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Celem artyku u jest prezentacja wyników bada  przeprowadzonych w ramach drugiego etapu projektu 

„Opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe 

w wyniku prac badawczo-rozwojowych”, które doprowadzi y do standaryzacji funkcjonalno ci g ównych 

modu ów systemu typu B2B oraz opracowania modelu jego budowy. W pierwszej cz ci artyku u omówiono 

standard zapisu funkcjonalno ci w systemie B2B, w drugiej za  zaprezentowano model systemu B2B. 
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The aim of the paper is to present the results of research carried out within the framework of the 

second phase of the project called “The development of a modern and advanced B2B system based 

on Internet technologies through research and development works”, which led to the standardization of 
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1. Wprowadzenie

Systemy B2B s  skierowane przede wszystkim do przedsi biorstw wspó -
pracuj cych ze sob  w formie zamkni tej grupy w celu osi gni cia korzy ci 
biznesowych, przy czym ka dy z podmiotów zachowuje swoj  niezale no  
gospodarcz  i nie musi by  z tej samej bran y. Ze wzgl du na ró norodno  
systemów informatycznych kooperuj cych przedsi biorstw i jednocze nie 
realizacj  tego samego rodzaju procesów konieczna jest standaryzacja funk-
cjonalno ci obs ugiwanych poprzez modu y systemu B2B. Partnerzy, loguj c 
si  do platformy, maj  z góry okre lone zadania do wykonania (np. realizacja 
zakupów, sprawdzenie oferty, kontrola rozlicze ) w ramach zdefiniowanych 
procesów biznesowych. Niezb dne staje si  wi c takie opracowanie modu ów 
systemu, aby jak najlepiej realizowa y za o one funkcjonalno ci procesów, 
jednocze nie nie powoduj c ograniczenia dzia alno ci firm kooperuj cych. 
W zwi zku z tym modu y powinny umo liwia  szybkie dostarczanie odpo-
wiednich danych i realizacj  zada  przez odpowiedni  graficzn  prezentacj  
oraz u atwienia funkcjonalne uwzgl dniaj ce najcz ciej wykonywane ope-
racje. Cele te powinny by  osi gni te mi dzy innymi poprzez prezentacj  
najwa niejszych danych (np. kody producenckie, miniaturki zdj , prezen-
tacj  gabarytów produktów, opakowa  zbiorczych), prosty i szybki sposób 
dodawania du ych ilo ci towarów do koszyka (np. listy towarowe z szybk  
inkrementacj  zamawianych ilo ci). 

Systemy B2B wspó pracuj  bezpo rednio z innymi systemami informa-
tycznymi, które wspomagaj  realizacj  procesów wewn trznych w przed-
si biorstwach. Najcz ciej s  to rozwi zania klasy ERP, dlatego te  nale y 
tak standaryzowa  funkcjonalno ci i konstruowa  modu y platformy B2B, 
aby obs ugiwa y rozwi zania zawarte w ró nych aplikacjach ERP. Dotyczy 
to sposobu realizacji g ównych procesów, np. oferty, zamówie , reklamacji, 
zwrotów czy realizacji wysy ek paczek. Integracja platformy B2B z systemem 
ERP powinna by  nieinwazyjna dla przedsi biorstwa i firm wspó pracuj -
cych. Oznacza to, e w trakcie jej wdra ania nie wyst puje konieczno  
przebudowy istniej cych rozwi za  w systemie ERP. Wspó praca mi dzy 
platform  B2B a systemem ERP powinna by  stabilna, wymiana danych 
w pe ni on-line w obu kierunkach oraz musz  by  zapewnione odpowiednie 
standardy zabezpiecze  wymienianych danych. 

