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Üzleti szabályok informatikai kezelése 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közössége 

 

1. Klubnap 
 

Időpont:  2013. június 20. 17 óra. 

Helyszín: IBM irodaház, 1117 Budapest, Neumann J. u. 1. (Infopark, A épület). 3. emelet  

(ingyenes parkolás) 

 

A klubnap fő témája: Alapozás: 

• BRMS definíciója, jellemzői, fajtái 

• BRMS használatának előnyei, várt eredmények, azok mérése 

• BRMS használatának kihívásai, nehézségei 

• BRMS fogalmak 

 

Vitaindító előadások (időtartamuk a vitával együtt értendő!)  

  

17:15 – 17:45: 

Angster Erzsébet: Az üzleti oldal szerepe az üzleti szabályok készítésében 
1. Mi a BRMS? Miért fontos a szabályok kiszervezése az alkalmazásból? 

2. Mitől Business? Miért fontos, hogy az üzleti oldal képes legyen az üzleti szabályok 

menedzselésére? 

3. Mi várható az üzleti oldaltól? Mire képes az üzleti oldal? Hogyan és mennyire lehet/kell 

segíteni őket annak érdekében, hogy menedzselhessék az üzleti szabályokat? 

 

17:45 – 18:15: 

ifj. Tánczos Zoltán: Célkitűzések és fogalmak/szóhasználat 

tisztázása/egyeztetése 
1. Milyen eredményt várunk egy BRMS használatától, kinek jó ez? Gyorsabb (mihez képest?) 

fejlesztést? Kevesebb teszteléssel azonos teszteltségi szintet? Pontosabb eredményt? 

Testreszabhatóbb (minél?!) alkalmazást? Egyszerre az összeset? (Mi a legjobb eredmény, 

amit már sikerült valós körülmények között elérni?) 

2. Az üzleti szabályok kapcsán mi a legnagyobb kihívás? Specifikáció? Implementáció? 

Tesztelés? Változás-menedzsment? 

3. Hogyan mérhető egy BRMS használatából származó haszon/veszteség? 

4. Tudja-e az üzleti oldal kezelni a szabályokat? Cél ez? 



2/2 

 

 

18:30 – 19:00:  

Mészáros Gyula: Esettanulmány 
Egy esettanulmányon keresztül szeretnék reflektálni az előzőekben megfogalmazott alapkérdésekre. 

Bemutatom, hogyan merült fel és erősödött meg az üzleti igény egy cég egyik legfontosabb üzleti 

folyamatának más megközelítésére, hogyan formálódott ki az informatikai megoldás és hogyan 

sajátította el azt az Üzlet. A konkrét esetet általánosítva feltárható, hogy milyen feladatosztályra 

alkalmazható a szabály alapú megközelítés, melyek a megoldás kidolgozásának és bevezetésének 

feltételei és lépései. (Természetesen a valóságban az ív az általánostól (az irodalmi ismeretektől) 

haladt az egyedi (a konkrét megvalósítás) felé.) Bár mi informatikai szakmai társaság vagyunk, azért a 

megoldás "eladása" is része lehet a tevékenységünknek, így pár szót szeretnék arról is szólni, hogy 

meglátásom szerint ez miért sikerült. Végül a továbblépés lehetőségeinek felemlegetésével zárnám a 

bemutatót. 

 

19:00 – 19:30:  

Általános vita, beszélgetés 

 

A szakmai közösség elérhetőségei: 

http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/uzleti-szabalyok-informatikai-kezelese 

Közösségi portál: http://www.linkedin.com, Group: Business Rules Hungary  

 


