN Workshop Agreement« [3]. Poročilo vsebuje
raziskave in analize različnih elektronskih katalogov, namenjenih elektronskemu
poslovanju, načrtovanju in pripravi konceptov za standardizacijo strategije in njeno
implementacijo.

Cilj projekta eCAT je bil pripraviti ogrodje za razvrščanje, opisovanje, primerjanje in
ocenjevanje e-katalogov. Ogrodje ne pokriva samo standardov e-katalogov ampak
tudi standarde elektronskega poslovanja na splošno.

Ko govorimo o izmenjavi podatkov in poslovni komunikaciji, lahko izhajamo iz
osnovnih modelov komuniciranja, ki so določeni kot proces izmenjave podatkov med
pošiljateljem in prejemnikom. Večina modelov opisuje proces komunikacije kot
skupino različnih, hierarhično urejenih ravni. Definicija ravni je skupni imenovalec za
izgradnjo kompleksnih sistemov; vsaka raven izpolni definirane naloge in zagotavlja
podporo višjemu nivoju.

Dokumenti so osrednja točka vsake poslovne komunikacije, zato je dokumentna
orientacija osnova za definiranje ravni modela. Po eni strani lahko logično strukturo
dokumentov formaliziramo, po drugi strani pa dokument lahko umestimo v poslovni
proces. Tako je nastal model, ki je sestavljen iz ravni tipov elementov, besednjaka,
dokumentov, procesov, poslovnih ogrodij in meta modela. Na sliki je prikazana
struktura nivojev nekaterih standardov elektronskih katalogov. Vsi standardi ne
pokrivajo vseh ravni, nekateri so osredotočeni prav na določeno raven [3].
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Slika 1. Struktura standardov elektronskega poslovanja [3].

3.1.1. Tipi elementov
Na najnižji ravni so definirani in standardizirani tipi elementov, ki se uporabljajo se za
označevanje elementov. Tipi elementov so nujne zahteve za kakršno koli pripravo
elektronskih podatkov, določajo tipe kot take, dovoljene vrednosti elementov in
področje individualne vrednosti. Naloga tipa elementov je kodiranje informacije, ki je
predstavljena z vrednostjo elementa. Kodiranje pretvarja informacijo v definirano
obliko. Ta koncept je značilen za vse informacijske sisteme in je implementiran v
programskih jezikih in sistemih podatkovnih zbirk. Med seboj se razlikujejo po številu
tipov in stopnji specializiranosti. Poleg splošnih tipov elementov, kot npr. »string«,
»integer« ali »float«, je organizacija ISO (International Standards Organization)
določila tudi standarde za tipe valut, držav, datuma/časa in drugih.

Standard

Opis

ISO 3166-MA

Specifikacija angleško poimenovanih držav in njihovih oznak

ISO 4217:2001

Specifikacija seznama valut
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ISO 8601:2004

Specifikacija določitve datuma in časa

ISO/IEC 8824

Specifikacija abstraktnih tipov (ASN.1)

3.1.2. Besednjak
Elementi temeljijo na tipih elementov, katerih informacijo je pri prenosih mogoče
standardizirati, zato druga raven modela vsebuje definicije elementov standarda.
Množica elementov sestavlja besednjak, le-ta pa vsebuje tiste besede in besedne
zveze, ki jih udeleženca v elektronskem poslovanju razumeta in jih je zato mogoče
uporabljati v procesu komuniciranja. Raven besednjaka je v večini primerov
najpomembnejša komponenta standardov dokumentno orientiranega elektronskega
poslovanja, zato priprava besednjaka določnega področja zahteva veliko naporov za
standardizacijo projektov.

Kot primer lahko navedemo element števila zaposlenih v podjetju. V primeru, da je
definicija elementa samo število zaposlenih v podjetju, si lahko vsak udeleženec ta
element razlaga po svoje. Zato je potrebno besednjak dopolniti z dodatnim opisom,
ki opredeljuje to definicijo (npr. število redno zaposlenih v podjetju na prvi dan v
mesecu). Na ta način so elementi bolj natančno označeni in definicija ni več tako
dvoumna.

3.1.3. Dokumenti
Elementi in implicitno ali eksplicitno formulirani konceptualni modeli podatkov
oblikujejo

osnovo

za

definicijo

poslovnih

dokumentov,

ki

vključujejo

dele

standardiziranega besednjaka. Naloga ravni dokumentov je, da pride do določanja
poslovnih dokumentov. Z namenom doseganja večje doslednosti je potrebno govoriti
o tipih dokumentov in ne o dokumentih, ki so samo del tipa dokumentov. Vsak tip
dokumentov ima poleg glavne funkcije za povezavo sorodnih elementov v logično
enoto svoj namen. To pomeni, da lahko neposredno s tipa dokumenta povežemo
smernice na vlogo pošiljatelja in prejemnika. Kot primer je mogoče navesti katalog
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tipov dokumentov, ki je pomemben le pri komunikaciji med načrtovalcem in
uporabnikom kataloga. Namen tipa dokumentov je torej zagotoviti informacijo
pošiljatelja prejemniku.

3.1.4. Procesi
Zaporedje izmenjevanja dokumentov in poslovna logika med dvema organizacijama
je opisana na procesni ravni. Na tej ravni standardi določijo zaporedje dokumentov in
kadar je potrebno, mora pošiljatelj definirati pravila, kako mora prejemnik podati
odgovor na prejet dokument. Proces je lahko določen kot ena transakcija ali kot
zaporedje več transakcij. Predmet vsake transakcije je izmenjava dokumentov
vezanih na sprejet tip dokumenta. Organizacijski proces je mogoče v polnem obsegu
podpreti s pomočjo transakcijskih zaporedij.

3.1.5. Poslovna ogrodja
Raven poslovnega ogrodja pokriva definicije, ki so povezane s tehnologijo poslovne
komunikacije, s čimer so določeni temelji za komunikacijo in zagotavljanje dodatnih
storitev. Vse vsebinske zahteve so popolnoma prepuščene nižjim ravnem. Naloga te
ravni je zagotoviti varnostno, medsebojno odvisno in strukturirano izmenjavo
poslovnih dokumentov. Ena od karakteristik storitev poslovnega ogrodja je
neodvisnost vsebine, ki jo želimo prenesti, in logike, ki jo je potrebno preveriti.

Osnovni koncept za dosego neodvisnosti poslovne vsebine in logike je označen z

metaforo ovojnice. Vsebina dokumenta je zapakirana v ovojnici podobno kot pri
poštnih storitvah. Tak dokument je nato potrebno poslati. Za uspešno pošiljaje pa so
potrebne določene informacije. Najosnovnejša elementa sta naslova, ki enolično
določata pošiljatelja in prejemnika. V tem primeru raven poslovnega ogrodja
predstavlja fizični poštni sistem.

Tako imenovani »framework« standardi ali B2B »frameworks« (npr. RosettNet)
vsebujejo tesno povezavo z ravnjo poslovnega ogrodja. Ti standardi zajemajo raven
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poslovnega ogrodja in vsebujejo tudi nižje ravni ali celo pripravijo prilagojeno raven
za opis dokumentno orientirane poslovne komunikacije. Po tej razlagi ti standardi
predstavljajo celovite modele, ki podpirajo implementacijo aplikacij elektronskega
poslovanja.

3.1.6. Meta model
Najvišja raven se imenuje meta model, katerega namen je zagotoviti splošen model,
ki opisuje druge ravni in njihove povezave. Iz tega sledi, da običajno deli meta
modela sestavljajo standarde poslovnih ogrodij. Standardov, ki omogočajo definicijo
meta modela, je zelo malo. Eden redkih je standard ebXML, ki ni samo standard
poslovnih ogrodij,

ampak ima veliko značilnosti meta modela, še posebej odkar

zagotavlja splošen koncept in orodja za modeliranje komunikacije elektronskega
poslovanja.

Z uporabo pripravljenega modela za ocenjevanje standardov elektronskih katalogov
so v okviru projekta eCAT ocenili preko dvajset standardov, ki so pokrivali različne
ravni. Med vidnimi standardi pa se je (kot že omenjeno) pojavil tudi standard ebXML,
ki zajema vse višje ravni, vendar v svojih specifikacijah ne določa ravni dokumentov
in prav ta raven je tista, ki bo podrobneje razdeljena; povezal pa jo bom tudi z
obstoječim ebXML standardom.
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3.2. UN/CEFACT
Organizacija UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business) je bila ustanovljena v devetdesetih letih 20. stoletja z namenom izboljšati
sposobnosti gospodarskih akterjev, trgovskih in administrativnih organizacij razvitih
držav, držav v razvoju in držav v prehodu za učinkovito izmenjavanje izdelkov in
storitev ter s tem prispevati k razvoju svetovne trgovine. Cilj vseh aktivnosti, ki
potekajo v okviru UN/CEFACT, je zagotoviti

enostavne, transparentne in čimbolj

učinkovite procese v svetovni trgovini. Ta cilj naj bi dosegli s poenotenjem in
poenostavitvami postopkov in/ali informacijskih tokov.

UN/CEFACT je leta 2001 predvsem zaradi sprememb v tehnologijah pripravil
strategijo razvoja standardov elektronskega poslovanja [24] znotraj katere so se
odločili za uvedbo novih elementov, s katerimi bo mogoče poenostaviti poslovanje.
Glavni elementi so:
•

vpeljava medsektorske analize poslovnih procesov in podatkovnih tokov v
javnem in zasebnem sektorju (v podporo medsebojni obratovalnosti in
sočasnosti distribucijskih verig),

•

procesno modeliranje (da bi zajeli potrebe uporabnikov in pospeševali
neodvisnost od sintakse),

•

nove sintakse, pristopi in metodologije, ko se pojavijo (XML, OO, itd),

•

novo dinamiko organizacije, ki bo olajšala vzpostavitev novih razmerij.

S povezovanjem vseh novih elementov z nadaljnjo podporo razvoju in uvajanju
standarda UN/EDIFACT naj bi zagotovili, da bi UN/CEFACT v bodoče lahko uporabljal
iste poslovne modele in iste podatkovne definicije za vsak jezik in vsako sintakso.

Leta 2005 so sprejeli dopolnitve strategije [25] iz leta 2001. V jedro

strategije

elektronskega poslovanja UN/CEFACT so postavili tri temeljne elemente. Poleg že
objavljenih elementov medsektorske analize in procesnega modeliranja so dopolnili
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še element povezljivosti z novimi tehnologijami, kot so XML, spletne storitve, objekti
in registri.
Strategija priporoča ločevanje poslovnega znanja in poslovne logike, zajete v
poslovnih modelih,

od uporabljene tehnologije in implementacije, s čimer naj bi

zagotovili neodvisnost vsebine in tehnologije.

Strategija predvideva tudi način za identifikacijo in analizo zahtev po razvoju
vertikalnih rešitev (preko gospodarstva) in omogoča ponudnikom tehnologije
zagotavljanje konsistentnih rešitev za določitev poslovnih zahtev. To se nanaša
predvsem na standardizacijo izdelkov, ki so vir organizacije UN/CEFACT.
Elektronska izmenjava podatkov je še vedno napredno, tehnološko intenzivna pot za
trgovanje, ki za mala podjetja in podjetja iz manj razvitih držav predstavlja veliko
priložnosti in izzivov. Premostitev vrzeli med papirnim in elektronskim poslovanjem s
promocijo elektronskega poslovanja in razvojem standardov, ki omogočajo nizko
cenovne rešitve, naj bi temeljila na enakopravnosti in dostopnosti vseh držav do
sistemov kompatibilnih z mednarodnimi standardi, ki jih priporočajo Združeni Narodi.

Organizacija UN/CEFACT namerava v prihodnosti temeljito preverjati metodološki in
tehnološki razvoj. Najbolj se je osredotočila na proučevanje naslednjih metodologij:
•

UN/EDIFACT (nadaljnja podpora razvoju in uvajanju),

•

modelirna metodologija UN/CEFACT (UMM),

•

tehnična specifikacija jedrnih komponent (CCTS),

•

vsebinsko ogrodje za CCTS s šifranti,

•

CCTS in povezave med registrom/repozitorijem ter

•

specifikacije elektronskega poslovanja in standardov razvitih v drugih
organizacijah.