Podczas projektowania modu ów i funkcjonalno ci systemu B2B powinny 
by  zatem uwzgl dniane wszystkie niezb dne dane, które maj  by  udost p-
nione z systemu ERP i które opisuj  procesy realizowane przez platform , 
np. wy wietlanie statusów dokumentów, informowanie o zdarzeniach w pro-
cesach. Platforma B2B powinna zapewnia  niskie koszty wej cia, co jest 
cech  charakterystyczn  dla tego typu rozwi za . Oznacza to, e powinna 
mie  mo liwo  atwego rozbudowania, przy czym koszty tej rozbudowy 
powinno ponosi  przedsi biorstwo, które jest jednocze nie w a cicielem 
i administratorem ca ego systemu.
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Zatem konstrukcja modu ów i funkcjonalno ci systemu B2B powinna 
uwzgl dnia  podstawowe cechy opisuj ce dobre praktyki projektowania tego 
typu systemów: atwo  obs ugi, skalowalno  oraz wydajno . 

Modelowanie systemu B2B ma przede wszystkim wp yn  na sposób 
realizacji procesów biznesowych, ograniczy  liczb  wymaganych zasobów 
ludzkich, skróci  czas niezb dny do wykonywania poszczególnych dzia a , 
poprawi  konkurencyjno  firm kooperuj cych.

Bior c pod uwag  powy sze przes anki, celem artyku u jest prezentacja 
wyników analizy mo liwo ci standaryzacji wydzielonych funkcjonalno ci i ich 
relacji w ramach systemu B2B, która zosta a przeprowadzona w ramach 
drugiego etapu projektu pt. „Opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego 
systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac badaw-
czo-rozwojowych”1. Na podstawie analizy stworzono model systemu B2B.

Do realizacji tak sformu owanego celu zastosowano w projekcie nast -
puj c  metodologi :
– analiza wyników pierwszego etapu bada  okre laj cego kierunki rozwoju 

platformy B2B2,
– modelowanie procesów, które b d  wspierane przez system B2B,
– wydzielenie modu ów systemu B2B obs uguj cych procesy,
– standaryzacja funkcjonalno ci systemu B2B,
– opracowanie modelu zale no ci mi dzy procesami w systemie B2B,
– szczegó owe okre lenie niezb dnych danych opisuj cych procesy i funk-

cjonalno ci wydzielone w ramach systemu, wsparte przez diagramy UML 
w postaci Use Case oraz diagramy procesów.

2. Standard zapisu funkcjonalno ci w systemie B2B

Tworzenie du ych i skomplikowanych systemów czy oprogramowania 
sk adaj cego si  z wielu modu ów, realizuj cego liczne funkcjonalno ci, 
o wysokim stopniu z o ono ci wymaga szczegó owego i jasnego w odbiorze 
sposobu projektowania i planowania. Odpowiednie przedstawienie w pro-
cesów, modu ów, klas czy relacji ma znacz cy wp yw na prawid owo  kon-
strukcji systemu, jego bezpiecze stwo oraz wydajno . Przy projektowaniu 
tego typu rozwi za  uczestniczy wiele osób, nale y wi c zapewni  zrozumia y 
i jednolity dla wszystkich sposób opisu zachowania systemu. Ze wzgl du na 
istnienie wielu metodologii modelowania konieczno ci  jest ich ujednolicenie 
i wprowadzenie jednego wspólnego wzorca.

W pierwszym etapie bada  dotycz cych funkcjonalno ci modeli systemów 
B2B opartych na technologiach WWW oraz opracowania metody ich standa-
ryzacji, zosta y zidentyfikowane kluczowe wymagania dla systemu B2B. Kolej-
nym krokiem by o prze o enie ich na konkretne procesy oraz modu y, które 
b d  potem realizowane w prototypie systemu B2B. W tym celu zastosowano 
jedn  z technik modelowania systemów informatycznych stosowanych w in y-
nierii oprogramowania, jakim jest j zyk UML (Unified Modeling Language).
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W celu ustalenia jednego standardu zapisu funkcjonalno ci zaprojekto-
wane zosta y specjalne Karty dzia ania (tabele 1, 2), wed ug których zosta a 
dokonana charakterystyka projektowanych modu ów.

