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ISO / IEC 27001, parte din standardele ISO / IEC 27000 , este un Sistem de Management al Securitatii 

Informatiei (SMSI), standard publicat în octombrie 2005 de către Organizaţia Internaţională de Standardizare 

(ISO) şi Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC). Numele său complet este ISO / IEC 27001:2005 - Tehnologia 

informaţiei - Tehnici de securitate -Sisteme de managementul securităţii informaţiei- Cerinţe.

ISO / IEC 27001 specifică în mod oficial un sistem de management, care este destinat să aducă securitatea 

informatiilor aflate sub controlul de gestionare explicită. 

Fiind o specificaţie formală înseamnă că necesită cerinţe specifice. Organizaţiile care susţin că au adoptat ISO / 

IEC 27001 pot fi, prin urmare, în mod oficial auditate şi certificate conform cu standardul.

Cum funcţionează modul standard ?

Cele mai multe organizaţii au o serie de controale ale securitaţii informaţiilor.  Fără SMSI controalele tind să fie 

oarecum dezorganizate şi incoerente,fiind puse în aplicare de multe ori ca soluţii punctuale la situaţii specifice 

sau pur şi simplu ca o chestiune de convenţie. Modelele mature de obicei se referă la acest stadiu ca "ad-hoc". 

ISO / IEC 27001 prevede că managementul:

* Examineaza sistematic riscurile securitaţii informaţiilor organizaţiei, ţinând seama de ameninţări, vulnerabilităţi 

şi impact;

* Designul şi punerea în aplicare a unei suite coerente şi cuprinzătoare a controalelor de securitate a 

informaţiilor şi / sau alte forme de tratament de risc (cum ar fi evitarea riscului sau de transferul de risc) pentru a 

aborda aceste riscuri, care sunt considerate inacceptabile 

* Adoptarea unui proces de management general pentru a se asigura că controalele securitatii informaţiilor 

continuă să îndeplinească cerintele de securitate al organizaţiei.

Standardul cuprinde 2 anexe procedurale: Anexa A la ISO / IEC 27001 listeaza succint controalelor de 

securitate ale  informaţiilor de la ISO / IEC 27002, în timp ce ISO / IEC 27002 furnizează informaţii suplimentare 

şi  consiliere privind punerea în aplicare a controalelor.

Organizaţiile care pun în aplicare o suită de controale de securitate a informaţiilor, în conformitate cu ISO / IEC 

27002 sunt simultan în măsură să răspundă multor dintre cerinţele ISO / IEC 27001, dar poate lipsi unuia dintre 

elementele sistemului de management general. 

Sistemele tehnice de control al securitaţii cum ar fi antivirus şi firewall-uri nu sunt în mod normal auditate în ISO 

/ IEC 27001 auditurile de certificare: organizaţia presupune că a adoptat toate controalele necesare, deoarece 

informaţiile de securitate globală a ISMS sunt în vigoare şi sunt considerată adecvate,  indeplinind cerinţele din 

ISO / IEC 27001. În plus, conducerea determină domeniul de aplicare al ISMS, în scopul certificării şi-l poate 

limita la, să zicem, o unitate de afaceri . Certificarea ISO / IEC 27001  nu implica neapărat că restul organizaţiei, 

în afara zonei analizate / certificare, are o abordare adecvate pentru managementul securitatii informatiei.
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BS 25999 este standardul BSI (British Standards Institution) în domeniul de Business Continuity Management 

(BCM). Acest standard înlocuieşte PAS 56, o Specificaţie Disponibilă Public, publicată în 2003 pe acelaşi 

subiect. Standardul are 2 parti. Primul, "BS 25999-1:2006 Business Continuity Management Codul de bune 

practici.", are drept scop orientarea generală şi urmăreşte să stabilească procesele, principiile şi terminologia 

pentru Business Continuity Management.

Al doilea, "BS 25999-2:2007 Specificaţie pentru Business Continuity Management", precizează cerinţele pentru 

punerea în aplicare, de exploatare şi îmbunătăţirea unui Business Continuity Management System (BCMS) 

documentat, descriind numai cerinţele care pot fi în mod obiectiv şi independent auditate.