Iz specifikacije je razvidno, da bodo pri UN/CEFACT še naprej razvijali standard
UN/EDIFACT, čeprav je danes na voljo mnogo standardov, ki so veliko bolj preprosti
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za implementacijo. Metodologija UN/EDIFACT ostaja uveljavljena predvsem zaradi
organizacij, ki so jo vpeljale v svoje elektronsko poslovanje, to pa so predvsem večje
organizacije.

3.2.1. UN/EDIFACT
Sredi osemdesetih let 20. stoletja se je pod okriljem organizacije UN/ECE (United
Nations Economic Commission for Europe) začel razvoj standardov EDI (Electronic
Data Interchange). Leta 1987 je bil kot standard ISO 9735 sprejet splošni poslovni
jezik, ki ga danes poznamo pod kratico UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport). To je bil tudi eden
poglavitnih razlogov za povečano uvajanje elektronskega poslovanja, razvoj
standarda UN/EDIFACT pa je presegel področje mednarodne trgovine. Leta 1995 je
nastalo priporočilo št. 25 [26], ki priporoča uporabo standarda UN/EDIFACT v vseh
aplikativnih rešitvah za podporo elektronske izmenjave znotraj javne uprave, kot tudi
med organi javne uprave in zasebnim sektorjem.

Standard UN/EDIFACT danes uporabljajo na različnih poslovnih področjih. Tako se
UN/EDIFACT sporočila uporabljajo na področjih, kot so: carina, finance, bančništvo,
gradbeništvo, statistika, zavarovalništvo, turizem, zdravstvo,

socialno skrbstvo,

šolstvo, javna uprava, javna naročila in drugo.

Specificirana sporočila UN/EDIFACT so bila na začetku oblikovana tako, da je vsako
sporočilo predstavljalo en papirni dokument. Z naraščanjem interaktivnih aplikacij pa
je prišlo tudi do prilagoditve sporočil predvsem zaradi omejenosti prenosa podatkov.
Zadnji objavljeni imenik vsebuje že več kot 200 tipov sporočil.

Kljub temu, da je standard UN/EDIFACT vse do danes dajal (predvsem manjšim in
srednje velikim) podjetjem upanje, da bodo lahko ukinila papirne dokumente, znižala
stroške poslovanja in povečala svojo učinkovitost z elektronsko izmenjavo sporočil, se
to ni uresničilo. Implementacijo standarda so si lahko privoščili le večji poslovni
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sistemi, pri katerih se je standard najbolj uveljavil in so bili tudi del razvoja
standarda.

V zadnjih nekaj letih pa je postal jezik XML najpomembnejše orodje za oblikovanje in
pripravo elektronskih sporočil. Z uvajanjem XML se je pojavil tudi navidezni boj med
uporabniki metodologije UN/EDIFACT in uporabniki jezika XML. Vse kaže, da bo jezik
XML prevladal, saj ga je mogoče bolj enostavno brati, poleg tega pa za pripravo teh
sporočil obstaja ogromno orodij. Glede velikosti sporočil pa ima standard
UN/EDIFACT prednosti, saj je sporočilo manjše. Kakorkoli, predvidevanja da bo
uporaba standarda UN/EDIFACT počasi zatonila niso pravilna, saj je potrebno poleg
»lepote« sporočila upoštevati tudi poslovni in tehnični vidik. UN/EDIFACT je prinesel
vrsto izkušenj in znanj o poslovnih procesih, zato se mu velika podjetja, ki so vanj
vložila ogromno sredstev ne bodo kmalu odrekla. Prav zato pa so nastale nove
specifikacije, ki bodo organizacijam omogočale lažje uvajanje elektronske izmenjave
podatkov. Ena od teh je specifikacija ebXML (electronic business XML), ki predstavlja
celotno ogrodje elektronskega poslovanja.

3.2.2. ebXML
Prve specifikacije ebXML (electronic business XML) so objavili poleti leta 2001 kot
rezultat 18-mesečnega projekta pod okriljem organizacij UN/CEFACT in OASIS
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Do
sodelovanja organizacij je prišlo šele potem, ko so v organizaciji UN/CEFACT
spremenili odnos do sodelovanja z nevladnimi organizacijami (omogočili so jim
namreč članstvo).

Organizacija OASIS je neprofitni mednarodni konzorcij ustanovljen leta 1993, ki se
ukvarja z razvojem, zbliževanjem in uvajanjem standardov elektronskega poslovanja.
Znano je, da ima močno ozadje pri razvoju izdelkov SGML/XML, gosti portal XML.org,
ki je namenjen specifikacijam XML in Cover Pages za elektronsko zbiranje referenc za
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standarde označevalnih jezikov. V konzorcij je vključenih več kot 5.000 članov iz več
kot 600 organizacij iz 100 držav.

Osnovni cilj projekta ebXML je priprava odprtega ogrodja, temelječega na jeziku
XML, ki bo predvsem z vidika malih in srednje velikih podjetij ter držav v razvoju
omogočil enostavno uvajanje elektronske izmenjave sporočil in s tem omogočil
komunikacijo kogarkoli s komerkoli preko elektronskih sporočil, temelječih na
standardu XML. Tako bi lahko organizacije ne glede na njihovo velikost in tip
poslovanja enostavno izmenjevale elektronska sporočila z drugimi organizacijami ne
glede na njihovo lokacijo (globalno). Tudi vodilo organizacije ebXML govori o tem:

»ebXML enables enterprises of any size, in any global region, to conduct business
using the Internet.«
(»ebXML omogoča vsem organizacijam ne glede na velikost in geografsko
umeščenost njihovo povezavo z uporabo interneta«)
Ogrodje ebXML ne določa elektronskih dokumentov in njihove oblike, ampak določa
celoten proces njihove izmenjave. Za sam proces ni pomembno, kakšna vsebina
(dokument) je predmet izmenjave. Za standardizacijo dokumentov obstajajo drugi
standardi (UN/EDIFACT, ANSI X.12) in vizija ebXML je predvsem po združitvi teh
dveh svetov.

Glavne sestavine ogrodja ebXML so [4]:
o shema specifikacij poslovnih procesov (Business Process Specification
Schema - BPSS),
o osnovni gradniki (Core Components),
o register/repozitorij (Registry/Repository),
o protokoli sodelovanja in sporazumi (Collaboration Protocol Profile

and

Agreement),
o transport, usmerjanje in paketiranje, varnost (Transport, Routing and
Packaging and Security),
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o arhitektura (Architecture).

3.2.2.1. Shema specifikacij poslovnih procesov - BPSS
Shema BPSS je specifikacija v jeziku XML, ki določa definicije poslovnih procesov.
Standardna notacija omogoča sodelovanje med poslovnimi partnerji, ki je razumljiva
vsem udeležencem v elektronskem poslovanju. Cilj sheme BPSS je povezava
modeliranja poslovnih procesov elektronskega poslovanja in aplikacijskih komponent
elektronskega poslovanja.

Shema BPSS zagotavlja osnovne gradnike, potrebne za uspešno sodelovanje med
poslovnimi partnerji, in nastavitvene parametre za samo izmenjavo podatkov.
Modeliranje poslovnih scenarijev in podatkov pri implementaciji ogrodja ebXML ni
obvezno. Če pa se razvijalci odločijo zanj, specifikacija ogrodja ebXML priporoča
uporabo metodologije UMM (UN/CEFACT Modeling Methodology), ki uporablja jezik
UML (Unified Modeling Language) [39].

Meta model UMM je mehanizem, ki omogoča, da poslovni partnerji zajamejo vse
podrobnosti poslovnega procesa z uporabo konsistentne modelirne metodologije.
Poslovni proces natančno opredeljuje vloge poslovnih partnerjev, povezave in odnose
med njimi ter njihovo odgovornost. Sodelovanje med vlogami poteka v obliki množice
poslovnih transakcij s točno določenimi pravili. Transakcija predstavlja izmenjavo
poslovnih dokumentov, ki so lahko sestavljeni iz ponovno uporabljivih komponent –
poslovnih podatkov.

Glavni cilj metodologije UMM je razmejitev poslovnega in funkcionalno-tehničnega
vidika izvajanja poslovnih transakcij. S tem je zagotovljena najvišja stopnja
medsebojne povezljivost in povezljivosti tudi z obstoječimi sistemi.

3.2.2.2. Osnovni gradniki
Osnovni gradniki omogočajo, da so poslovne informacije zapisane v elektronskih
dokumentih, ki si jih organizacije izmenjujejo. Gradniki morajo biti
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uporabo in shranjeni v javnih ali zasebnih registrih. Na ta način je mogoče en gradnik
uporabiti večkrat. Gradniki so splošno označeni in morajo podpirati večjezična okolja.
Delo, opravljeno na podlagi osnovnih gradnikov, ni formalno označeno kot del ebXML
specifikacije.

3.2.2.3. Register/repozitorij
Register/repozitorij ebXML dodatno določa splošen repozitorij, ki ni namenjen le
iskanju poslovnih partnerjev, ampak tudi shranjevanju vseh tistih informacij, ki
morajo biti dostopne poslovnim partnerjem, če želijo uporabljati ogrodje ebXML.
Omogoča trajno shranjevanje podatkov, ki jih objavi določena organizacija.
Organizacija v poslovnem repozitoriju ebXML objavi dokumente XML in pripadajoče
sheme, opise procesov, osnovne gradnike ebXML, modele UML, informacije o
naročnikih in celo nekatere programske komponente. Ti podatki se hranijo v obliko
objektov, s katerimi upravljajo servisi repozitorija ebXML.

3.2.2.4. Protokoli sodelovanja in sporazumi
To so XML dokumenti, ki opisujejo zmožnosti poslovnih partnerjev ali sporazume med
poslovnimi partnerji. Močno so povezani s shemo BPSS. S sporočilnimi servisi
določajo informacije o nastavitvah izdelkov, kompatibilnih z ebXML. Z registrom
podpirajo poslovne nastavitve in vključitev novih poslovnih odnosov in povezav.

3.2.2.5. Transport, usmerjanje in paketiranje, varnost
Sporočilni servis ebXML zagotavlja enostaven sporočilni mehanizem in omogoča
komuniciranje s poslovnimi partnerji, med katerimi poteka izmenjava sporočil.
Ovojnica sporočila lahko vsebuje podatke kateregakoli tipa, kar omogoča prenašanje
dokumentov različnih oblik (npr.: UN/EDIFACT). Servis sporočila je sestavljen iz
množice plasti, ki razširjajo osnovno specifikacijo SOAP in »SOAP s prilogami« ter s
tem zagotavljajo dodatne mehanizme varnosti in zanesljivosti, ki jih omenjena
protokola ne podpirata.

Meta model priprave e-dokumentov

24

3.2.2.6. Arhitektura
Specifikacija ebXML omogoča različne implementacije, ki so lahko enostavne
(poslovni partner – poslovni partner) in kompleksne (več poslovnih partnerjev,
kombinacije naročnikov, ponudnikov in poslovnih partnerjev). Konceptualni pogled
vsebuje naslednje funkcije:
-

funkcijo za opisovanje poslovnih procesov,

-

funkcijo za registracijo poslovnih procesov,

-

funkcijo za iskanje po registru (poslovne procese, elektronska sporočila),

-

funkcijo za sprejemanje poslovnih sporazumov (CPA - Collaboration
Protocol Agreement) in

-

funkcijo za izmenjavo sporočil.

Podjetja te funkcije – mehanizme uporabijo za medsebojno izmenjavo podatkov. V
nadaljevanju pa sledi primer priprave elektronskega sodelovanja med dvema
poslovnima partnerjema.

Slika 2.Povezovanje podjetij v elektronsko izmenjavo z uporabo specifikacije ebXML [21].
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1) Podjetje A je opazilo, da je na spletu dostopen register, ki vsebuje podatke o
podjetjih, ki elektronsko poslujejo, zato imeniku pošlje zahtevo za pridobitev
specifikacije ogrodja ebXML. Imenik nato pošlje specifikacijo podjetju A.
2) V podjetju A po pregledu specifikacije odločijo o izdelavi aplikacije skladne z
specifikacijo ebXML. Podjetje A se lahko namesto samostojnega razvoja
aplikacije odloči za nakup programske opreme ebXML, ki jo razvije nek tretji
proizvajalec.
3) Podjetje A objavi svoj poslovni profil v registru ebXML - CPP (Collaboration
Protocol Profile). Profil podjetja vsebuje informacije o tem, v kakšnem obsegu
podjetje podpira standard ebXML, kakšne omejitve uporablja in informacije o
podprtih scenarijih poslovanja, ki jih je podjetje sposobno izvesti. Poslovni
scenariji so predstavljeni v obliki dokumentov XML, ki opisujejo, v katerih
poslovnih procesih lahko podjetje sodeluje in katere informacijske svežnje
lahko uporablja.
4) Podjetje B najde profil podjetja A s pregledovanem registra ebXML in ga dobi
iz registra.
5) Podjetje B že elektronsko posluje in na osnovi svojega profila izdela pogodbo
o sodelovanju (CPA) in jo pošlje podjetju A, s čimer podjetje B sporoči
podjetju A svojo namero o poslovanju. Če lahko podjetje A izpolni pogoje
pogodbe, pošlje podjetju B svojo potrditev. Pogodba CPA opredeljuje
tehnološke vidike elektronskega poslovanja med podjetjema in opise dodatnih
sporazumov. Pred začetkom poslovanja podjetje B preveri še profil CPP
podjetja A.
6) Podjetji sta pripravljeni na elektronsko izmenjavo podatkov.