Numer modu u
Numer modu u przyporz dkowany w strukturze 
funkcjonalnej systemu

Nazwa modu u Nazwa modu u w strukturze funkcjonalnej systemu

Przeznaczenie modu u Mo liwe zadanie do realizacji w danym module

Dzia ania w module Wyszczególnienie zada  do realizacji w ramach modu u

Tab. 1. Wzór karty dzia ania do opisu modu u. ród o: Opracowanie nowoczesnego 
i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac 
badawczo-rozwojowych. Cz  2. (2014). Rzeszów.

Numer dzia ania
Numerr dzia ania przyporz dkowany w strukturze 
funkcjonalnej systemu

Nazwa dzia ania
Nazwa opisuj ca funkcj  lub rezultat osi gany poprzez 
wykonanie danej funkcji

Zadanie
(kroki post powania)

Mo liwe zadanie do realizacji w ramach dzia ania

Wsad
Informacja, dane, pliki, dokumenty lub inne materia y, które 
przyczyniaj  si  do uruchomienia funkcji systemu

Czynnik wyzwalaj cy
Czynniki pozamaterialne (inne ni  wsad), które przyczyniaj  
si  do uruchomienia funkcji systemu, np. decyzja, potrzeba, 
zako czenie danego etapu

Rezultat
Rezultat wykonania danej funkcji, np. nowy dokument, nowy 
plik, nowe zdarzenie

Tab. 2. Wzór karty dzia ania do opisu dzia a  w ramach modu u. ród o: Opracowanie 
nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe 
w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Cz  2. (2014). Rzeszów.

Ka dy modu  zosta  przedstawiony w perspektywie przypadków u ycia 
(Use Case) j zyka UML, a procesy i czynno ci w postaci diagramów. System 
zosta  podzielony na modu y skupiaj ce tematycznie zgrupowane funkcjo-
nalno ci. Dzi ki takiej budowie, w zale no ci od potrzeb, w atwy sposób 
udost pnione zostaj  odpowiednie widoki danych, które docelowo znajd  
zastosowanie w firmach obs ugiwanych przez system.

UML znajduje g ównie zastosowanie w tworzeniu systemów informa-
tycznych przedsi biorstw oraz rozproszonych us ug internetowych. Istotn  
cech  j zyka UML jest to, e pomimo nieklasyfikowania go jako j zyka 
programowania graficznego, modele opisane za jego pomoc  mog  by  
powi zane z du  liczb  j zyków programowania (np. C++, Visual Basic 
czy Java). UML sk ada si  z dwóch podstawowych elementów: notacji oraz 
metamodelu (rysunek 1).
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Notacja:

– elementy graficzne
– sk adnia j zyka modelowania
– istota przy tworzeniu modeli

Metamodel:

– definicje poj  j zyka 
i powi zania pomi dzy nimi

– graficzne modelowanie

Rys. 1. Elementy j zyka UML. ród o: http://www.omg.org/spec/UML/2.2/ (10.03.2014).

UML definiuje dwie podstawowe sk adowe: notacj  poszczególnych ele-
mentów u ywanych na diagramach i ich semantyk , czyli tzw. metamodel. 
Z punktu widzenia analityka istotniejsze jest czytelne i jednoznaczne opi-
sanie modelu tak, aby inne osoby mog y zrozumie  jego znaczenie. Zatem 
wa niejsza dla niego jest notacja, metamodel za  powinien by  zrozumia y 
intuicyjnie. Z kolei przy generowaniu kodu i przej ciu do implementacji 
wa niejsze jest cis e rozumienie znaczenia poszczególnych elementów, tak 
aby mo liwa by a automatyczna konwersja modelu do innego formalizmu.