Codul de practică (BS 25999-1) cuprinde urmatoarele sectiuni

Secţiunea 1 - Domeniu şi Aplicabilitatea. Această secţiune defineşte domeniul de aplicare al standardului, 

făcând clar că aceasta descrie cele mai bune practici generice, care ar trebui să fie adaptate de  organizaţia 

care le pune în aplicare.

Secţiunea 2 - Termeni şi definiţii. Această secţiune descrie terminologia şi definiţiile utilizate în structura 

standard.

Secţiunea 3 - Privire de ansamblu asupra Management Business Continuity. O scurtă trecere în revistă 

este subiectul structurii standard. Acesta nu este menit să fie un ghid pentru începători dar descrie procesele 

globale, relaţia sa cu gestionarea riscurilor şi motivele pentru care o organizaţie să le pună în aplicare, împreună 

cu beneficiile.

Secţiunea 4 - Politica de Management a Continuităţii Businessului. Punctul central în punerea în aplicare a 

continuităţii activităţii este o politică clară, fără echivoc şi corespunzătoare resurselor. 

Secţiunea 5 - Managementul programului BCM. Programul de management este în centrul întregului proces 

BCM iar standardul defineşte o modalitate de abordare.

Secţiunea 6 - Intelegerea organizaţiei. Pentru a aplica strategii şi tactici adecvate de continuitate a afacerii, 

organizare trebuie să fie pe deplin înţeleasă, în activităţile sale cruciale, resurse, drepturi, obligaţii, ameninţări, 

riscuri şi expunerea generală la risc.

Secţiunea 7 - Stabilirea Strategiilor BCM. Odată ce organizaţia este înţeleasă în detaliu, strategiile generale 

adecvate de continuitate a afacerii pot fi definite.

Secţiunea 8 - Dezvoltarea şi implementarea unui răspuns BCM. Mijloacele tehnice prin care de continuitate 

a afacerii este îndeplinită. Acestea includ structuri de management ocazionale, management ocazional,  

planurilor de afaceri pentru continuitate.

Secţiunea 9 - Exercitarea, întreţinerea, de audit şi de auto-evaluare a culturii BCM. Fără testare 

răspunsului BCM o organizaţie nu poate fi sigură că acestea vor îndeplini cerinţele lor. Exersarea, întreţinere şi 

procese de revizuire vor permite continuitatea afacerii pentru a-şi îndeplinii obiectivele organizaţiei.

Secţiunea 10 - Integrarea BCM în cultura organizaţiilor. Continuitatea de afaceri nu ar trebui să existe într-

un vid, ci ar trebui să devină parte din modul în care organizaţia este gestionată.
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Familia de standarde ISO 9000 se referă la sistemele de management ale calităţii şi sunt proiectate pentru a 

ajuta organizaţiile sa asigure că acestea respectă nevoile clienţilor şi ale altor părţi interesate. Standardele sunt 

publicate de ISO, Organizaţia Internaţională de Standardizare şi sunt disponibile prin intermediul organizatiilor 

de standarde naţionale. ISO 9000 se ocupă cu elementele fundamentale ale sistemelor de management ale 

calităţii, inclusiv de cele opt principii de management, pe care se bazează familia de standarde. ISO 9001 se 

referă la cerinţele pe care trebuie sa le indeplineasca organizaţiile care doresc să adere la acest standard.

Confirmari independente că organizaţiile îndeplinesc cerinţele ISO 9001 pot fi obţinute de la de terţe organisme 

de certificare. Peste un milion de organizaţii din întreaga lume sunt certificate în mod independent pentru a face 

ISO 9001, fiind astăzi unul dintre instrumentele de management cele mai utilizate pe scară largă în întreaga 

lume.

ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe este un document de aproximativ 30 de pagini 

care este disponibil prin intermediul organismelor naţionale de standardizare din fiecare ţară. 

