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ALFABET – AZ ÜZLET ÉS AZ 
INFORMATIKA ÖSSZEHANGOLÁSA 
IT-tervezés és portfoliókezelés

Az ALFABET és az ARIS 
folyamatmenedzsment eszköz 
kapcsolata 

Az IT-portfóliókezelést támogató 
ALFABET szoftver fejlesztése  
1997-ben kezdődött. A Software AG 
a fejlesztő céget 2013-ban vásárolta 
fel, és integrálta a terméket, erősítve 
a Vállalati Architektúra-menedzsment 
és az IT-portfóliómenedzsment 
termékportfólióját. A kialakított integráció 
biztosítja az ARIS folyamatmodellező 
eszköz és az ALFABET közötti 
automatikus adatszinkronizációt. 
Ezzel a Software AG termékek olyan 
eszközkészletet biztosítanak az ügyfelek 
számára, amellyel az üzleti folyamatok 
modellezése és finomhangolása közben 
folyamatosan tervezhetik, nyomon 
követhetik, felügyelhetik informatikai 
környezetük alakítását is. Így az ALFABET 
az IT, az üzleti, a pénzügyi és a kockázati 
szempontok összekapcsolásával 
biztosítja azt a teljes körű elemzést, 
amely szükséges az üzleti változások 
IT-támogatásának agilis kezeléséhez.

Mi az ALFABET megoldás?
Az üzleti stratégia és az IT-stratégia 
metszéspontjában elhelyezkedő 
ALFABET központi szerepet játszik az 
IT-menedzsmentben, segít meghatározni, 
hogyan lehet a legjobban támogatni 
az üzleti funkcionalitásokat, milyen 
projektekbe kell belevágni, milyen 
IT-beruházásokat kell végrehajtani, és 
hogyan lehet csökkenteni a jelenlegi 
IT-támogatás költségeit. A különböző 
portfóliók - alkalmazások, projektek, 
technológiák, szolgáltatások, stratégiák, 
üzleti képességek, termékek stb. - közötti 
kölcsönös függőségek kezelésével és az 
elemzési lehetőségek széles tárházával 
lehetővé teszi, hogy az üzleti és 
informatikai változásokkal kapcsolatosan 

megalapozott döntéseket lehessen hozni, 
értékelni lehessen ezen döntéseknek a 
vállalat egyes területeire gyakorolt hatást.

A piaci igény
Az informatikai irányítás legjobb 
gyakorlatai sokáig az egyes 
informatikai irányítási szakterületekre 
összpontosítottak, az erőfeszítések 
a folyamatok meghatározására és 
kialakítására, a szükséges adatok 
rögzítésére és a megfelelő eszközök 
bevezetésére irányultak. Ez hatékony és 
eredményes, de elszigetelt gyakorlatokat 
hozott létre az IT-n belül. Napjainkban 
a digitalizáció által vezérelt üzleti 
környezetben azonban ez csak agilis, 
gyorsan teljesítő, a folyamat-, információ- 
és rendszerintegrációt támogató IT-vel 
érhető el. Az informatikai gyakorlatnak 
– ide értve és kiemelve informatikai 
tervezést és portfóliómenedzsmentet 
- nagyobb integrációra kell törekednie. 
Ezt pedig csak egy integrált IT-környezet 
segíthet maximalizálni az informatikai 
fejlesztések, az automatizálás előnyeit.

Az ALFABET fő jellemzői- Standardizált, integrált beállított meta 
modell (alkalmazás-, technológia-, 
információ-, szolgáltatásportfolió, üzleti 
stratégiai tervezés, üzlet-IT kapcsolat 
kezelése, IT-tervezés, IT pénzügyi 
menedzsment, IT-kockázatkezelés)- 50+ előkészített üzleti kérdés 
kidolgozott értékelésekkel- Konfigurálható szerepkörök & 
tartalomfüggő megjelenítés- 1500+ kész nézet & riport, 500+ 
felhasználói riport minta- Éles üzemben tesztelt, 
szabadalmaztatott módszertan- Beépített varázslók & workflow-k- Automatizálható import / export 
funkcionalitás
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Technikai feltételek- Microsoft SQL adatbázis- Microsoft Internet Information Server

Mit nyernek ezzel ügyfeleink?-  Az informatikai portfóliók összehangolása az üzleti 
stratégiával, a szükséges képességekkel és az elvárt 
igényekkel-  Az informatikai portfóliók változásainak következetes és 
átlátható módon történő kezelése.- A különböző informatikai portfóliók közötti függőségek 
és hatások feltárása (a jelenlegi és a jövőbeni portfóliók 
között is)-  Együttműködő tervezési platform biztosítása az érintett 
érdekeltek számára-  Technológiai standardizálás támogatása, 
költségcsökkentés-  Alkalmazás- és technológiai redundanciák 
megszüntetése-  IT-költségek és IT-kockázatok csökkentése-  Licenszköltségek optimalizálása

Szolgáltatásunkat minden olyan vállalatnak ajánljuk, amely- szeretné átlátni és kezelni a jelenleg működtetett 
IT-környezet komplexitását (adatgyűjtés, konszolidálás és 
tisztítás, adatok strukturálása és elemzése, informatikai 
információkezelési folyamatok bevezetése)

- IT-tervezés során kezelni kívánja az IT-környezet 
komplexitását (fejlesztési tervek  a különböző 
szempontok összehangolásához, informatív, egyszerű és 
az érdekelt felek számára specifikus vizualizáció)- csökkenteni kívánja az átalakítási folyamatok során az 
IT-környezet komplexitását (stratégia és IT-értékelemzés, 
a legjobb gyakorlatok szerinti tervezési folyamatok)

Miért ajánljuk magunkat?
Az NTT DATA Business Solutions Kft. elődjein keresztül 
több mint 20 éve foglalkozik folyamatmenedzsment 
megoldásokkal. Professzor Scheer, az ARIS folyamat-
menedzsment paletta megálmodója, saját cégén keresztül 
úttörő volt a témában Magyarországon, már a 90-es évek 
végén. A tudás azóta sokat fejlődött, a paletta – több ezer 
sikeres projekt során – számos kiegészítő megoldással 
gazdagodott, s jelenleg a Software AG tulajdonában van.
Bízva ebben a tapasztalatban, az NTT DATA kapta és 
12+ fős szakértői gárdával sikerrel gyakorolja a Software 
AG összes terméke és megoldása kizárólagos jogait 
hazánkban.

Kollégáink tapasztalata és tudása eredményeképpen 
számos jelentős vállalat működik immár sikeres, mérhető 
és hatékonyan menedzselt folyamatok mentén a hazai és 
nemzetközi piacon, minden iparágban.
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