Kolejn  charakterystyk  UML jest to, e umo liwia przedstawienie pro-
jektu z wielu prawie niezale nych perspektyw (Schmuller, 2003):
1. Perspektywa przypadków u ycia (ang. Use Case) – s u y g ównie do okre-

lenia wymaga  projektowanego systemu. Przypadki u ycia wskazuj  wiele 
szczegó ów, ale zapewniaj  równie  spojrzenie na projekt z szerszej perspek-
tywy. Use Case s  cz sto okre lane jako plan systemu (McLaughlin, Pollice 
i West, 2006). Potrafi  wskaza  cele systemu w sposób bardziej uproszczony, 
a przez to bardziej zrozumia y dla zainteresowanych stron, natomiast potra-
fi  modelowa  funkcjonalno ci systemu bardziej kompletnie ni  diagramy 
klas (Siau i Lee, 2004, s. 229–237). S  zazwyczaj tworzone w pierwszych 
fazach projektowania rozwi za . cz  ze sob  aktorów (u ytkowników) 
oraz mo liwe dzia ania w systemie, natomiast szczegó y ich przebiegu s  
projektowane za pomoc  innych bardziej szczegó owych technik. 

2. Perspektywa projektowa (logiczna) umo liwia opis sposobu realizacji funk-
cjonalno ci oraz przedstawienie systemu z punktu widzenia projektanta.

3. Perspektywa implementacyjna umo liwia przedstawienie systemu z punktu 
widzenia programisty i ilustracj  struktury kodu systemu (implementacja 
klas, podsystemów, modu ów czy interfejsów).

4. Perspektywa procesowa umo liwia podzia  systemu na procesy (czynno-
ci) i jednostki wykonawcze, opis zagadnie  poza funkcjonalnych oraz 

przedstawienie systemu z punktu widzenia programisty i integratora, 
instalatora.

5. Perspektywa wdro eniowa umo liwia podzia  fizyczny elementów systemu 
oraz ich rozmieszczenie w infrastrukturze, opis systemu dla integratorów 
i instalatorów.
Na rynku jest dost pnych wiele aplikacji wspieraj cych tworzenie diagra-

mów UML, od prostych darmowych aplikacji, jak np. ARGOUML (http://
argouml.org), WHITESTARUML (http://sourceforge.net/projects/whitesta-
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ruml), po zaawansowane p atne narz dzia, np. MS VISIO (http://office.
microsoft.com), VISUAL PARADIGM (http://www.visual-paradigm.com).

Ze wzgl du na rodowisko programistyczne, w którym projektowany 
system B2B jest tworzony, zosta y wykorzystane narz dzia MS VISIO. Do 
jego zalet nale y zaliczy :
– tworzenie profesjonalnych diagramów,
– atwo  zrozumienia skomplikowanych danych dzi ki nowym narz dziom 

i diagramom po czonymi z danymi,
– posiadanie szablonu modelowania UML,
– obs ug  tworzenia modeli obiektowych,
– wyposa enie w eksplorator modelu UML oferuj cy widok drzewa modelu, 

za pomoc  którego mo na prze cza  si  z jednego widoku na inny,
– wst pnie zdefiniowane kszta ty inteligentne przedstawiaj ce elementy 

w notacji UML i obs uguj ce tworzenie typów diagramów UML (kszta ty 
s  zaprogramowane, aby ich zachowanie by o zgodne z semantyk  UML),

– atwo  dost pu do okien dialogowych, za pomoc  których mo na do 
elementów UML dodawa  nazwy, atrybuty, operacje i inne w a ciwo ci,

– dynamiczne sprawdzanie b dów semantycznych, identyfikowanie i dia-
gnozowanie b dów, takich jak brak danych czy nieprawid owe u ycie 
notacji UML,

– mo liwo  odtwarzania projektów utworzonych w programie Microsoft 
Visual C++ 6.0 lub Microsoft Visual Basic 6.0 w celu wygenerowania 
modeli struktur statycznych UML,

– mo liwo  odtwarzania projektów utworzonych w programie Microsoft 
Visual Studio.NET i generowania modeli struktur statycznych UML.