Conţinutul este structurat după cum urmează:.

o Cerinţe

o Secţiunea 1: Domeniu de aplicare

o Secţiunea 2: Normativ de referinţă

o Secţiunea 3: Termeni şi definiţii (specifice pentru ISO 9001 dar nespecificate în ISO 9000)

o Secţiunea 4: Sistem de Management al Calităţii

o Secţiunea 5: Responsabilitatea Managementului

o Secţiunea 6: Managementul Resurselor

o Secţiunea 7: Realizarea de produse

o Secţiunea 8: Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

În plus faţă de acestea, ISO 9001:2008 necesită o Politica de Calitate şi un Manual al Calităţii (care poate 

sau nu poate să includă documentele de mai sus).

Politica de calitate este o declaraţie oficială din partea conducerii, în strânsă legătură cu planul de afaceri şi 

de marketing şi la nevoile clienţilor. Politica în domeniul calităţii este înţeleasă şi a urmat, la toate nivelurile şi de 

către toţi angajaţii. Fiecare angajat are nevoie sa lucreze la obiective măsurabile specifice.
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Deciziile cu privire la sistemul de calitate se fac pe baza datelor înregistrate, iar sistemul este auditat şi evaluat 

cu regularitate pentru conformitate şi eficienţă.

ISO accentueaza asupra exitentei de  inregistrări (trasabilitate) care să arate cum şi unde au fost folosite 

materiile prime şi realizate produsele pentru a permite ca problemele sa fie verificabile până la sursă. E nevoie 

de a determina cerinţele clientului şi de a crea sisteme de comunicarea în legătură cu informaţiile despre 

produs, intrebari, contracte, comenzi, feedback-ul şi reclamaţiile.

|Când sunt dezvoltate noi produse, aveţi nevoie pentru a planifica etapele de dezvoltare, cu testarea 

corespunzătoare la fiecare etapă. E nevoie de a testa şi documenta dacă produsul îndeplineşte cerinţele de 

proiectare, de reglementare şi de nevoi ale utilizatorilor.

Performanţa este masurata constant prin audituri interne şi întâlniri. In acest fel se determina dacă sistemul 

de calitate este functional şi ce îmbunătăţiri pot fi făcute. Trateaza problemele aparute şi potenţialele probleme. 

Ţine o evidenţă a acestor activităţi precum şi a deciziilor care rezultă; monitorizeaza eficacitatea lor (Notă: aveţi 

nevoie de o procedură documentată pentru auditul intern).

•

Este  nevoie de proceduri documentate pentru a te ocupa cu neconformări aparute sau potenţiale (probleme 

care implică furnizori, clienţi, sau probleme interne). Asiguraţi-vă că nimeni nu foloseşte produse defecte, 

identifică ce să facă cu produsul defect, ocupă-te de cauzele reale şi caută să păstrezi înregistrările pentru a le 

utiliza ca un instrument pentru a îmbunătăţi sistemul.

Există cinci nivele de maturitate. Ratingul pentru nivelul de maturitate este acordat de la nivelul 2 până la 5.
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Standardele ISO 14000  există pentru a ajuta organizaţiile să reducă la minimum modul in care operatiunile lor 

(procese etc) afectează negativ mediul înconjurător (de exemplu provoca modificări negative în aer, apă, sau 

terestre); (b) în conformitate cu legile, regulamentele, şi alte cerinţe orientate spre mediu, şi (c) să 

îmbunătăţească în mod continuu. ISO 14000 este similar cu ISO 9000 , în care ambele se referă la procesul în 

care un produs este fabricat, mai degrabă decât la produsul în sine. Ca şi în cazul ISO 9000, certificarea este 

efectuată de către organizaţii terţe părţi, mai degrabă decât să fie atribuite de către ISO în mod direct. 

ISO 14001 face parte dintr-o familie de 16 standarde internaţionale ISO 14000 proiectate pentru a asista 

companiile în reducerea impactului negativ al acestora asupra mediului. Standardul nu este un sistem de 

management de mediu ca atare şi, prin urmare, nu dictează absolut cerinţelor de performanţă  ale mediului, dar 

în schimb serveşte drept cadru pentru a ajuta organizaţiile în dezvoltarea sistemului propriu de management de 

mediu. ISO 14001 poate fi integrat cu alte funcţii de conducere şi ajută companiile în atingerea obiectivelor lor 

economice şi de mediu. 