Zelo pomembna lastnost ogrodja ebXML je modularnost. Organizaciji, ki se odloči za
implementacijo ogrodja ebXML, ni potrebno implementirati vseh specifikacij
naenkrat; s pomočjo postopnega razvoja je možno orodje implementirati postopoma.
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Po petih letih standard ebXML še vedno ni uspel doseči, da bi postal splošen standard
za e-poslovanje, neodvisen od panoge, saj se na trgu pojavlja zelo malo
implementacij standarda ebXML. Eden od razlogov počasnega uvajanja je predvsem
ta, da velika podjetja, ki uporabljajo druge tehnologije, zelo počasi prehajajo na nove
standarde. Nadaljnja uspešnost uveljavitev standarda ebXML je odvisna predvsem od
proizvajalcev programske opreme ter uporabnikov, ki bodo morali specifikacije
pravilno implementirati. Vseeno pa ima veliko možnosti, da se vizija ebXML dejansko
uresniči, saj njegov okvir vedno bolj upoštevajo organizacije oziroma konzorciji, kot
so: RosettaNet, SWIFT, Open Travel Alliance in GCI (Global Commerce Initiative).

Specifikacije ebXML v elektronskem poslovanju torej pokrivajo celoten proces
izmenjave sporočil med poslovnimi organizacijami. Modul, ki ni definiran in je
prepuščen vsaki organizaciji posebej, je modul priprave različnih tipov elektronskih
dokumentov.

3.3. Ostale specifikacije
3.3.1. e-SLOG
Med strateškimi cilji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je bilo uvajanje
informatizacije in elektronskega poslovanja ter s tem višja raven organiziranosti in
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Uvajanje standardov je eden od ključnih
pogojev za hitrejše in učinkovitejše uvajanje elektronskega poslovanja. Zato se je
GZS skupaj s podjetji in institucijami odločila za izvajanje projekta e-SLOG, katerega
osnovni namen je bil seznanjanje in praktično usposabljanje slovenskih podjetij za
elektronsko poslovanje na temelju skupno dogovorjenih priporočil, ki izhajajo iz
mednarodnih standardov.

Cilji projekta so bili:
-

priprava in uveljavitev standardnih elektronskih dokumentov za poslovanje
podjetij z drugimi podjetji, finančnimi institucijami ter javno upravo,

Meta model priprave e-dokumentov

27

-

priprava in uveljavitev rešitev za varno elektronsko poslovanje z uporabo
tehnologije elektronskega podpisa,

-

uveljavitev odprtih tehnoloških rešitev za velika, srednja in mala podjetja ter

-

promocija elektronskega poslovanja.

Rezultati projekta so bile specifikacije elektronskih dokumentov in so vse pisane v
jeziku XML. Izdelani so bili naslednji tipi elektronskih dokumentov:
-

naročilo,

-

potrdilo naročila,

-

dobavnica,

-

račun in

-

kontrolni dokument.

Nekatere specifikacije so podvojili, tako da so izdelali poleg kompleksnih (polnih
specifikacij) še njihove enostavne različice.

Rezultati kažejo, da specifikacije e-SLOG v elektronskem poslovanju zajemajo le
specifikacijo dokumentov in ne določajo procesa izmenjave, kar pomeni, da morajo
organizacije same definirati medsebojno elektronsko izmenjavo. Ker priprava takšne
definicije zahteva veliko usklajevanja, so se pojavila podjetja, ki nudijo storitev
elektronske izmenjave. Tako organizacije komunicirajo samo s ponudniki storitev in
ko imajo pripravljeno elektronsko izmenjavo, lahko izmenjujejo dokumente s
katerokoli organizacijo, ki jo podpira oziroma vključuje ponudnik.

3.3.2. xForms
Pod okriljem organizacije W3C je nastala specifikacija xForms z namenom, da bodo
pripravljeni obrazci bolj prenosni in lažje uporabljivi. Bistvo uporabe specifikacije je
povezava objektov obrazca s točno določenimi podatki modela in manj s
predstavnostjo obrazca. Drugi cilj je poenostavitev obrazcev z uporabo objektov
xForms. XForms je XML specifikacija podatkovnega procesnega modela za XML
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podatke in uporabniške vmesnike teh podatkov, kot so na primer spletni obrazci.
Razvili so jih kot naslednjo generacijo obrazcev HTML/XHTML, vseeno pa so tako
splošni, da jih je mogoče uporabiti samostojno ali z drugim predstavitvenimi jeziki,
kot je npr. XHTML.

Z uporabo specifikacije xForms je mogoče pripraviti najrazličnejše spletne obrazce za
objavo na spletu. Poslovne organizacije, ki imajo dostop do teh obrazcev, jih lahko
interaktivno izpolnijo in s tem posredujejo podatke organizaciji, ki jih je objavila.
Obrazce je mogoče posredovati tudi avtomatsko preko SOAP protokola.

Specifikacija xForms je v elektronskem poslovanju namenjena predvsem zajemanju
podatkov preko vnaprej pripravljenih obrazcev. Ti obrazci imajo običajno enako
obliko kot papirni dokumenti, le da vnos poteka preko spleta.

3.4. Standardi za pripravo elektronskih katalogov
Za pripravo specifikacij elektronskih katalogov je potrebno upoštevati nekatere
standarde, specifikacije in priporočila. Najpomembnejši med njimi so:
-

ISO/IEC 14662: Open-EDI referenčni model [8],

-

ISO/IEC 11179/3 meta podatkovni register [9],

-

ISO/IEC 10646: kodirni znaki [10],

-

ISO 8601:2000 datumski, časovni in številčni tipi [11],

-

RFC 2119: označitev nivojev zahtev [2] ter

-

W3C XML v1.0. [29]

3.4.1. ISO/IEC 14662: Referenčni model Open-EDI
Standard IS/IEC 14662 določa ogrodje za koordinacijo integracije obstoječih
standardov in razvoj novih standardov, temelječih na odprti elektronski izmenjavi
podatkov (Open-EDI) in tem standardom zagotavlja reference. Služi kot usmeritev pri
pripravi standardov za uresničitev modela Open-EDI z zagotavljanjem vsebine, ki jo
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nato uporabijo razvijalci novih standardov za zagotovitev skladnosti in integracije. Pri
integraciji gre predvsem za sorodnost standardiziranega modeliranja in opisovanja
tehnik, storitev, vmesnikov storitev in protokolov.
Standard opisuje dva pogleda na poslovne transakcije. Ta sta:
-

poslovni pogled, kot so poslovne informacije, poslovni dogovori, sporazumi
in pravila med poslovnimi organizacijami, in

-

informacijsko tehnološki pogled, ki je potreben za izvajanje poslovnih
transakcij.

3.4.2. ISO/IEC 11179/3 meta podatkovni register
Glavni

namen

standarda

ISO/IEC

11179-3

[9]

je

določiti

strukturo

meta

podatkovnega registra. Standard določa tudi, kateri elementi v registru so obvezni in
kateri se lahko izločijo v primeru, da uporaba celotnega registra ni primerna.

V skupino standarda ISO/IEC 11179 poleg tretjega dela spadajo še:
-

ISO/IEC 11179/1 ogrodje – postavitev ogrodja meta podatkovnega registra
[12],

-

ISO/IEC 11179/2 klasifikacije [13],

-

ISO/IEC 11179/4 oblikovanje definicij podatkov [14],

-

ISO/IEC 11179/5 principi poimenovanj in identifikacij [15] ter

-

ISO/IEC 11179/6 registracija [16].

3.4.3. ISO/IEC 10646: kodirni znaki
Mednarodni standard ISO/IEC 10646 določa univerzalni nabor znakov (Universal
Character Set - UCS).

3.4.4. ISO 8601:2000 datumski, časovni in številčni tipi
Mednarodni standard ISO 8601:2000 določa možne predstavitve datuma in časa.
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3.4.5. RFC 2119: označitev nivojev zahtev
RFC 2119 je standard IETF (Internet Engineering Task Force), ki natančno določa
pomen ključnih besed v specifikacijah. Te besede so običajno pisne z velikimi črkami.
Primeri teh besed so: "MUST"; "MUST NOT"; "REQUIRED"; "SHALL"; "SHALL NOT";
"SHOULD"; "SHOULD NOT"; "RECOMMENDED"; "MAY"; "OPTIONAL".

3.4.6. W3C XML v1.0
Jezik

XML

(Extensible

Markup

Language)

je

podmnožica

standardnega

označevalnega jezika SGML (Standard Generalized Markup Language). Cilj tega
priporočila je priprava dinamičnega jezika SGML tako, da ga bo mogoče prejemati,
pošiljati in procesirati na spletu podobno, kot je danes možno z jezikom HTML.
SGML je skrajšano ime za standard ISO 8879:1986 in je meta jezik, v katerem lahko
definiramo označevalne jezike za pripravo dokumentov.
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4.

Meta model priprave e-dokumentov – MMeD

Pri pregledu specifikacije ebXML se je pokazalo, da ta ne določa oziroma ne opisuje
modula za pripravo elektronskih dokumentov. Zato lahko uporabniki teh specifikacij
definirajo čisto poljubne elektronske dokumente, kar pa v daljšem obdobju privede
do neskladnosti, podvajanja in nerazumljivosti dokumentov predvsem tam, kjer sama
priprava dokumentov v organizacijah ni standardizirana in je prepuščena lastnim
presojam in izvedbam. Prav zato je potrebno zasnovati model priprave dokumentov,
ki bo organizacijam omogočal enostavno, hitro in poceni pripravo dokumentov ter
njeno vključitev v poslovni proces. V nalogi bom ta model poimenoval meta model
priprave e-dokumentov (MMeD).

Pri pripravi MMeD je pomembna povezljivost modela z drugimi specifikacijami.
Sestavljajo ga register, v katerem so opisani elementi in tipi elementov, ter
repozitorij, kjer so opisani postopki priprave in izmenjave elektronskih dokumentov.
Specifikacijo in standarden opis elementov registra opisuje specifikacija ISO 11179.

Da bo model MMeD širše uporaben, ga je potrebno umestiti tudi v eno izmed
obstoječih specifikacij. Zasnova modela MMeD bo odprtega tipa, tako da ne bo
predstavljal težav pri povezljivosti z drugimi specifikacijami. Glede na to, da je
specifikacija ebXML ena tistih, ki je po moji oceni najbolj popolna in pokriva celoten
proces, bom prikazal umestitev modela MMeD v specifikacijo.

Za pripravo dokumentov in njeno izmenjavo mora MMeD omogočiti:
•

elektronsko poročanje na različne načine, prilagojene različnim ciljnim
skupinam,

•

enotno obravnavanje prispelih dokumentov ne glede na izbrano prenosno
pot,

•

enostavno vključevanje in pripravo novih dokumentov,
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•

ustrezno stopnjo varnosti in

•

razširitev priprave z drugimi meta modeli.

4.1. Arhitektura modela MMeD
Model MMeD predstavlja skupek podatkov, kjer so opisani:
a. elektronski dokumenti,
b. procesi v katerih se ti dokumenti uporabljajo,
c. kontrole elementov in
d. druge informacije na ravni elementa potrebne za uspešno izmenjavo
dokumentov.

Za pripravo dokumentov skrbi podjetje, ki je lastnik meta modela – poimenujemo jo
lahko Organizacija B. V fazi priprave dokumentov v meta modelu poteka torej
priprava dokumentov, ki jih bomo zajemali, ter tudi odgovori na prejete dokumente,
če bodo potrebni.