3. Modelowanie systemu B2B

System B2B stanowi jeden z elementów ca o ci rozwi zania informatycz-
nego, które wspiera okre lone procesy realizowane pomi dzy przedsi bior-
stwami wspó pracuj cymi. Nie jest platform  zapewniaj c  ca o  funkcjonal-
no ci niezb dnej do obs ugi firmy, dlatego jego budowa powinna zapewnia  
mo liwo  integracji z systemami ERP. Powinna stanowi  konfigurowalny 
interfejs umo liwiaj cy podgl d wybranych informacji zawartych w systemie 
ERP. Us ugi WWW s  najwy sz  warstw  systemów B2B i powinny s u y  
do bezpo redniego kontaktu z klientem. Zgodnie z wymaganiami stawianymi 
systemom klasy ERP dane wprowadzane przez partnera za po rednictwem 
platformy powinny zosta  w czasie rzeczywistym rejestrowane w bazie danych 
obs ugiwanego systemu. Analogicznie informacje zawarte w bazie danych s  
dost pne w trybie on-line w systemie B2B. Z platformy internetowej mog  
korzysta  firmy zdefiniowane w bazie danych, dla których zosta y ustawione 
odpowiednie parametry. Zakres uprawnie  poszczególnych u ytkowników 
powinien by  konfigurowalny. Dost p do platformy za pomoc  przegl darki 
jest mo liwy po podaniu unikatowych dla ka dego u ytkownika ID oraz has a. 
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Na rysunku 2 przedstawiono ogólny schemat architektury systemowej, 
dla której projektowany jest system B2B. 

System B2B

System ERP

Database

Rys. 2. Ogólny schemat komponentów ca ego systemu B2B. ród o: opracowanie 
nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe 
w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Cz  2. (2014). Rzeszów.

Przeprowadzone badania pozwoli y na wydzielenie nast puj cych mo du-
ów w systemie B2B:

 1. Administracja – modu  konfiguracyjny i serwisowy.
 2. Dokumenty – modu  udost pniaj cy ko cowe dokumenty handlowe. 
 3. Zamówienia – modu  udost pniaj cy dokumenty zamówie  sprzeda y.
 4. P atno ci – modu  informacyjny zawieraj cy aktualne dane rozliczeniowe.
 5. Prezentacja towarów – modu  odpowiedzialny za prezentacj  oferty han-

dlowej.
 6. Reklamacje – modu  odpowiedzialny za wsparcie i obs ug  procesu rekla-

macyjnego.
 7. Elektroniczny biuletyn (newsletter) – modu  komunikacji z klientami.
 8. Serwis – modu  odpowiedzialny za wsparcie i obs ug  zlece  serwisowych.
 9. Obs uga b dów – modu  pomocniczy s u cy do wykrywania i raporto-

wania b dów systemu.
10. Przedstawiciel handlowy – modu  wspieraj cy obs ug  sprzeda y przez 

przedstawicieli handlowych.
11. Planowane dostawy – modu  wspieraj cy informowanie klienta o dost p-

no ci towarów.
12. Wysy ki i paczki – modu  wspieraj cy obs ug  dostaw towarów do klienta 

ko cowego.
13. Elektroniczne p atno ci – modu  do zdalnego op acania zamówionych 

us ug i towarów.
Modu y maj  charakter logicznych komponentów systemu, funkcjonuj -

cych w ramach dwóch paneli zapewniaj cych obs ug  poszczególnych pro-
cesów wchodz cych w ich sk ad oraz dedykowany i konfigurowalny dost p 
u ytkowników do systemu.
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IX. Moduł:
Serwis

VIII. Moduł:
Przedstawiciel

handlowy

XII. Moduł:
Wysyłki i paczki

XI. Moduł:
Planowanie dostaw

VII. Moduł:
Zamówienia

X. Moduł:
Reklamacje

I. Moduł:
Administracja

Panel administracyjny II. Moduł:
Obsługa błędów

V. Moduł:
Elektroniczny biuletyn

III. Moduł:
Dokumenty

Panel wymiany informacji

Panel funkcyjny

VI. Moduł:
Płatności

IV. Moduł:
Prezentacja towarów

Rys. 3. Modu y systemu B2B w rozbiciu na g ówne panele. ród o: opracowanie 
nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe 
w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Cz  2. (2014). Rzeszów.