Implementarea SO 14001, alaturi de alte standarde ISO 14000, este voluntară cu scopul principal de a asista 

companiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, respectând în acelaşi timp cu orice legislaţie 

aplicabilă. Organizaţiile sunt responsabile pentru stabilirea obiectivelor proprii şi măsurilor de performanţă, cu 

standarde care servesc pentru a le ajuta în atingerea obiectivelor . Aceasta înseamnă că două organizaţii care 

au măsuri complet diferite şi standardele de performanţă de mediu, pot amandoua lucra in conformitate cu 

cerinţele ISO 14001. 

Standardul poate fi aplicat la orice nivel al afacerii,de la nivel organizaţional, pana la produs şi nivelul serviciului. 

Decat sa se concentreze pe măsurarea exacta a obiectivelor de performanţă de mediu, standard evidenţiază 

ceea ce o organizaţie trebuie să facă pentru a îndeplini aceste obiective. Succesul sistemului este foarte 

dependent de implicarea nivelurilor organizaţiei, mai ales  nivelul de top management, care au nevoie să se 

implice activ în dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu. În 2008 s-au 

estimat 188 000 de companii din 155 de tari, certificate ca fiind conforme cu ISO 14001.

ISO 14001 este cunoscut ca un standard generic de management de sistem, în sensul că este aplicabil la orice 

dimensiune şi tip de organizaţie, produs sau serviciu, în orice sector de activitate şi poate găzdui diverse 

condiţii socio-culturale şi geografice 

Principii de bază şi metodologia 

Principiul fundamental şi obiectivul general al standardului ISO 14001, este conceptul de îmbunătăţire continuă. 

ISO 14001 se bazează pe metodologia Plan-Do-Check-Act, care a fost extins pentru a include 17 elemente, 

grupate în cinci faze care se referă la Plan-Do-Check-Act; politicii de mediu, planificare, implementare, 

verificare şi corectare şi în cele din urmă evaluarea de catre management.
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Sănătatea şi securitatea ocupaţională este o zonă trans-disciplinară care se ocupă cu protejarea securităţii, 

sănătăţii şi bunăstării persoanelor angajate. Scopul tuturor programelor  de sănătate la locul de muncă şi a 

programelor de siguranţă este de a promova un mediu de lucru sigur. Ca un efect secundar, se pot proteja, de 

asemenea, co-muncitorii, membrii familiei, angajatorii, clienţii, furnizorii, comunităţile din apropiere, şi alţi 

membri din public care sunt afectaţi de mediu la locul de muncă. 

Din 1950, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) au în comun o 

definiţie comună a sănătăţii la locul de muncă: "Sănătatea ar trebui să vizeze: promovarea şi menţinerea de cel 

mai înalt grad de bunăstare fizică, mentală şi socială a lucrătorilor din toate profesiile; protecţia lucrătorilor la 

locul de muncă de factorii de risc pentru sănătate; introducerea şi menţinerea angajatului într-un mediu 

profesional adaptat la capacităţile sale fiziologice şi psihologice, şi, pentru a rezuma, “adaptarea muncii la om 

şi a fiecărui om la locul lui de muncă ". Acest standard se bazează pe metodologia cunoscută sub numele de 

Plan-Do-Check-Act (PDCA). 

Relaţia cu psihologia sănătăţii muncii

Psihologia sănătăţii muncii (PSM)- o disciplină asociată, este un domeniu relativ nou, care combină elemente 

de sănătate şi securitate a muncii, psihologie industrială/organizatională, psihologie şi sănătate. Domeniul  este 

preocupat de identificarea factorilor de muncă legaţi de factorii psihosociali care influenţează negativ sănătatea 

oamenilor care lucrează. PSM este, de asemenea, preocupat de dezvoltarea de moduri de a schimba locurile 

de muncă în vigoare, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a oamenilor care lucrează. 