Slika 3. Arhitektura MmeD.
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Pripravljeni dokumenti so povezani v tok dokumentov, zato je mogoče isti dokument
uporabiti v različnih tokovih. Povezane dokumente nato vežemo še na poslovni
sistem, v katerega bodo dokumenti vključeni. Vse podatke pripravlja Organizacija B.
Ko je dokument pripravljen, je na vrsti njegova objava na spletu, s čimer postane
viden tudi za druge organizacije (npr. Organizacija A). Takoj, ko dokument postane
viden, ga organizacije lahko pričnejo pošiljati preko sporočilnega sistema ali pa preko
spletnih storitev (SOAP). Od načina priprave dokumenta je običajno odvisno tudi
oblikovanje odgovorov na prejete dokumente.

Za implementacijo elektronske izmenjave so potrebni še:
-

agent, ki skrbi za samo izmenjavo dokumentov,

-

aplikacijski strežnik in

-

sporočilni sistem.

Agent
V procesu elektronske izmenjave podatkov agent skrbi za izvajanje izmenjave
sporočil. Poleg tega, da agent sprejme zahtevo zajema dokumentov, ga tudi preveri
in pripravi odgovor na prejeti dokument. Pri obdelavi opravi logične kontrole
elementov dokumenta, ki predstavljajo semantični pregled vsebinskih vrednosti
podatkov in ne samo sintaktičnih, ki se opravi že preko sheme XSD.

Aplikacijski strežnik
Aplikacijski strežnik ima v procesu izmenjave več funkcij:
-

objavlja katalog dokumentov, ki so na voljo za izmenjavo:
o strukturo dokumentov in njihove elemente,
o definicijo elementov, šifrant vezan na element in funkcijo za
kontrolo elementa,

-

objavlja funkcijo za oddajo dokumentov,
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-

objavlja funkcijo za kontrolo dokumentov ter

-

objavlja obrazce dokumentov, tako da je dokumente mogoče oddati tudi
ročno.

Strukture dokumentov in elementov so predstavljene v obliki XSD (XML Schema
Definition), funkcije pa v jeziku WSDL (Web Service Description Language).

Sporočilni sistem
Sporočilni sistem predstavlja posrednika dokumentov med okolico in modelom
MMeD. Med seboj običajno komunicirajo po lastnih, internih protokolih, kjer je v
ozadju vedno protokol TCP/IP. Pri sporočilnem sistemu IBM - MQ lahko kot povezavo
na sporočilni sistem uporabimo protokol APPC (Advanced Program – to - Program
Communications).
Organizacija lahko uporabi katerikoli sporočilni sistem, običajno uporabi tistega, ki že
uporablja v poslovnih procesih.
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5.

Proces priprave in izmenjave e-dokumentov

Proces uporabe modela MMeD je razdeljen na tri podprocese:
-

proces priprave in načrtovanja e-dokumentov, kjer uporabnik pripravi
dokumente za nadaljnjo izmenjavo med partnerji,

-

proces implementacije e-dokumentov v sistem izmenjave sporočil in

-

proces izmenjave e-dokumentov, kje poteka izmenjava dokumentov v
realnem času.

Slika 4. Proces modela MMeD.

V procesu izmenjave e-dokumentov sodelujejo različni akterji. Glavna akterja pri
izmenjavi sporočil sta partner pošiljatelj in partner prejemnik, ki sodelujeta v
procesih implementacije in izmenjave sporočil. Pri procesu priprave sporočil pa
sodeluje le partner prejemnik. Tu je potrebno pogosto vključiti tudi pošiljatelja,
vendar sem se pri pripravi modela osredotočil predvsem na pripravo posebnih edokumentov, kjer je vloga pošiljatelja pri pripravi dokumentov zelo majhna. V
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nalogi se bom osredotočil predvsem na podvloge partnerja prejemnika, saj se te
lahko enostavno preslikajo tudi na stran partnerja pošiljatelja.

5.1. Akterji
Partner prejemnik v procesu priprave in izmenjave e-dokumentov
predstavlja tistega, ki pripravlja e-dokumente in ki jih želi prejemati od drugih
partnerjev. Vendar izraz »prejemnik« ne sme delovati zavajajoče, saj
»prejemniki« v procesu izmenjave sporočil niso le v vlogi prejemnika sporočil,
ampak jih tudi sami pošiljajo. Največkrat pošiljajo potrditve prejemov.
Za uspešno pripravo in izvedbo procesa pripadajo partnerju prejemniku
različne pod vloge. Te so:
o

skrbnik registra elementov, ki je odgovoren za pripravo podatkov, ki
sestavljajo e-dokument,

o

kreator dokumentov, ki pripravi e-dokument in ga objavi, skrbi tudi
za sam izgled spletnega obrazca.

o

procesni inženir, ki skrbi za povezavo podatkov s poslovnim
sistemom.

Vsi trije akterji morajo pri izvajanju nalog v procesu med seboj tesno
sodelovati, saj je izvedba procesa izmenjave sporočil odvisna prav od vseh
akterjev.

Partner pošiljatelj sodeluje pri implementaciji in izmenjavi sporočil. Na
podlagi pravil, ki jih določi prejemnik, pripravi e-dokumente in jih nato pošilja.
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5.2. Faza priprave in načrtovanja sporočil
V fazi priprave in načrtovanja sporočil se izvaja izdelave e-dokumentov za nadaljnjo
izmenjavo. Poleg e-dokumentov poteka še priprava logičnih kontrol dokumentov,
določenih šifrantov, ki so vezani na dokumente in potek celotne izmenjave
dokumentov.

Slika 5. Priprava in načrtovanje sporočil.
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Faze priprave elementov, priprave dokumentov in povezave dokumentov so med
seboj odvisne, a vsako fazo je mogoče pripraviti neodvisno od ostalih.

5.2.1. Priprava elementov
V fazi priprave elementov je glavni cilj pripraviti osnovne gradnike dokumentov.

Slika 6. Priprava elementov registra.

5.2.1.1. Priprava tipov
Pred določitvijo elementov je potrebno določiti tipe elementov.
Osnovni tipi so:
o

Integer,

o

String,

o

Float,

o

Date in
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o

Boolean.

Atributi tipov (DataTypes) je:

typeName

Ime tipa elementa

5.2.1.2. Priprava elementov
Skrbnik registra pri pripravi elementov vpiše nove elemente v register MMeD. Vsak
element ima enolično ime, ki mora biti opisano nedvoumno, s čimer preprečimo
uporabo napačnih elementov pri pripravi dokumentov. Obliko elementa določimo s
tipom in njegovo dolžino, zato je potrebno tipe predhodno definirati.

Pregled vpisanih elementov in njihovih definicij je vzpostavljen preko aplikacijskega
strežnika. Vsakemu elementu je mogoče pripisati šifrant in logično kontrolo. Šifrant
poda seznam možnih vrednosti z opisi za posamezen element, logična kontrola pa
preveri vpisano vrednost elementa in vrne napako, če ta ni skladna z definicijo
funkcije.

Atributi elementa (DataElement) so:

dataElementName

Ime elementa, ki mora biti enolično.

Description

Opis elementa, ki mora biti jasno in
nedvoumno.

dataType

Tip elementa

Length

Dolžina elementa

5.2.1.3. Priprava šifrantov – seznami vrednosti
Šifranti omogočajo, da lahko iz določenega nabora vrednosti izberemo eno izmed
njih. Seznam vrednosti je lahko shranjen v relacijski bazi ali dokumentih XML. Glede
na tip šifranta pripravimo poizvedbe po njem, ki omogočajo njegovo branje.
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Primer SQL:
select <records>
from <table>
where <record> = <value>
order by <records>
Primer XMLQuery:
for $i IN <record_end_tag>
where $i<item_end_tag> = <value>
order by $i<item_end_tag>
return $i<item_end_tag>
PASSING BY VALUE <xml_record_column>
RETURNING CONTENTS

Atributi šifranta (CodeBook) so:

codeBookName

Ime šifranta

codeBookDescription

Podroben opis šifranta

codeBookRule

Pravilo, ki prebere vrednosti šifranta.
Opisano je v jezikih SQL ali XMLQuery.
Vezano je na vir, iz katerega beremo
podatke.

codeBookType

checkedElementName

Tip šifranta, ki je lahko:
-

SQL

-

XML

Element šifranta, ki predstavlja seznam
vrednosti.

checkedElementNameValue Element šifranta, ki predstavlja opis
seznama vrednosti.

Include

Aktivnost šifranta. (true, false).

Pri pripravi šifranta posameznega elementa, ga moramo povezati tudi s poslovnim
sistemom, kjer se podatki nahajajo (nahajajo pa se lahko v datotečnem sistemu,

Meta model priprave e-dokumentov

41

podatkovni zbirki, kot spletna storitev itd.). Vse povezave na poslovni sistem morajo
biti vnaprej pripravljene.

Atributi povezave na poslovni sistem (SystemConnection):

connectionName

Ime povezave na podatke.

connectionTypeName Ime tipa povezave, ki,so registrirane v
seznamu

povezav

(SystemConnection-

Type). Predstavljajo lahko povezavo na
podatkovno zbirko, datotečni sistem in
spletne storitve.

Location

V primeru, da gre za podatkovno zbirko
XMLDB,

spletne

storitve

ali

datotečni

sistem, na tem mestu podamo ime funkcije
oziroma datoteke, kjer so podatki.

Atributi parametrov (SystemConnectionParameter) se uporabljajo v primeru uporabe
»location« in so naslednji :

Name

Ime parametra.

Value

Vrednost

parametra.

Podatkom,

ki

jih

beremo na dokumentu, vpišemo ime v
jeziku Xpath, postavimo ga v sintakso
<XPath></XPath>.

5.2.1.4. Povezava na poslovni sistem (PS)
Za ustvarjene povezave na poslovni sistem je potrebno določiti tip oziroma vir, kjer
se nahajajo povezave. V primeru, da gre za datotečni sistem je to datotečna pot, če
pa gre za podatkovno zbirko, gre za povezavo nanjo, če pa gre za spletne storitve,
gre za povezavo nanje.
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Atributi povezave na poslovni sistem (SystemConnectionType):

connectionTypeName Ime tipa povezave.
connectionType

Tip

povezave,

kar

so

lahko

različne

podatkovne zbirke, datotečni sistemi in
spletne funkcije.

URL

Lokacija povezave. Lahko je:
-

//strežnik:instanca:port

-

file://strežnik:port/lokacija

-

http(s):// strežnik:port/lokacija

Username

Uporabniško ime.

Password

Geslo, ki mora biti kodirano.

5.2.2. Dokumenti
Pripravljeni elementi so pogoj za pripravo dokumentov, kjer pripravimo tudi logične
kontrole, ki so vezane nanj. Logične kontrole lahko imenujemo tudi poslovna pravila,
te nam kontrolirajo različne povezave vrednosti elementov dokumenta z vrednostmi
iz poslovnega sistema.

Slika 7. Priprava dokumentov.
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5.2.2.1. Priprava dokumenta
Pripravljeni elementi so pogoj za pripravo dokumenta. Poslovni dokument je
sestavljen iz elementov poslovnega dokumenta in tipov elementov poslovnega
dokumenta. Elementi in elementi poslovnega dokumenta se razlikujejo, saj dokument
vsebuje več elementov. Vsakemu elementu, ki ga vežemo na dokument, je potrebno
določiti tudi ime, s katerem bo predstavljen v shemi XML.

Atributi poslovnega dokumenta (BusinessDocument) so:

businessDocumentName

Ime poslovnega dokumenta

specificationLocation

Naslov

URL

sheme

XML

poslovnega dokumenta.

inOut

Smer priprave podatkov. Out –
podatki

se

berejo

iz

PS

v

dokument, In – podatki se pišejo v
PS.

startDocumentElementName Dokument je sestavljen iz različnih
elementov. Tu je vpisan element,
ki opisuje celoten dokument.

Description

Opis dokumenta.

Atributi elementov poslovnega dokumenta so (DocumentElement) so:

documentElementName Ime elementa dokumenta, v katerem
dokumentu mora biti ime elementa
dokumenta enolično.

transformFieldName

Ime, v katerega se element pretvori
(preslika) oziroma iz katerega prebere
vrednost. V relacijski in objektni bazi
sem vpišemo ime objekta in nato ime
polja ločena z piko.

xmlTagName

Ime, ki predstavlja element v shemi
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XML.

getValue

Pravilo, ki prebere vrednost; opisano je
v jezikih SQL ali XMLQuery in je vezano
na vir iz katerega beremo podatke.
Za

podatke,

ki

jih

beremo

na

dokumentu, vpišemo »xmlTagName« v
jeziku XPath. Ime postavimo v sintakso
<XPath></XPath>.
Atribut se vpisuje le pri dokumentih tipa
»Out«.

getValueType

Tip kontrole, ki je lahko:
-

SQL,

-

XML.