W ramach g ównych modu ów zosta y wydzielone nast puj ce funkcjo-
nalno ci i procesy: 
1. Administracja:

1.1. J zykowo  (t umaczenia).
1.2. Uprawnienia.
1.3. ledzenie aktywno ci u ytkownika.
1.4. Dziennik logowa .

2. Dokumenty:
2.1. Lista FS.
2.2. Podgl d szczegó ów FS.
2.3. Lista WZ.
2.4. Podgl d szczegó ów WZ.

3. Zamówienia:
3.1. Lista ZS.
3.2. Podgl d szczegó ów ZS.
3.3. Lista ZW.
3.4. Podgl d szczegó ów ZW.
3.5. Proces sk adania zamówienia.

4. P atno ci:
4.1. Lista p atno ci.
4.2. P atno ci elektroniczne.
4.3. Generowanie formularzy polece  przelewów oraz wp at gotówkowych.

5. Prezentacja towarów:
5.1. Lista grup towarowych.
5.2. Lista towarów.
5.3. Podgl d szczegó ów towaru.
5.4. Wyszukiwarka.
5.5. Lista promocji.
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 6. Reklamacje:
6.1. Lista reklamacji.
6.2. Podgl d szczegó ów reklamacji.
6.3. Proces sk adania reklamacji.

 7. Elektroniczny biuletyn (newsletter):
7.1. Lista informacji.

 8. Serwis:
8.1. Lista zlece  serwisowych.
8.2. Szczegó y zlecenia serwisowego.
8.3. Proces sk adania zlecenia serwisowego.

 9. Obs uga b dów:
9.1. Wy wietlenie b du (u ytkownikowi).
9.2. Rejestracja b du do pliku/tabeli bazy danych.
9.3. Wys anie powiadomienia o b dzie.

10. Przedstawiciel handlowy:
10.1. Lista kontrahentów.
10.2. Podgl d szczegó ów kontrahenta.
10.3. Geolokalizacja.
10.4. Raporty PH

11. Planowanie dostaw:
11.1. Przedstawienie informacji o terminach/ilo ciach przysz ych dostaw.

12. Wysy ki i paczki:
12.1. Lista dokumentów wysy ek i paczek.

Projektowany system B2B stanowi rozwi zanie informatyczne, które 
wspiera wymienione procesy. Przyj to, e jego budowa powinna zapewnia  
mo liwo  integracji z systemami ERP kluczowych na rynku producentów. 
Z platformy internetowej b d  mogli korzysta  u ytkownicy zdefiniowani 
w bazie danych, dla których zosta y ustawione odpowiednie parametry przez 
administratora systemu. Zakres uprawnie  poszczególnych u ytkowników 
jest konfigurowalny. Dost p do platformy za pomoc  przegl darki jest 
mo liwy po podaniu unikatowych dla ka dego u ytkownika ID oraz has a.

4. Podsumowanie

Przedsi biorstwa wspó pracuj ce na platformie B2B s  zorientowane na 
osi gni cie korzy ci, które w sposób bezpo redni lub po redni prze o  si  
na ich kondycj  ekonomiczn .