Argumente pentru sănătatea şi securitatea muncii

Ofiţerii de Securitate şi Sănătate promovează procedurile de sănătate şi siguranţă într-o organizaţie. Ei 

recunosc pericolele şi măsoară riscurile de sănătate şi siguranţă, stabilesc metode de control a securităţii, şi să 

dea recomandări privind evitarea accidentelor la nivelul managementului şi al angajaţilor unei organizaţii. 

Un program de instruire eficientă poate reduce numărul de accidente şi decese, pagube, răspundere juridică, 

boli, cereri de compensare ale  lucrătorilor, şi a timpului pierdut de la locul de muncă. Un program de formare 

în domeniul siguranţei poate ajuta, de asemenea, un formator să ţină cursurile necesare de siguranţă-OSHAS 

organizate şi la zi.

Trainingurile de siguranţă  ajută la stabilirea unei culturi a siguranţei în care angajaţii se ajută singuri prin 

promovarea proceduri adecvate de siguranţă la locul de muncă. Este important ca noii angajaţi să fie instruiţi 

corespunzător şi să îmbrăţişeze importanţa siguranţei la locul de muncă, deoarece este uşor pentru lucrătorii 

vechi să influenţeze negativ noii veniţi. Această influenţă negativă, poate fi înlaturată cu înfiinţarea de noi şi  

inovative sisteme de formare eficace a siguranţei, care vor duce în final la o cultură a siguranţei. 
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Sănătatea şi securitatea ocupaţională este o zonă trans-disciplinară care se ocupă cu protejarea securităţii, 

sănătăţii şi bunăstării persoanelor angajate. Scopul tuturor programelor  de sănătate la locul de muncă şi a 

programelor de siguranţă este de a promova un mediu de lucru sigur. Ca un efect secundar, se pot proteja, de 

asemenea, co-muncitorii, membrii familiei, angajatorii, clienţii, furnizorii, comunităţile din apropiere, şi alţi 

membri din public care sunt afectaţi de mediu la locul de muncă. SA8000 este un standard global de 

responsabilitate socială pentru condiţii de muncă decente, dezvoltat şi monitorizat de organizatie non-profit-  

Social Accountability International (SAI). 

SA8000 este un standard de certificare auditabil bazat pe Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia 

privind Drepturile Copilului şi diverse Organizaţii Internaţionale ale Muncii (OIM). SA8000 acoperă următoarele 

domenii de responsabilitate:

· Munca copilului : Nici un lucrătorilor sub vârsta de 15 ani; minimul este redus la 14 ani pentru ţările 

care operează în conformitate cu Convenţia ILO 138; excepţie fac ţările în curs de dezvoltare; 

· Munca forţată: Fără muncă forţată, inclusiv muncă pentru datorii sau închisoare, nici depunerea de 

depozite sau de documente de identitate de către angajatori sau firme de recrutare din afară.

· Sănătate şi siguranţă: Asigurarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos; trebuie sa se ia măsuri pentru 

a preveni leziunile; sistem de detectare a ameninţărilor la adresa sănătăţii şi siguranţei, accesul la grupuri 

sanitare şi apă potabilă.

· Libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă: Respectarea dreptului de a forma si a 

adere la sindicate şi negociere colectivă; în cazul în care legea interzice aceste libertăţi, trebuie facilitate 

mijloace paralele de asociere şi negociere.

· Discriminarea: nicio discriminare bazată pe rasă, castă, origine, religie, handicap, sex, orientare 

sexuală, sindicat sau afiliere politică, vârstă; nici o hărţuire sexuală.

· Disciplina: Nici o pedeapsă corporală, coerciţie mentală ori fizică sau abuzl verbal.

· Programul de lucru: Conform cu legea aplicabilă, dar, în orice caz, nu mai mult de 48 de ore pe 

săptămână, cu cel puţin o zi liberă pentru fiecare perioadă de şapte zile; orele suplimentare voluntare trebuie 

plătite la un nivel de prime şi nu trebuie să depăşească 12 de ore pe săptămână în mod regulat; 

· Compensarea: Salariile plătite pentru o săptămână de lucru standard trebuie să respecte standardele 

legale şi industriale şi să fie suficiente pentru a satisface nevoile de bază ale lucrătorilor şi familiilor acestora; 

· Sistemul de Management al Resurselor Umane: Întreprinderile care doresc să câştige şi să menţină 

certificare trebuie să meargă dincolo de respectarea normelor simple şi de a integra standardul în sistemele de 

management şi în practicile lor.