Atribut se vpisuje le pri dokumentih tipa
»Out«.

dataElementName

Ime elementa v skupini elementov.

Atributi tipov elementov poslovnega dokumenta (DocumentElementType):

minCardinality

To je najmanjše število elementov, ki je
lahko:
- 0: element ni obvezen,
- 1: obstaja lahko samo en element in
- unbounded: nedoločeno.

maxCardinality

To je največje število elementov, ki je
lahko:
- 0: element ni obvezen,
- 1: obstaja lahko samo en element in
- unbounded: nedoločeno.
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5.2.2.2. Priprava logičnih kontrol
Priprava logičnih kontrol je namenjena odkrivanju logičnih napak vsebine dokumenta.
Kontrole niso vezane samo na en element dokumenta temveč na celotno vsebino
dokumenta. Z uporabo logičnih kontrol preverimo sintakso, ki jo preveri že sama XML
shema in vsebinske neskladnosti. Vse kontrole morajo biti opisane tako, da iščejo
napake in ne pravilnosti, saj z njihovo uporabo filtriramo napačne dokumente pred
pošiljanjem podatkov v sistem.

Atributi logične kontrole (LogicalCheck) so:

logicalCheckName

Ime logične kontrole

logicalCheckDescription Podroben opis logične kontrole
logicalCheckMessage

Sporočilo logične kontrole; za dinamičen
tekst uporabimo polja <PAR1>, <PAR2>
...

logicalCheckRule

Pravilo,

ki

prebere

kontrole, opisano

vrednost

v

jezikih

logične
SQL

ali

XMLQuery. Vezano je na vir, iz katerega
beremo podatke.
Kontrolo za podatke, ki jih preverjamo v
dokumentu vpišemo v jeziku XPath. Ime
postavimo v sintakso <XPath></XPath>.
Kontrola lahko vrne največ en zapis, kjer
atribut

»errors«

predstavlja

število

zapisov poizvedbe, v poljih »par1« do
»par5«

pa

se

nahajajo

vsebinski

rezultati, ki jih posredujemo sporočilu.
Kontrola se v realnem času nanaša na
transakcijo,

ki

poteka.

Ker

so

v

določenem trenutku oznake dinamične,
jih

označimo
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<XPath>

//businessTransactionIdConst

</XPath>

in

<XPath>

//

businessDocumentIdConst </XPath>.
logicalCheckRuleType

Include

Tip kontrole, ki je lahko:
-

SQL ali

-

XML.

Aktivnost

logične

kontrole,

oznake:

»true«, »false«.

5.2.3. Tok dokumentov
Tok dokumentov predstavlja povezavo različnih dokumentov ki si sledijo eden za
drugim.

Slika 8. Priprava toka dokumentov.

5.2.3.1. Povezava dokumentov
V tej fazi poleg dokumentov, ki jih povežemo enega za drugim pripravimo tudi
varnostni del, ki je namenjen elektronskemu podpisu, kodiranju in časovnemu žigu.

Atributi ovojnice dokumentov (DocumentEnvelope) so:

documentEnvelopeName Ime toka dokumentov.
activated

Atribut, ki določa ali je tok dokumentov
objavljen. Označene vrednosti: »true«,
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»false«.

Test

Atribut,

določa

dokumentov

na

pripravljenost
testno

toka

pošiljanje.

Označene vrednosti: »true«, »false«.

5.2.3.2. Objava dokumentov
Aktiviranje atributa »activated« povzroči, da je tok dokumentov pripravljen na
izmenjavo podatkov. Objavljeni so vsi elementi, dokumenti in funkcije, ki so
povezane s pripravljenim tokom dokumentov.

Rezultat te faze je pripravljena shema XML (XSD), ki vsebuje objavljen dokument.
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5.3. Faza implementacije
V fazi implementacije prejemnik pripravi okolje za zajem e-dokumentov. Glede na
njegove tehnične zmožnosti se lahko odloči za različne arhitekture zajema edokumentov, kjer je v ozadju MMeD.

S pripravo različnih načinov za zajem dokumentov se doseže večja prilagodljivost
različnim ciljnim skupinam. Pošiljatelji se sami odločijo, na kakšen način bodo
komunicirali s prejemnikom.

Arhitekture zajema e-dokumentov so:
-

uporaba spletnih storitev,

-

uporaba sporočilnega sistema in

-

spletni obrazci.

5.3.1. Spletne storitve
Prejemnik objavi spletne storitve [19], ki jih lahko pošiljatelj nato uporablja.
Objavljene so na strežnikih UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration),
kjer pošiljatelj dobi informacije o spletnih storitvah, ki jih prejemnik objavlja. Klic
spletnih storitev se izvaja preko protokola SOAP. Pošiljatelji morajo za uporabo
spletnih storitev izdelati lastne lahke odjemalce, preko katerih pošiljajo dokumente.
Spletne storitve so objavljene na spletnem strežniku v obliki WSDL.

Odjemalci so lahko enostavni in omogočajo le pošiljanje dokumentov in sprejemanje
odgovorov (povezava 5 slika spodaj). Običajno pa morajo odjemalci poleg same
izmenjave dokumentov omogočiti tudi generiranje dokumentov na strani pošiljatelja.
Strukturo dokumenta je potrebno pripraviti z uporabo objavljenih dokumentov XSD,
kjer je opisana njihova struktura (povezava 1). V shemi XSD so opisani vsi elementi
dokumenta, natančnejši in bolj podrobni opisi elementov pa so objavljeni med
definicijami elementov, ki sestavljajo dokumente (povezava 2). Poleg opisov in
strukture elementom pa je mogoče določiti tudi šifrante, ki določajo dovoljeno
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vsebino elementov. Pri elementih, ki vsebujejo šifrante so objavljene tudi njihove
funkcije (povezava 3). V primeru, da želimo na odjemalcu preveriti pravilnost
pripravljenega dokumenta pred pošiljanjem je mogoče uporabiti spletno funkcijo
kontrole dokumentov (povezava 4).

Slika 9. Zajem preko spletnih storitev.

Vse spletne funkcije vsebujejo samo en vhodni parameter, katerega pomen se
razlikuje od funkcije do funkcije. Na voljo so naslednje funkcije:
-

Preberi šifrant (getCodebook),

-

Kontrola dokumenta (checkDocument),

-

Zajem dokumenta (putDocument) in

-

Zajem odgovora (getDocumentResponse).

5.3.1.1. Preberi šifrant (getCodebook)
Vhodni parametri so predstavljeni v obliki XML. Parametri (Parameters) vsebujejo
naslednje atribute:

codeBookName

Ime

šifranta,

ki

ga

želimo

pregledati.

Code

Iskanje
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šifrantu.

Description

Iskanje

po

podatku

opisa

v

šifrantu.

Primer:
<Parameters>
<codeBookName>Seznam tarif</codeBookName>
<code></code>
<description></description>
</Parameters>

Rezultat poizvedbe šifranta (CodeBook) ima naslednje atribute:

codeBookName

Ime

šifranta,

ki

ga

želimo

pregledati.

codeBookDescription

Opis šifranta.

Code

Šifre šifranta.

Description

Opis šifre šifranta.

Primer:
<CodeBook
codeBookName="Seznam tarif"
codeBookDescription="Seznam tarif">
<Row><code>01011010</code>
<description><![CDATA[Konji, čistih pasem, plemenski]]>
</description>
</Row>
<Row><code>01019011</code>
<description><![CDATA[Konji, klavni]]>
</description>
</Row>
</CodeBook>

5.3.1.2. Kontrola dokumenta (checkDocument)
Vhodni parameter v kontrolo predstavlja dokument XML, rezultat pa ima podobno
obliko kot rezultati logičnih kontrol.
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Atributi rezultata kontrole dokumenta (LogicalCheckResult) so:

documentEnvelopeName

Ime toka dokumentov.

businessDocumentName

Ime poslovnega dokumenta.

logicalCheckName

Ime logične kontrole.

logicalCheckMessage

Sporočilo logične kontrole.

Primer:
<LogicalCheckResults>
<LogicalCheckResult>
<documentEnvelopeName>Intrastat</documentEnvelopeName>
<businessDocumentName>INSTAT62-SI</businessDocumentName>
<logicalCheckName>K001</logicalCheckName>
<logicalCheckMessage>Tarifna številka ne obstaja
</logicalCheckMessage>
</LogicalCheckResult>
</LogicalCheckResults>

5.3.1.3. Zajem dokumenta (putDocument)
Vhodni parameter v zajem dokumenta je sam dokument XML.

Atributi rezultata zajema dokumenta (DocumentResponse) so:

businessTransactionId

Enolična

oznaka

transakcije,

v

kateri se izvaja tok dokumentov.

Primer:
<DocumentResponse>
<businessTransactionId>12345</businessTransactionId>
</DocumentResponse>

5.3.1.4. Zajem odgovora (getDocumentResponse)
Vhodni parameter za zajem odgovora je enolična oznaka transakcije.

Parametri (Parameters) vsebujejo naslednje atribute:

businessTransactionId

Enolična

Meta model priprave e-dokumentov

oznaka

transakcije,

v

52

kateri se izvaja tok dokumentov.

Primer:
<Parameters>
<businessTransactionId>12345</businessTransactionId>
</Parameters>

Rezultat se oblikuje glede na pripravo toka dokumenta – Dokumenti, ki imajo tip
dokumenta »Out«.

5.3.2. Sporočilni sistem
Uporabnik mora imeti postavljen sporočilni sistem, med katerimi so najbolj razširjeni:
-

X.400 - sporočilni sistem X.400 temelji na standardu OSI (Open System
Interconnection), namenjen pa je izmenjavi sporočil med ljudmi (e-pošta) in
aplikacijami [37].

-

IBM WebSphere MQ – gre za sporočilni sistem podjetja IBM.

Omogoča

neodvisno in razpršeno komunikacijo med aplikacijami [33].
-

Microsoft BizTalk Server - BizTalk omogoča podjetjem, da opravljajo in
pregledujejo poslovne procese z izmenjavo poslovnih dokumentov [34].

-

Java Message Service (JMS) - specifikacija, ki med drugim določa vmesnik, ki
omogoča pošiljanje sporočil med strankami. Specifikacija je bila razvita v
okviru formaliziranega procesa Java Community Process (JCP) in je znana pod
oznako JSR 914 [35].

-

Oracle AQ (Advanced Queue) - Obsega sporočilni sistem, ki je integriran v
Oracle podatkovno zbirko [36].

Da pošiljatelj lahko odda sporočilo v prejemnikov sporočilni sistem, morata biti oba
sporočilna sistema povezljiva, za kar obstajajo različne komponente (bridge), ki
omogočajo to povezljivost. V primeru, da povezljivosti ni mogoče vzpostaviti, je
potrebno uporabiti spletne storitve.
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Dokumente je pred pošiljanjem potrebno generirati tako, da uporabimo objavljene
shem XSD dokumentov in definicij elementov dokumenta, kot pri spletnih storitvah.
Za pošiljanje uporabimo sporočilni sistem (povezava 1, slika spodaj).

Slika 10. Zajem preko sporočilnega sistema

5.3.3. Spletni obrazci
Spletni obrazci pošiljatelju omogočajo ročno pripravo podatkov in njihovo pošiljanje.
Za pripravo obrazcev je potrebno uporabiti transformacijo XSLT.

Slika 11. Zajem preko spletnih obrazcev
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Pošiljanje spletnih obrazcev poteka v dveh fazah.
1. V prvi fazi se prikaže vnosna maska dokumenta, ki ga želimo oddati. Pošiljatelj
vpiše vse potrebne podatke. Oblika teh dokumentov je v splošnem
standardna, mogoče pa jo je poljubno predelati.
2. V drugi fazi se po potrditvi vnesenih podatkov prikažejo vpisani podatki v obliki
XML z uporabo transformacije XSLT. V tej fazi je možno vključiti varnostno
funkcijo podpisovanja in kodiranja dokumenta. Po potrditvi teh podatkov se leti zajamejo in kontrolirajo. Sprejet je vsak dokument, ki nima napak.
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5.4. Faza izvajanja izmenjave sporočil
V fazi izvajanja izmenjave sporočil morajo biti dokumenti v MMeD že pripravljeni in
objavljeni. Pošiljatelj pripravi sporočila in jih posreduje na enega izmed načinov,
opisanega v prejšnjem poglavju. Celotna obdelava enega dokumenta je sinhrona.