Dlatego konstrukcja systemu B2B w efekcie ko cowym powinna spe nia  
g ówne za o enia, m.in.
– podnie  poziom obs ugi partnerów biznesowych poprzez oferowanie 

narz dzi u atwiaj cych wspó prac ,
– zautomatyzowa  kontrol  standardów wymiany handlowej,
– zapewni  indywidualne dostosowanie cenników uwzgl dniaj cych indy-

widualne warunki rabatowania,
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– obni y  koszty przeprowadzonych transakcji oraz podnie  ich jako  
(brak barier geograficznych, ograniczenie ilo ci osób bior cych udzia  
w obs udze transakcji, eliminowanie dodatkowych aplikacji wspomaga-
j cych procesy biznesowe),

– u atwi  planowanie bud etu oraz kontrol  wydatków (np. przyznane 
limity cenowe i prezentacja ich bie cego wykorzystania),

– umo liwi  ledzenie realizacji procesów zakupowych i logistycznych (sta-
tusowanie zamówie , powiadomienia o realizacji itp.),

– umo liwi  sta y dost p zarejestrowanych u ytkowników (brak logowania 
anonimowego w systemach B2B),

– udost pnia  przez ca  dob , 7 dni w tygodniu informacje o aktualnej 
ofercie produktowej.
Ze wzgl du na to, e projektowany system B2B ma s u y  do obs ugi 

du ych wolumenów danych, wa n  cech  jest zapewnienie odpowiedniej 
wydajno ci i skalowalno ci rozwi zania w celu ergonomicznej pracy wielodo-
st powej. Oznacza to, e system b dzie umo liwia  podobne warunki pracy 
przy dost pie zarówno jednoosobowym, jak i wieloosobowym. Rozwi zanie 
nie ogranicza liczby osób pracuj cych równolegle w systemie, co wi cej 
liczba ta w domy le pozostaje nieograniczona. System musi wi c zapew-
ni  mo liwo  efektywnej pracy bez wzgl du na obci enie poszczególnych 
komponentów samego rozwi zania B2B, jak te  systemu ERP oraz bazy 
danych. Procesy zachodz ce na bazie danych (analizy danych, uruchomie-
nie wielu raportów jednocze nie, du e obci enie systemu ERP) powinny 
by  jak najmniej odczuwalne dla u ytkowników zalogowanych do systemu. 
Zaprojektowane modu y i zarz dzanie danymi wspieranymi przez platform  
B2B zosta y tak skonstruowane, aby nie doprowadza  do konfliktu dost pu 
ze strony kilku u ytkowników. 

Nale y pami ta , e wydajno  systemu musi by  równocze nie wspie-
rana przez odpowiednie urz dzenia sprz towe. W tym celu system zbudo-
wany b dzie jako wielowarstwowy, gdzie w zale no ci od potrzeb mo na 
umie ci  komponenty systemu na rozbudowanych platformach sprz towych, 
zwi kszaj c wydajno  ogóln  systemu (np. odseparowanie bazy danych od 
warstwy po rednicz cej i warstwy interfejsu poprzez umieszczenie ich na 
osobnych serwerach).

Jednym z wa niejszych aspektów skalowalno ci projektowanego sytemu 
jest mo liwo  dostosowania (przez w a ciciela platformy B2B) w asnych 
systemów informatycznych do systemów przedsi biorstw, z którymi wspó -
pracuje. Oznacza to udost pnienie mo liwo ci integracji poprzez wprowa-
dzanie mechanizmów automatycznych importów danych, które pochodz  
z systemów partnerów.
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Przypisy
1 Projekt jest realizowany przez firm  OPTeam SA, finansowany w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, O  
Priorytetowa: Przedsi biorczo  i innowacje, Dzia anie 1.6A: Badania i nowoczesne 
technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach, Lublin 2014. W projekcie 
autorka pe ni rol  kierownika naukowego.

2 Badania zosta y przedstawione w opracowaniu pt. „Badanie funkcjonalno ci modeli 
systemów B2B opartych na technologiach WWW oraz opracowanie metody ich stan-
daryzacji”. Wyniki bada  pierwszego etapu projektu zosta y omówione w: obaziewicz, 
2014.
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