IBM ROZWIÑZANIA DLA KA˚DEJ FIRMY

Platforma
w dzier˝awie
Toruƒska Grupa Apator ju˝ od szeÊciu lat korzysta z kompleksowej oferty firmy IBM
(sprz´t i oprogramowanie), stanowiàcej platform´ dla jej systemu klasy ERP.
Grupa Apator jest polskà grupà kapita∏owà dzia∏ajàcà na rynku
aparatury ∏àcznikowej i pomiarowej. W jej sk∏ad wchodzi osiem
spó∏ek – szeÊç krajowych i dwie zagraniczne. Wiodàcà rol´
w grupie – poprzez organizacj´ i koordynacj´ wspó∏pracy – pe∏ni Apator z Torunia. „Spó∏ka ta odpowiada tak˝e za strategi´
informatycznà. Z pracujàcego w jej centrum obliczeniowym systemu wspomagajàcego zarzàdzanie klasy ERP korzystajà ju˝
Pafal w Âwidnicy i Apator Metrix w Tczewie. Docelowo system
ten ma objàç wszystkie spó∏ki Grupy” – mówi S∏awomir Wronka,
dyrektor handlowy w IBM Polska.
Strategicznym celem Grupy Apator jest budowa polskiej
grupy technologicznej, dzia∏ajàcej w bran˝y elektromaszynowej,
opartej na silnej marce i nakierowanej na sprzeda˝ na rynkach
zagranicznych. W zakresie rozwiàzaƒ pomiarowych firma chce
wyst´powaç z kompleksowà ofertà w zakresie pomiaru i odczytu
wszystkich mediów energetycznych. Rozwiàzania tego typu produkujà: Apator, Pafal, Apator Metrix i Apator-Kfap. Oferta Grupy
Apator obejmuje urzàdzenia do pomiaru (liczniki energii, ciep∏omierze, gazomierze i czujniki temperatury). Stanowi te˝ baz´ dla rozwoju systemów umo˝liwiajàcych opomiarowanie zu˝ycia energii
oraz zdalny odczyt i przekazywanie danych. Apator oferuje te˝
dwa systemy: LEWsystem Apator – kredytowo-przedp∏atowy system opomiarowania mediów u˝ytkowych i AMRsystem Apator
– system zdalnego odczytu urzàdzeƒ pomiarowych. Z kolei jako

Rozwiàzania IBM stosowane
w Grupie Apator
◊ System p
◊ System x
◊ Lotus Notes/Domino
◊ Tivoli Storage Manager
producent rozwiàzaƒ dla segmentu ∏àcznikowego, Apator zamierza dostarczaç urzàdzenia do bezpiecznego ∏àczenia i roz∏àczania
obwodów elektrycznych. W tym segmencie dzia∏ajà: Apator, Apator Mining, Apator Control i Apator Elektro.
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S∏awomir Wronka, dyrektor handlowy w IBM Polska
Poszukiwanie wydajnoÊci
Obrana przez kierownictwo Grupy Apator strategia rozwoju wymaga zastosowania najnowszych rozwiàzaƒ informatycznych,
w tym zintegrowanego systemu wspomagajàcego zarzàdzanie.
„Wspó∏praca Apatora z IBM Polska i partnerami tej firmy rozpocz´∏a si´ szeÊç lat temu, wraz ze startem produktywnym nowego
systemu ERP firmy Baan” – opowiada S∏awomir Wronka. Toruƒska spó∏ka korzysta∏a poczàtkowo z bazy danych dostarczonej
przez Baana. Okaza∏a si´ ona jednak niewystarczajàca, co wymusi∏o zmian´ platformy na stabilniejszà i wydajniejszà. To z kolei
spowodowa∏o, ˝e zakupione wczeÊniej serwery nie radzi∏y sobie
z liczbà transakcji.
„Dziennie jest ich kilkadziesiàt tysi´cy. System ERP objà∏ wszystkie
sfery naszej dzia∏alnoÊci” – wyjaÊnia Zbigniew Szkudlarek, kierownik Dzia∏u Informatyki w firmie Apator. Z systemu ERP w Grupie
Apator korzysta obecnie 150 osób w trzech lokalizacjach – Toruniu i dwóch zak∏adach w Tczewie i Âwidnicy. Zarzàd podjà∏ decy-