Slika 12. Izvajanje izmenjave sporočil v MMeD.

5.4.1. Zajem dokumentov
Pošiljatelj pošlje dokumente preko vpisanih poti. V enem toku dokumentov pošiljatelj
pošlje toliko dokumentov, kolikor jih tok vsebuje, pri čemer se upoštevajo tisti
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dokumenti, ki imajo oznako dokumenta inOut označeno z »In«. Obdelava poteka v
vrstnem redu, kot je določeno v toku dokumentov.
Za vsak prejet dokument je treba določiti enolično številko, ki se imenuje

businessDocumentId.

5.4.2. Kontrola dokumentov
Pri pripravi dokumenta obstaja možnost priprave logičnih kontrol za izvedbo v tem
delu.

Atributi rezultatov logičnih kontrol (LogicalCheckResult) so:

businessTransactionId

Enolična

oznaka

transakcije,

v

kateri se izvaja tok dokumentov.

businessDocumentId

Enolična oznaka dokumenta, ki
smo ga kontrolirali.

documentEnvelopeName

Ime toka dokumentov.

businessDocumentName

Ime poslovnega dokumenta.

logicalCheckName

Ime logične kontrole.

logicalCheckMessage

Sporočilo logične kontrole.

5.4.3. Vpis napak dokumentov
Kadar logične kontrole vrnejo napake, jih je treba vpisati v začasen dokument, v
katerem so nato vidne napake dokumenta.

Nastavitve, kamor se shranijo napake, se nahajajo v nastavitvah rezultatov logičnih
kontrol (LogicalCheckResultLoc), ki ima atribut:

logicalCheckResultLocName

Ime lokacije, kjer se nato nahajajo
napake. Vezano je na povezavo na
poslovni
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(SystemConnection). Tu vpišemo
lahko ime tabele, datoteke, kamor
vpišemo rezultate napak.

5.4.4. Priprava dokumentov za odgovor
V tej fazi poteka priprava vseh dokumentov z oznako atributa dokumenta inOut
označeno z »Out«. Vrednosti za dokument se preberejo iz poslovnega sistema, na
katerega je vezan dokument. Upoštevata se atributa getValue in getValueType.
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6.

Uvajanje meta modela v prakso

Meta model MMeD predstavlja »lahko«, to je enostavno, minimalizirano rešitev, ki bo
organizacijam omogočala enostavno izmenjavo oziroma zajem podatkov, ki je
platformsko neodvisna in povezljiva z različnimi poslovnimi sistemi. Velik poudarek je
namenjen pripravi dokumentov, ki mora biti poceni in hitra. Izmenjava dokumentov
mora biti enostavna.
Največjo korist uporabe meta modela bodo imele organizacije, ki preko različnih
storitev zajemajo veliko najrazličnejših dokumentov iz okolice. Ti so lahko
standardizirani ali popolnoma poljubni. Mednje lahko uvrstimo predvsem državno
upravo, med takšnimi uradi je tudi Statistični urad Republike Slovenije.

6.1. Intrastat
Intrastat je statistično raziskovanje Statističnega urada Republike Slovenije, kjer
morajo podjetja mesečno poročati o svoji blagovni menjavi znotraj Evropske Unije
[20, 38]. Leta 2007 bo potrebno izvesti prehod iz tekstovnih sporočil na obliko XML.
Tako se danes pripravljata dokumenta za poročanje podatkov in njegov odgovor.

Slika 13. Arhitektura izmenjave sporočil Intrastat.
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Zajem dokumentov trenutno že poteka preko sporočilnega sistema X.400 in preko
spletne aplikacije. Z vpeljavo meta modela MMeD bomo pripravili nove dokumente in
omogočili zajem dokumentov še preko spletnih storitev.
Celoten informacijski sistem Intrastat temelji na platformi Oracle. Tako se vsi zajeti
dokumenti in njihova vsebina hrani v podatkovni zbirki Oracle, kjer nato poteka
statistična obdelava, podatki pa se objavijo. Obstoječa spletna aplikacija je objavljena
v aplikacijskem strežniku Oracle AS, kjer bodo objavljene tudi spletne storitve in
sheme dokumentov XML.
Prototip MMeD bo postavljen v obstoječo platformo Oracle z uporabo Oracle XML DB.

6.2. Oracle XML DB
Oracle XML DB je nadgradnja sistema za upravljanje zbirk podatkov (SUZP) Oracle.
Zagotavlja veliko razpoložljivost, shranjevanje dokumentov XML in vse potrebne
agente (XQuery, XSLT translater) za obdelavo teh dokumentov XML. Podatkovni
model W3C XML v celoti vključuje v Oracle SUZP in omogoča nov standard za
navigacijo in poizvedbo dokumentov XML. Z uporabo XML DB dobimo vse prednosti
relacijske baze in prednosti uporabe jezika XML.

Arhitektura XML DB je sestavljena iz dveh glavnih delov:
1. shranjevanja tabel in vpogledov v tipu XMLType; z registracijo shem XML
avtomatsko nastaja množica tabel, v katerih se hranijo podatki dokumentov
XML vezanih na to shemo. Dostop do teh dokumentov je možen tudi preko
repozitorija XML DB.

2. XML DB repozitorij; gre za komponento namenjeno prav delu z dokumenti
XML. Repozitorij vsebuje vire, ki so lahko datoteke in mape in so identificirani
s potjo.
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Slika 14. Arhitektura Oracle XML DB [30].

6.3. Priprava meta modela
V poglavju procesa priprave in izmenjave e-dokumentov so opisani akterji in postopki
za pripravo dokumentov. Dokumente Intrastat bomo pripravili kot akterja, ki vsebuje
lastnost vseh opisanih akterjev, ker je dokument enostaven. Poleg tega obstaja
povezava z enim poslovnim sistemom – SURS Intrastat.
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6.3.1. Priprava in načrtovanje dokumentov Intrastat
V tej fazi se pripravijo različni dokumenti XML. Za urejanje dokumentov XML lahko
uporabimo kateri koli urejevalnik besedil oziroma bolj napredne urejevalnike XML, ki
kontrolirajo tudi strukturo dokumenta XML, ki ga pripravljamo. Za pripravo prototipa
bomo uporabili bazo Oracle XMLDB, kamor bomo shranjevali tudi te dokumente.

6.3.1.1. Priprava tipov
V registru je potrebno pripraviti osnovne tipe.

<DataTypes
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DataTypesSchema.xsd">
<typeName>Integer</typeName>
<typeName>String</typeName>
<typeName>Float</typeName>
<typeName>Date</typeName>
<typeName>Boolean</typeName>
</DataTypes>

6.3.1.2. Priprava elementov
V registru se pripravijo vsi elementi, ki se pojavijo v sporočilu Intrastat in njegovem
odgovoru, kasneje jih je mogoče uporabiti na katerem koli drugem dokumentu.
Primer priprave elementa kombinirane nomenklature z dodanim šifrantom –
seznamom vrednosti.

<DataElements
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DataElementsSchema.xsd">
<DataElement>
<name>TarifnaStevilka</name>
<description>Kombinirana nomenklatura</description>
<dataType>String</dataType>
<length>8</length>
<!—Dodan šifrant, ki je povezan na podatkovno zbirko.-->
<CodeBook>
<codeBookName>Seznam tarif</codeBookName>
<codeBookDescription>Seznam tarif</codeBookDescription>
<codeBookRule>select tarifa NAM, opis VAL
from sifrant_tarife
order by tarifa
</codeBookRule>
<codeBookType>SQL</codeBookType>
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<checkedElementName>NAM</checkedElementName>
<checkedElementNameValue>VAL</checkedElementNameValue>
<include>true</include>
<SystemConnection>
<connectionName>Povezava 1</connectionName>
<connectionTypeName>OracleIntrastatDB
</connectionTypeName>
<location/>
</SystemConnection>
</CodeBook>
</DataElement>
...
</DataElements>

6.3.1.3. Povezava na poslovni sistem
Povezave na poslovni sistem omogočajo dostop do virov zunanjih podatkov.
<SystemConnetionTypes
xsi:noNamespaceSchemaLocation="SystemConnetionTypesSchema.xsd">
<SystemConnetionType>
<connectionTypeName>OracleIntrastatDB
</connectionTypeName>
<connectionType>Oracle</connectionType>
<URL>//linux.zzi.si:lin:1521</URL>
<username>intrastat</username>
<password>****</password>
</SystemConnetionType>
...
</SystemConnetionTypes>

6.3.1.4. Priprava dokumentov
Dokumenti so sestavljeni iz osnovnih podatkov dokumentov, ki povedo namen
dokumenta in iz elementov dokumenta, ki dokument sestavijo. Za dokument je
mogoče poleg elementov pripraviti logične kontrole.

<BusinessDocuments
xsi:noNamespaceSchemaLocation="BusinessDocumentsSchema.xsd">
<BusinessDocument>
<businessDocumentName>INSTAT62-SI</businessDocumentName>
<description>Intrastat dokument 2007</description>
<specificationLocation>INSTAT62-SI.xsd
</specificationLocation>
<inOut>In</inOut>
<startDocumentElementName>INSTATDE
</startDocumentElementName>
<!—-Podatki dokumenta.
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Vsi podatki dokumenta so opisani z elementi.-->
<DocumentElements>
...
<DocumentElement>
<documentElementName>SifraPosiljkeDE
</documentElementName>
<DocumentElementType/>
<transformFieldName>POSILJKE.SIPO</transformFieldName>
<xmlTagName>envelopeId</xmlTagName>
<getValue/>
<getValueType/>
<dataElementName>SifraPosiljke</dataElementName>
</DocumentElement>
...
<DocumentElement>
<documentElementName>TarifnaStevilkaDE
</documentElementName>
<DocumentElementType/>
<transformFieldName>POSTAVKE.TarifaKN
</transformFieldName>
<xmlTagName>CN8Code</xmlTagName>
<getValue/>
<getValueType/>
<dataElementName>TarifnaStevilka</dataElementName>
</DocumentElement>
<DocumentElement>
<documentElementName>TarifnaStevilkaNacionalnaDE
</documentElementName>
<DocumentElementType/>
<transformFieldName> POSTAVKE.TarifaNAC
</transformFieldName>
<xmlTagName>additionalGoodsCode</xmlTagName>
<getValue/>
<getValueType/>
<dataElementName>TarifnaStevilkaNacionalna
</dataElementName>
</DocumentElement>
...
<DocumentElement>
<documentElementName>CN8DE</documentElementName>
<DocumentElementType>
<documentElementName
minCardinality="1"
maxCardinality="1"
>TarifnaStevilkaDE
</documentElementName>
<documentElementName
minCardinality="0"
maxCardinality="1">
TarifnaStevilkaNacionalnaDE
</documentElementName>
</DocumentElementType>
<xmlTagName>CN8</xmlTagName>
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</DocumentElement>
<DocumentElement>
<documentElementName>ItemDE</documentElementName>
<DocumentElementType>
...
<documentElementName
minCardinality="1"
maxCardinality="1">
CN8DE</documentElementName>
...
</DocumentElementType>
<xmlTagName>Item</xmlTagName>
</DocumentElement>
<DocumentElement>
<documentElementName>DeclarationDE
</documentElementName>
<DocumentElementType>
...
<documentElementName
minCardinality="0"
maxCardinality="unbounded">
ItemDE</documentElementName>
...
</DocumentElementType>
<xmlTagName>Item</xmlTagName>
</DocumentElement>
<DocumentElement>
<documentElementName>EnvelopeDE</documentElementName>
<DocumentElementType>
<documentElementName
minCardinality="1"
maxCardinality="1">
SifraPosiljkeDE
</documentElementName>
...
<documentElementName
minCardinality="1"
maxCardinality="unbounded">
DeclarationDE
</documentElementName>
...
</DocumentElementType>
<xmlTagName>Envelope</xmlTagName>
</DocumentElement>
<DocumentElement>
<documentElementName>INSTATDE</documentElementName>
<DocumentElementType>
<documentElementName
minCardinality="1"
maxCardinality="1">EnvelopeDE
</documentElementName>
</DocumentElementType>
<xmlTagName>INSTAT</xmlTagName>
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</DocumentElement>
</DocumentElements>
<!—-Kontrole dokumenta.
Kontrola dokumenta je vezana na celoten dokument.-->
<LogicalChecks>
<LogicalCheck>
<logicalCheckName>KontrolaTarifeKN</logicalCheckName>
<logicalCheckDescription>Kontrola tarifne številke.
</logicalCheckDescription>
<logicalCheckMessage>Tarifna številka <PAR1> ne obstaja.
</logicalCheckMessage>
<logicalCheckRule>select count(*) errors, '' par1
from tarifa
where tarifa_kn =
'<XPath>//Item/CN8/CN8Code</XPath>'
</logicalCheckRule>
<logicalCheckRuleType>SQL</logicalCheckRuleType>
<include>true</include>
</LogicalCheck>
<LogicalCheck>
<logicalCheckName>KontrolaDavčneŠtevilke
</logicalCheckName>
<logicalCheckDescription>Kontrola davčne številke.
</logicalCheckDescription>
<logicalCheckMessage>Davčna številka <PAR1> ne obstaja.
</logicalCheckMessage>
<logicalCheckRule>
for $i IN //DavcnaStevilka
where $i/davcna="<XPath>//Declaration/PSIId</XPath>"
return <result errors="{$i/errors}">
<XPath>//Declaration/PSIId</XPath></result>
</logicalCheckRule>
<logicalCheckRuleType>XML</logicalCheckRuleType>
<include>true</include>
<!—-V primeru, da kontrola uporablja drug vir – poslovni
sistem podatkov kot dokument, tega moramo posebej
vpisati.-->
<SystemConnection>
<connectionName>Povezava 2</connectionName>
<connectionTypeName>DURSPreveriDS
</connectionTypeName>
<location>PreveriDS</location>
<SystemConnectionParameters>
<SystemConnectionParameter>
<name>DStevilka</name>
<value><XPath>//Declaration/PSIId</XPath></value>
</SystemConnectionParameter>
</SystemConnectionParameters>
</SystemConnection>
</LogicalCheck>
...
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</LogicalChecks>
<!—-Ime objekta, kjer se nahajajo rezultati kontrol -->
<LogicalCheckResultLoc>
<logicalCheckResultLocName>TMP_NAPAKE
</logicalCheckResultLocName>
</LogicalCheckResultLoc>
<!—-Povezava na poslovni sistem -->
<SystemConnection>
<connectionName>Povezava 1</connectionName>
<connectionTypeName>OracleIntrastatDB
</connectionTypeName>
<location/>
</SystemConnection>
</BusinessDocument>
<BusinessDocument>
<businessDocumentName>INSRES10-SI</businessDocumentName>
<description>Odgovor Intrastat dokument 2007</description>
<specificationLocation>INSRES10-SI.xsd
</specificationLocation>
<inOut>In</inOut>
<startDocumentElementName>INSTATDE
</startDocumentElementName>
</BusinessDocument>
</BusinessDocuments>

