
Üzleti szabálykészítési verseny, 2016

Felhívás támogatók részére

Támogatásért üzleti szabálykezelési megoldásokat ajánlunk cserébe!

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság „Üzleti szabályok informatikai kezelése” szak-
mai közössége (Business Rules Hungary) 2016 őszén „Üzleti szabálykészítési versenyt” szervez. A
hagyományteremtőnek  szánt  verseny  célja  az  üzleti  szabály  alapú  megközelítés  népszerűsítése
gyakorlati  problémák megoldásán keresztül.  A verseny  csak akkor  valósulhat  meg,  ha vannak
támogatók.  Kiemelt támogatók az ún. feladatgazdák ‒ olyan üzleti szereplők, akik problémáikra
„szabályos” mintamegoldásokat szeretnének kapni, különböző üzleti szabálykezelőkben.

Legyen Ön is feladatgazda! 

Nevezze be kedvenc üzleti szabályát legkésőbb 2016. július 20-ig!

Nincs ma már olyan vállalkozás, amely ne alkalmazna számítógépet üzleti folyamataiban. Az üzleti
folyamatok lényegében döntési pontok láncolata. Az üzleti döntések egységes, a vállalati célokat
támogató  gyors  meghozatala  a  nagy  cégek  számára  igen  komoly  kihívást  jelent.  Minél
hatékonyabban képesek a szoftverek követni a változó célokat, annál eredményesebb lesz a vállalat
működése. A hagyományosan fejlesztett szoftverek ezt a célt csak nagy nehézségek árán, jelentős
késleltetéssel, és komoly minőségi kockázattal képesek megvalósítani. 

A szoftveripar  a  választ  az  üzleti  szabálykezelők  kifejlesztésében  találta  meg.  Az  üzleti

szabályokat  szinte  minden  üzleti  területen  lehet  alkalmazni  ‒ például  banki  vagy  mobil

szolgáltatásokban, gyártásütemezésben, vagy akár egyszerű űrlapkitöltésekben. 

Célunk,  hogy  az  üzleti  döntéshozók,  a  fejlesztők,  valamint  az  oktatási  intézmények  hallgatói
megismerjék azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével közvetlenül érhetik el üzleti céljaikat. 
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A  versenyen  azokat  az  üzleti  szabálykezelő  rendszereket  (BRMS)  kell  használni,  amelyek
termékgazdái  (képviselői)  regisztrálnak  a  versenyre.  Idén  ezek  várhatóan  a  következők:  IBM
Operational Decision Manager (IBM), Red Hat JBoss BPM Suite (ULX) és TCPS (T-Logic).

A  feladatgazdák  (üzleti  döntéshozók)  olyan  hasznosítható  megoldásokat  kaphatnak
problémáikra, amelyek általuk is érthetők és akár módosíthatók!

A feladatgazdák,  termékgazdák  és  versenyzők  a  befektetett  pénzért,  illetve  munkáért  cserébe
megoldást, tudást, reklámot és elismerést kapnak. 

Keresünk „Feladatgazda” támogatókat

A verseny egyik célja, hogy valós problémákon alapuló feladatokra adjon megoldást. Feladatgazda
lehet  bármilyen  cég  vagy  szervezet,  akinek  „üzleti  döntés”  jellegű  problémája  van,  és  azt  a
termékgazdák segítségével sikerül olyan formára hozni, mely a versenyen kiadható.

A feladatgazda  regisztrációs  díj  fejében  a  verseny  támogatójaként szerepel,  továbbá  megkapja
minden regisztrált szabálymotorra a termékgazdák által készített megoldás-terveket és az elkészült
versenymunkákat.

Keresünk egyéb támogatókat is

Azon  cégek  támogatását  is  várjuk,  akik  csupán  szeretnék  elősegíteni  az  üzleti  szabálykezelő
rendszerek (BRMS-ek) használatát és pozitív megítélését. A támogatás lehet általános célú vagy
díjhoz kötött. Formája lehet médiaszponzoráció, pénz, HW/SW eszköz, licensz, könyv, szoftver,
gyakornoki állás, utazás stb. 

A támogatók megjelennek a verseny honlapján és különböző médiákban.

A verseny részletes leírása itt található:
http://businessruleshungary.hu, Üzleti szabálykészítő verseny

Jelentkezés: angster.erzsebet@t-logic.hu
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