O organizaţie care doreşte să obţină certificare SA8000 poate implementa aceste standarde apeland la 

serviciile COGNOS, compania noastra fiind una din primele companii din Romania care ofera consultanta in 

vederea certificarii SA8000.
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Capability Maturity Model Integration (CMMI) este o abordare ce presupune un proces de îmbunătăţire care 

ajută organizaţiile să-şi crească performanţele. CMMI poate fi utilizat pentru a ghida procesul de îmbunătăţire 

pe un proiect, o diviziune, sau o întreagă organizaţie. CMMI în ingineria software şi dezvoltarea organizaţională 

vizează îmbunătăţirea procesului de lucru care oferă organizaţiilor elemente esenţiale pentru creşterea eficace 

a procesulului. CMMI este o marcă comercială deţinută de Software Engineering Institute de la Universitatea 

Carnegie Mellon.

Cu ajutorul consultanţilor COGNOS, CMMI ajută la "integrarea funcţiilor de organizare separate în mod 

tradiţional, stabilirea obiectivelor şi a priorităţilor în îmbunătăţirea proceselor, la îndrumarea pentru procesele de 

calitate şi oferă un punct de referinţă pentru evaluarea proceselor curente.“

Punerea în aplicare a CMMI se adresează în prezent către trei domenii de interes:

1. Dezvoltarea de produse şi servicii - CMMI pentru Dezvoltare (CMMI-DEV);

2. Stabilirea, managementul şi livrarea serviciilor - CMMI pentru Servicii (CMMI-VPC), precum şi

3. Achiziţii de produse şi servicii - CMMI de achiziţie (CMMI-ACQ).

CMMI a fost dezvoltat de un grup de experţi din industrie, guvern şi Software Engineering Institute (SEI), de la 

Carnegie Mellon University. Modelele CMMI oferă îndrumare pentru dezvoltarea sau îmbunătăţirea proceselor 

care sunt menite să îndeplinească obiectivele de afaceri ale unei organizaţii.

Un model CMMI poate fi utilizat, de asemenea, ca un cadru pentru evaluarea nivelului la care sunt structurate 

procesele într-o organizaţie. CMMI îşi are originea în ingineria software, dar a fost extinsă intens de-a lungul 

anilor şi către alte zone de interes cum ar fi dezvoltarea de produse hardware, livrarea de servicii precum şi 

achiziţionarea de produse şi servicii. Cuvântul "software" nu apare în deifinirea CMMI. Această generalizare a 

conceptelor de îmbunătăţire face din CMMI un concept extrem de abstract. Acesta nu este la fel de specific 

pentru ingineria software ca predecesorul său, CMM Software (CMM, vezi mai jos).

Zonele de procesare pe care CMMI le va conţine vor varia in funcţie de constelaţia utilizată (achiziţii, servicii, 

dezvoltare). Zonele de proces cheie sunt zonele care vor fi acoperite de procesele organizaţiei. 
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Nivelul de Maturitatea 2 - Gestionat

· CM - Management de configurare

· MA - Măsurare şi analiză

· PMC – Monitorizarea proiectului şi control

· PP - Planificarea proiectelor

· PPQA – Asigurarea Calităţii proceselor şi produselor

· REQM - Cerinţele managementului

· SAM – Managementul Acordurilor cu furnizorii

Nivelul de Maturitate 3 - Definit

· DAR - Analiza Deciziilor şi Rezoluţia

· IPM - Management de Proiect Integrat + IPPD

· OFD - Definirea procesului organizational + IPPD

· POP - Focus proces organizaţional

· OT - Training organizaţional

· PI - Integrare de mărfuri

· RD - Cerinţele dezvoltării

· RSKM - Managementul Riscului

· TS - Soluţie tehnică

· VAL - Validarea

· VER - Verificarea

Maturitate Nivelul 4 - Cantitativ Gestionat

· QPM - Project Management cantitativ

· OPP - Procesul de performanţă organizaţională

Maturitate Nivelul 5 - Optimizarea

· CAR - analiza cauzală şi rezoluţia

· OID - inovarea organizaţională şi desfăşurarea

Există cinci nivele de maturitate. Ratingul pentru nivelul de maturitate este acordat de la nivelul 2 până la 5.