Tako pripravljene dokumente je potrebno povezati še v tok dokumentov in tega
objaviti.

6.3.1.5. Tok dokumentov
S povezavo dokumentov ustvarimo medsebojni tok dokumentov.
<DocumentEnvelopes
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DocumentEnvelopesSchema.xsd">
<DocumentEnvelope>
<documentEnvelopeName>Intrastat</documentEnvelopeName>
<activated>true</activated>
<test>true</test>
<Header/>
<Body>
<BusinessDocumentF>
<position>1</position>
<businessDocumentName>INSTAT62-SI
</businessDocumentName>
</BusinessDocumentF>
<BusinessDocumentF>
<position>2</position>
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<businessDocumentName>INSRES10-SI
</businessDocumentName>
</BusinessDocumentF>
</Body>
</DocumentEnvelope>
</DocumentEnvelopes>

Ko je dokument pripravljen, MMeD poskrbi, da je tudi objavljen in poročanje se lahko
prične.

6.4. Implementacija modela MMeD

Arhitektura izmenjave sporočil Intrastat vsebuje naslednje komponente:
-

zajem dokumentov preko spletnih storitev,

-

zajem dokumentov preko sporočilnega sistema X400 in AQ ter

-

zajem obrazcev preko spleta.

Tako moramo vzpostaviti okolje za zajem dokumentov preko vseh naštetih virov.

6.4.1. Okolje za zajem dokumentov preko spletnih storitev
Prejemnik (Statistični urad Republike Slovenije) na spletnih straneh dokumente
(businessDocumentSchemas), ki jih želi prejemati iz okolice. Poleg dokumentov in
njihove strukture so zaradi lažje priprave dokumentov na strani pošiljatelja objavljeni
tudi podatki o vseh elementih (dataElements), ki sestavljajo dokumente.
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Slika 15. Objava podatkov MMeD.

V objavi podatkov o dokumentih je razvidno, kateri dokumenti so na voljo za zajem,
njihov podroben opis in naslov sheme XML dokumenta (XSD), ki natančno opisuje
celoten dokument. Med dokumenti so predstavljeni tako dokumenti, ki se zajemajo,
in dokumenti, ki so odgovor na sprejete dokumente.

Slika 16. Pregled dokumentov MMeD.

Pri objavi elementov so razvidni njihovi opisi, podrobnejše definicije, tipi in
informacije o šifrantih (če jih elementi imajo). Pri elementu, ki vsebuje šifrant, je
prikazano tudi ime šifranta.
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Slika 17. Pregled elementov v MMeD.

Seznam vrednosti, ki jih vsebujejo šifranti, je mogoče pridobiti z uporabo spletnih
storitev. Te so objavljene na spletu v lastnem meniju.

Slika 18. Spletne storitve MMeD.

Model MMeD vsebuje štiri spletne storitve. Te so:
-

getCodebook,

-

checkDocument,

-

putDocument in
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-

getDocumentResponse.

Spletni storitvi getCodebook in checkDocument sta namenjeni pripravi dokumentov
na strani pošiljatelja, storitev putDocument je namenjena pošiljanju podatkov,
getDocumentResponse pa prejemanju odgovorov.

Slika 19. Rezultat spletne storitve getCodebook.

Spletne storitve in programi za pregled dokumentov in elementov so implementirane
v aplikacijskemu strežniku Oracle.

6.4.2. Okolje za zajem dokumentov preko sporočilnega sistema
Statistični

urad

Republike

Slovenije

za

izmenjavo

sporočil

Intrastat

preko

sporočilnega sistema X.400 uporablja sporočilni sistem Carinske uprave Republike
Slovenije. Tako bom v prototipu lahko preizkusil le izmenjavo dokumentov preko
sporočilnega sistema AQ. Na prejemnikovi strani bom postavil vhodno vrsto sporočil,
v katero bo pošiljatelj lahko sam odložil dokumente, in jih iz vrste za odgovore tudi
prevzel nazaj. Za vsakega prejemnika je potrebno vzpostaviti svojo vrsto za
odgovore.
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6.4.3. Okolje za zajem obrazcev preko spleta
Na straneh prejemnika je objavljena tudi možnost oddaje dokumentov preko
spletnega obrazca. V programu »putDocumentHtml« se prikažejo vsi dokumenti, ki
jih je mogoče oddati. Za dokumente, ki jih želimo zajemati preko spleta, bo
pripravljena transformacija XSLT (Extensible stylesheet language transformation), ki
bo zagotavljala standardno obliko obrazcev vseh dokumentov. Slabost standardne
oblike obrazcev je predvsem v razlikovanju oblike teh obrazcev in splošnih –
papirnatih obrazcev. Prav zaradi tega je potrebno omogočiti tudi ročno prilagoditev
obrazcev.

Pošiljanje spletnih obrazcev poteka v dveh fazah. V prvi fazi se prikaže vnosna maska
dokumenta, ki jo izpolnimo.

Slika 20. Vnosni obrazec za INSTAT62.

V drugi fazi dobimo prikazan vpisan dokument, ki ga nato potrdimo.
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Slika 21. Prikazan obrazec INSTAT62 s transformacijo XSLT.

Potrditvi dokumenta sledi izvedba kontrol in prikaz rezultatov.

Slika 22. Odgovor Intrastat s transformacijo XSLT.
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6.5. Izvajanja izmenjave sporočil Intrastat
Izvajanje izmenjave sporočil poteka v posameznih fazah, ki so med seboj odvisne in
si časovno sledijo.

Organizacija B
– prejemnik

Organizacija A
– pošiljatelj

Priprava d. 1

Objava
Obveščanje

2

3

Priprava s. 4

Pošiljanje

5

Odgovor pošiljanja

Zahteva po odgovoru
Odgovor na zahtevo po odgovoru

6

Slika 23. Izmenjava sporočil.

Faze izmenjave sporočil:
1. Priprava dokumenta: prejemnik pripravi dokument, ki ga bo želel
prejemati. Pripravi ga v MMeD modelu.
2. Objava: po tem, ko je dokument pripravljen, ga je potrebno potrditi.
Potrditev omogoča objavo dokumentov in organizacije lahko pričnejo z
oddajo dokumentov.
3. Obveščanje: organizacija, ki je pripravila dokument, obvesti potencialne
pošiljatelje dokumentov (poročevalske enote pri zajemu Intrastat
dokumentov).
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4. Priprava sporočila: organizacije, ki bodo pošiljale dokumente, morajo lete tudi pripraviti, tako da prilagodijo vsebino, ki jo bodo pošiljale glede
na objavljeno obliko dokumenta. Za pripravo dokumenta imajo
objavljeno shemo XML dokumenta (businessDocumentShemas) in
definicije elementov (dataElements), ki sestavljajo dokument. Vsi
potrebni podatki so objavljeni na spletnem strežniku.
5. Pošiljanje: ko ima pošiljatelj pripravljene dokumente jih lahko pošilja.
Za vsak poslan dokument – sporočilo prejme potrditev pošiljanja s šifro
transakcije (businessTransactionId). Dokumente lahko odda z uporabo
spletnih storitev (putDocument) ali sporočilnega sistema. Kadar želi
oddati

dokument

preko

spletnega

obrazca

(putDocumentHtml)

pošiljatelj dobi takoj odgovor na vpisan dokument.
6. Zahteva po odgovoru: z uporabo pridobljene šifre transakcije pošiljatelj
zahteva potrditev po odgovoru na poslano sporočilo. Ker je sistem
preverjanja poslanega sporočila lahko zelo kompleksno, se tudi
odgovori ne pripravijo takoj po prejetju sporočila. Pošiljatelj toliko časa
poizkuša pridobiti odgovor, dokler ga ne pridobi. Tako kot struktura
dokumenta je tudi struktura odgovora objavljena na spletnih straneh
prejemnika. Zahteva po odgovoru je obvezna pri poročanju preko
spletnih storitev ali sporočilnega sistema.

6.6. Česa ne določa model MMeD
Model MMeD sam po sebi ne zagotavlja varovanja vsebine dokumenta. V primeru, da
želimo kodirati določene dele dokumenta, moramo temu primerno pripraviti tudi
dokument. Pripravimo elemente dokumenta kjer se bo nahajala vsebina, ki jo
varujemo (kodirano).

Enako velja za podpisovanje dokumenta. Pri pripravi dokumenta moramo pripraviti
elemente, kjer se bo zapisala vsebina podpisa dokumenta.

Meta model priprave e-dokumentov

75

Časovno žigosanje prejetih dokumentov poteka pri prejemu dokumenta. Sedanja
verzija MMeD ne omogoča časovnega žigosanja prejetih dokumentov. Z uporabo
spletnih storitev izdajatelja varnih časovnih žigov SI-TSA (Slovenian Time Stamping
Authority) bi lahko omogočili tudi časovno žigosanje prejetih dokumentov.
Model MMeD je namenjen pripravi dokumentov in njihovi izmenjavi. Sedanja verzija
omogoča, da vse organizacije pošiljajo vse objavljene dokumente. Model bi bilo
smiselno dopolniti z registrom organizacij, ki lahko pošiljajo določene dokumente.

MMeD ne določa načina prenosa podatkov dokumenta. Za varovanje dokumentov,
katerih vsebina ni kodirana, je tako potrebno pripraviti varno povezavo (SSL).
Priprava varne povezave je v domeni spletnega strežnika.
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7.