zj´, ˝e Baan stanie si´ podstawowym systemem transakcyjnym
wykorzystywanym w Grupie Apator. Docelowo ma wi´c objàç
szeÊç spó∏ek. „Obcià˝enie systemu spowodowa∏o, ˝e ju˝ po
trzech miesiàcach rozpocz´liÊmy poszukiwania wydajniejszej platformy sprz´towej. Nie byliÊmy zdecydowani na konkretnego producenta. Do wyboru IBM przekona∏o nas profesjonalne podejÊcie
tej firmy i przewaga technologiczna. Jej przedstawiciele nie przyszli z gotowà propozycjà. Zadali najpierw wiele szczegó∏owych
pytaƒ dotyczàcych naszych potrzeb i na tej podstawie zaproponowali odpowiadajàce im rozwiàzania. Oba oparte na platformie
RISC – IBM System p” – opowiada Zbigniew Szkudlarek. Apator
nie zdecydowa∏ si´ jednak na zakup serwerów, lecz ich dzier˝aw´
od partnera IBM – firmy COM-IT. „Cena jest porównywalna, a taki
model to dla nas znacznie mniejszy k∏opot” – dodaje. Za instalacj´
serwerów RISC odpowiedzialni byli ju˝ jednak bezpoÊrednio
przedstawiciele IBM Polska. Pomogli oni tak˝e w budowie klastra, prowadzàc ca∏à instalacj´ od poczàtku. Umowa taka obowiàzuje przez minimum trzy lata. Zawarto w niej jednak klauzul´,
˝e w razie nag∏ego zwi´kszenia potrzeb, stosowana platforma
systemowa – oczywiÊcie po negocjacjach dodatkowych warunków kontraktu – mo˝e zostaç rozbudowana. Na razie, jak przyznajà przedstawiciele toruƒskiego Apatora, to si´ nie zdarzy∏o.
Niewykluczone jednak, ˝e tak b´dzie w zwiàzku z planowanà migracjà pozosta∏ych zak∏adów Grupy do systemu Baana, choç
przedstawiciele firmy deklarujà, ˝e zdecydujà si´ raczej na wymian´ serwerów IBM na nowsze modele. „Pierwszy i jak dotàd jedyny raz zmieniliÊmy platform´ sprz´towà w 2004 r. Obecnie wykorzystujemy klaster dwóch serwerów RISC. Dodatkowo zakupili-
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Êmy maszyn´, na której dokonujemy backupu danych” – mówi
Zbigniew Szkudlarek. Co prawda Apator dzier˝awi wszystkie trzy
maszyny, jednak stojà one w jego centrum danych, a piecz´ nad
nimi sprawujà informatycy toruƒskiej spó∏ki.
Rozbudowa infrastruktury
Niedawno informatycy Apatora zakoƒczyli wdro˝enie systemu
Tivoli Storage Manager. WczeÊniej toruƒska firma nie stosowa∏a
centralnego backupu. „ZgrywaliÊmy dane na dyski lub p∏yty. MieliÊmy co prawda serwer backupowy, ale nie mieliÊmy zainstalowanego klienta Tivoli na komputerach i serwerach, z których archiwizujemy pliki” – opowiada Zbigniew Szkudlarek. „Tymczasem nasi
konstruktorzy trzymajà na swoich komputerach wiele istotnych
danych, a w przysz∏ym roku chcielibyÊmy stworzyç centralnà baz´
projektów” – dodaje. Archiwizowane muszà byç te˝ dane osób
odpowiedzialnych za relacje gie∏dowe.
Poza systemem klasy ERP codziennie musi byç dokonywany
backup danych z systemów umo˝liwiajàcych detalicznà sprzeda˝

Zbigniew Szkudlarek, kierownik Dzia∏u Informatyki w firmie Apator
energii elektrycznej. Mieszkaƒcy Âlàska mogà kupiç okreÊlonà jej
iloÊç w punktach handlowych. Po autoryzowaniu transakcji w firmie Apator otrzymujà oni 20-cyfrowy kod, który wpisujà do licznika dostarczonego równie˝ przez t´ spó∏k´. Licznik nie potrzebuje
inkasenta, poniewa˝ automatycznie odcina pràd po wykorzystaniu zakupionego limitu. „Teraz prowadzimy prace nad umo˝liwieniem zakupu energii elektrycznej przez Internet” – mówi Zbigniew
Szkudlarek. ¸àcznie proces centralnego backupu dokonywany za
poÊrednictwem rozwiàzania Tivoli objà∏ trzy serwery RISC i 35 innych maszyn. Byç mo˝e cz´Êç z nich zostanie zastàpionych
przez serwery blade firmy IBM, jeÊli Apator rozszerzy projekt
detalicznej sprzeda˝y energii elektrycznej.
Na decyzj´ o wykorzystaniu do backupu rozwiàzania Tivoli
Storage Manager wp∏yn´∏a te˝ decyzja o rozpocz´ciu wdro˝enia
we wszystkich spó∏kach Grupy Apator systemu pracy grupowej
Lotus Notes/Domino. Projekt ma zakoƒczyç si´ jeszcze w tym
roku. Od pi´ciu lat Lotus Notes dzia∏a w Êwidnickim Pafalu. W ramach obecnego wdro˝enia systemu pracy grupowej IBM Apator
zamierza objàç nim procesy zwiàzane z obiegiem dokumentów
w ramach systemu zarzàdzania. „Jak poznamy to narz´dzie, zaczniemy obejmowaç nim coraz bardziej szczegó∏owe procesy,
a˝ do wystawienia wniosku urlopowego, o którym cz´sto w prezentacjach mówià przedstawiciele IBM” – twierdzà z uÊmiechem
przedstawiciele toruƒskiej spó∏ki. Narz´dzie to zosta∏o tak˝e kupione pod kàtem pracy konstruktorów. Dzi´ki Lotus Notes b´dà oni
mogli tworzyç grupy robocze pracujàce nad jednym projektem.
W projekcie tym uczestniczy partner IBM – Dysant Software
z Wroc∏awia. „ZdecydowaliÊmy si´ na wybór tej firmy, bo chcemy si´ jak najwi´cej nauczyç i kolejne procesy odzwierciedlaç
ju˝ w Lotus Notes/Domino samodzielnie. Tymczasem Dysant
Software stworzy∏ system obiegu dokumentów, który pozwala
budowaç procesy na zasadzie ∏àczenia obiektów, zastosowania
gotowych szablonów” – konkluduje Zbigniew Szkudlarek.
◊
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