Povezava

modela

MMeD

in

specifikacije

ebXML
Pripravljene dokumente modela MMeD povežemo s specifikacijo ebXML na ravni
poslovne transakcije. Transakcija predstavlja delovno enoto pri izmenjavi podatkov
med dvema organizacijama. V modelu MMeD je poslovna transakcija predstavljena z
elementom toka dokumentov (DocumentEnvelopes), v specifikaciji ebXML pa z
elementom poslovne transakcije (Business Transaction).

Transakcija sestoji iz aktivnosti pošiljanja (Requesting Business Activity) in odgovora
(Responding Business Activity). Vsaki transakciji je mogoče nastaviti poslovne signale
(Business Signals), ki določajo način uporabe poslanih dokumentov in priprave
odgovorov.

Slika 24. Razredni diagram poslovne transakcije ebXML [22].
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Pri MMeD torej nadomestimo tok dokumentov s poslovno transakcijo ebXML.

Primer poslovne transakcije:
<BusinessTransaction name="Intrastat">
<RequestingBusinessActivity name="">
<DocumentEnvelope
businessDocument name="INSTAT62-SI"/>
</RequestingBusinessActivity>
<RespondingBusinessActivity name="">
<DocumentEnvelope
businessDocument name="INSRES10-SI"/>
</RespondingBusinessActivity>
</BusinessTransaction>
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8.

Sklepne ugotovitve

Meta model MMeD omogoča pripravo elektronskih dokumentov in njihovo izmenjavo.
Izdelani prototip še ne omogoča vseh opisanih teoretičnih zmožnosti, zato bo
potrebno še precej dela, da bo predlagani model produkcijsko zaživel tudi v praksi.

Ker želim z magistrskim delom pripomoči k lažjemu in predvsem hitrejšemu uvajanju
elektronskega poslovanja, bo tudi projekt MMeD objavljen kot odprtokodni (Open
Source) projekt, zaščiten s splošno javno licenco GNU. V razvoj, dopolnitve in
uporabo meta modela MMeD se bo na ta način lahko vključilo večje število
uporabnikov, razvijalcev in testerjev.

Nadaljnje naloge in raziskave bodo morale biti vezane na vpeljavo meta modela v
testna in produkcijska okolja ter opravljanje analiz delovanja.

Meta model priprave e-dokumentov

79

9.

Zaključek

Organizacije se zavedajo, da je avtomatizacija elektronske izmenjave podatkov
nujna, za njeno uvedbo pa uporabljajo različne rešitve. Večje organizacije so v svoje
sisteme za avtomatsko izmenjavo podatkov že vpeljale rešitve, ki pa so za male in
srednje organizacije ekonomsko in tehnično nesprejemljive. Z uvedbo meta modela
za pripravo dokumentov MMeD bodo lahko tudi te organizacije premostile opisano
oviro. To je tudi eden ciljev magistrskega dela. Meta model organizacijam omogoča
enostavno pripravo dokumentov v jeziku XML, ki jih lahko vključijo tudi v standardno
obliko ebXML. Pripravljeni model omogoča različne poti za izmenjavo dokumentov;
danes je najbolj razširjena in priporočljiva izmenjava dokumentov z uporabo spletnih
storitev.

Z uporabo spletnih storitev se organizacije vključujejo v poslovne procese drugih
organizacij ločeno od lastnih poslovnih procesov. To je tudi eden temeljev storitveno
naravnane arhitekture (SOA), ki predstavlja perspektivo programske arhitekture tako,
da določa uporabo storitev za podporo zahtev uporabnikov. Okolja in viri SOA so
dosegljivi kot neodvisne storitve, ki so lahko dostopne brez kakršnega koli znanja o
platformi, na kateri tečejo.

Spletne storitve povežemo v nove poslovne procese z uporabo višjenivojskih
programskih jezikov. Eden teh jezikov je tudi BPEL (Business Process Execution
Language), ki nastaja pod okriljem organizacije OASIS (kot tudi ebXML). Organizacije
lahko spletne storitve, namenjene izmenjavi dokumentov, z njegovo uporabo
enostavno vključujejo v njihove poslovne procese.

Razvit meta model MMeD bo organizacijam pomagal k lažji uvedbi elektronskega
poslovanja v njihove poslovne sisteme, saj je enostaven in odprt. To omogoča
njegova struktura, ki je opisana v jeziku XML. Vseeno pa namestitev meta modela
organizacijam še ne zagotavlja elektronskega poslovanja, saj morajo same
pripravljati vsebino meta modela in jo tudi vzdrževati. Pripravljeni prototip omogoča
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opisane značilnosti meta modela. Pri njegovem nadaljnjem razvoju bo potrebno
podpreti čim večje število modulov za povezavo na različne poslovne sisteme (Oracle,
Microsoft, MySQL, IBM ...), kjer se hranijo podatki prejetih dokumentov oziroma
podatki za njihovo pripravo.

Z razvojem takšnega meta modela želimo pripomoči k uresničitvi ideje o »popolnem
elektronskem poslovanju« predvsem v slovenskem prostoru, kar bi naj bil glavni
prispevek magistrskega dela.
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10. Priloge
10.1.

Razredni diagram priprave elementov
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10.2.

Razredni diagram priprave dokumentov
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10.3.

Razredni diagram priprave toka dokumentov
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10.4.

Razredni diagram kontrol

Meta model priprave e-dokumentov

85

Viri
Literatura
[1]

John P. Baron, Michael J. Shaw, Andrew D. Bailey Jr., "Web based E-catalog
Systems in B2B Procurement", Communications of the ACM, št. 43, str. 93-100,
maj 2000.

[2] S. Bradner, "RFC:2119 - Key words for use in RFCs to Indicate Requirement
Levels", Harvard University, Cambridge, marec 1997.
[3] (2004) CEN/ISSS Workshop eCAT, CWA, "CEN Workshop Agreement Multilingual catalogue strategies for eCommerce and eBusiness". Dostopno na:
http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/cwa/cw
a_listing.asp

[4] David A. Chappell, Duane Nickull, Jean-Jacques Dubray, Colleen Evans, Pim van
der Eijk, Vivek Chopra, Colleen Evans, Betty Harvey, Tim McGrath, Marcel
Nordzij, Bruce Peat, Jan Vegt, "Professional ebXML Foundations", Birmingham,

Wrox Press, 2001.
[5]

Cindy Claycomb, Karthik Iyer, Richard Germain, "Predicting the level of B2B ecommerce in industrial organizations", Industrial Marketing Management, št. 34,
str. 221-234, 2005.

[6] Maruška Damjan, "Katalog tipov elektronskih sporočil za izmenjavo dokumentov
med organi javne uprave", magistrsko delo, Fakulteta za organizacijske vede,
Kranj, 2004.
[7]

Weiyin Hong, Kevin Zhu: "Migrating to internet-based e-commerce: Factors
affecting e-commerce adoption and migration at the firm level", Information &

Management, št. 43, str. 204-221, 2006.
[8] ISO/IEC, "ISO/IEC:14662 — Open-edi reference model", mednarodni standard,
Ženeva, maj 2004.

Meta model priprave e-dokumentov

86

[9] ISO/IEC, "ISO/IEC:11179/3 — Metadata registries (MDR) — Part 3: Registry
metamodel and basic attributes", mednarodni standard, Ženeva, februar 2003.

[10] ISO/IEC, "ISO/IEC:10646 - Universal Multiple-Octet Coded Character Set
(UCS)", mednarodni standard, Ženeva, december 2003.

[11] ISO, "ISO:8601 - Data elements and interchange formats - Representation of
dates and times", mednarodni standard, Ženeva, december 2004.

[12] ISO/IEC, "ISO/IEC:11179/1 — Metadata registries (MDR) — Part 1:
Framework", mednarodni standard, Ženeva, september 2004.

[13] ISO/IEC, "ISO/IEC:11179/2 — Metadata registries (MDR) — Part 2:
Classification", mednarodni standard, Ženeva, november 2005.

[14] ISO/IEC, "ISO/IEC:11179/4 — Metadata registries (MDR) — Part 4: Formulation
of data definitions ", mednarodni standard, Ženeva, julij 2004.

[15] ISO/IEC, "ISO/IEC:11179/5 — Metadata registries (MDR) — Part 5: Naming and
identification principles", mednarodni standard, Ženeva, september 2005.

[16] ISO/IEC, "ISO/IEC:11179/6 — Metadata registries (MDR) — Part 6:
Registration", mednarodni standard, Ženeva, januar 2005.
[17] Mikael R. Jensen, Thomas H. Moller, Torben Bach Pedersen, "Converting XML
DTDs to UML diagrams for conceptual data integration", Data & Knowledge

Engineering, št. 44, str. 323-346, 2003.
[18] C.K.M. Lee, G.T.S. Ho, H.C.W. Lau, K.M. Yu, "A dynamic information schema for
supporting product lifecycle management", Expert Systems with Applications, št
31, str. 30-40, 2006.

Meta model priprave e-dokumentov

87

[19] David S. Linthicum, "Next Generation Application Integration: From Simple
Information to Web Services", Boston, Addison-Wesley, 2004.
[20] James J. Lu, "A Data Model for Data Integration", Electronic Notes in

Theoretical Computer Science, št. 150, str. 3-19, 2006.
[21] (2001) OASIS, "ebXML Technical Architecture Specification v1.0.4". Dostopno
na: http://www.ebxml.org/specs/

[22] (2001) OASIS, "ebXML Business Process Specification Schema v1.0.1".
Dostopno na: http://www.ebxml.org/specs/
[23] Volker Schmitz, Joerg Leukel, Frank-Dieter Dorloff, "Do e-catalog standards
support advanced process in B2B e-commerc? Findings from the CEN/ISSS
workshop eCAT", v zborniku Proceedings of the 38th Hawaii International

Conference on System Sciences, Hawaii, USA, 2005, str. 1-9.
[24] UN/CEFACT, "TRADE/CEFACT/2001/7/Rev.1, Realisation of the UN/CEFACT
Vision from an E-Busness Standards Strategy", Ženeva, julij 2001.

[25] UN/CEFACT, "UN/CEFACT ELECTRONIC BUSINESS STRATEGY", Ženeva, junij
2005.

[26] (1995) UN/CEFACT, "UN/EDIFACT Recommendation no. 25". Dostopno na:
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

[27] Chin-bin Wang, Tsung-Yi Chen, Yuh-Min Chen, Hui-Chuan Chu, "Design of a
Meta Model for integrating enterprise systems", Computers in Industry, št. 56,
str. 305-322, 2005.
[28] Benjamin P.C. Yen, Kenny Y.M. Ng, "Development and evaluation of dynamic
virtual object catalogs", Information & Management, št. 40, str. 337-349, 2003.

Meta model priprave e-dokumentov

88

[29] (2006) W3C, "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) ".
Dostopno na: http://www.w3.org/TR/REC-xml/

Ostali viri
[30]

Podatkovna

zbirka

Oracle

XML

DB.

Dostopno

na:

http://www.oracle.com/technology/tech/xml/xmldb

[31] Poslovni model storitev elektronskega poslovanja - eSLOG. Dostopno na:
http://www.gzs.si/ASPDatoteka.asp?ID=9366

[32] Raba Interneta v Sloveniji. Dostopno na: http://www.ris.org

[33]

Sporočilni

sistem

IBM

Websphere

MQ.

Dostopno

na:

Server.

Dostopno

na:

Service.

Dostopno

na:

http://www.ibm.com/software/mqseries

[34]

Sporočilni

sistem

Microsoft

BizTalk

http://www.microsoft.com/biztalk

[35]

Sporočilni

sistem

Java

Message

http://java.sun.com/products/jms

[36]

Sporočilni

sistem

Oracle

Information

Integration.

Dostopno

na:

http://www.oracle.com/technology/-products/dataint/index.html

[37] Standardi X.400. Dostopno na: http://www.alvestrand.no/x400/standards.html

[38] Statistika blagovne menjave med članicami EU. Dostopno na:
http://www.stat.si/doc/intrastat/Navodila_za_PE_2006.pdf

Meta model priprave e-dokumentov

89

[39] UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM). Dostopno na:
http://www.unece.org/cefact/umm/umm_index.htm

Meta model priprave e-dokumentov

90

Izjava o samostojnosti dela
Izjavljam, da sem magistrsko delo izdelal samostojno pod vodstvom mentorja prof.
dr. Franca Solina in somentorja izr. prof. dr. Denisa Trčka. Izkazano pomoč drugih
sodelavcev sem v celoti navedel v zahvali.

Podpis: _____________________

Meta model priprave e-dokumentov

91