COGNOS
solutions for performance

www.cognosconsulting.ro

Managementul IT.
CMMI

Sisteme Management IT



Industria serviciilor este un motor semnificativ pentru creşterea economică la nivel mondial. Un ghid pentru 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea practicilor de maturare a serviciilor este o cheie care contribuie la performanţa 

furnizorului de servicii si satisfactia clientului. Modelul CMMI ® pentru Servicii (CMMI-VPC) este proiectat 

pentru a începe satisfacerea acestei nevoi.

Acesta este motivul pentru care COGNOS are o expertiză bogată în implementarea CMMI în industria 

serviciilor.

CMMI-SVC conţine 24 de zone de procese. Dintre acestea, 16 sunt zone de bază, 1 este o zonă de proces 

comune, şi 7 sunt zone de servicii specifice proceselor care includ adiţionale. 

Toate practicile modelului CMMI-SVC se concentreză pe activităţile furnizorului de servicii. Şapte domenii de 

procese se concentreză pe practicile specifice serviciilor, abordarea capacităţii şi a gestionării disponibilităţii, 

continuitatea serviciului, furnizarea de servicii, rezoluţia incidentului şi prevenirea, tranziţia de serviciu, servicii 

de dezvoltare de sistem, şi pe procesele de management strategic de servicii.

Despre Procesul de Îmbunătăţire

Există mai multe dimensiuni pe care o organizaţie se poate concentra pentru a dezvolta şi menţine calitatea 

produselor şi serviciilor. Cele trei dimensiuni critice pe care se concentrează de obicei organizaţiile sunt: 

oameni, proceduri şi metode, precum şi unelte şi echipamente.

Ce ţine totul împreună? Sunt procesele utilizate în organizaţia dumneavoastră. Procese care vă permit să 

sincronizati  modul în care faceti afaceri. Acestea vă oferta scalabilitate pentru afacerea şi oferă o modalitate de 

a imbunatatii continuu procese organizatiei dvs. Procesele vă permit să realocati resursele si conform  

tendinţele de afaceri.

Trăim într-o lume dinamică. Un accent pus pe proces asigură infrastructura şi stabilitatea necesare pentru a 

face faţă unei lumi în continuă schimbare şi pentru a maximiza productivitatea oamenilor şi utilizarea 

competitivă a tehnologiei. In  cadrul procesului de fabricaţie este  recunoscută de mult timp importanţa 

eficacităţii şi eficienţei procesului. In prezetn, multe organizaţii din industriile de prelucrare şi de prestare 

iservicii recunosc importanţa proceselor de calitate. Procesele de muncă ajută organizaţia sa-şi îndeplinească 

obiectivele de afaceri, ajutându-o să lucreze mai inteligent si nu mai din greu, şi cu consecvenţă îmbunătăţită. 

Aceste procese eficiente sunt, de asemenea, un vehicul pentru introducerea şi folosirea noilor tehnologii într-un 

mod care răspunde cel mai bine obiectivelor de afaceri ale organizaţiei.

Noi cei de la COGNOS credem managementul procesulelor este cea mai bună cale spre succesul în 

afaceri în industria serviciilor.
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Libraria Infrastructurii Tehnologiei Informaţiilor (ITIL) este un set de concepte şi practici pentru Managementul 

Serviciilor Tehnologiei Informaţiilor tehnologia informaţiei (ITSM), Tehnologia Informaţiei (IT) şi Operaţiuni IT.

ITIL oferă descrieri detaliate a unui număr important de practici IT şi oferă liste de control cuprinzătoare, sarcini 

şi proceduri pe care orice organizaţie IT le poate adapta nevoilor sale. ITIL este prezentat într-o serie de 

documentatii, fiecare dintre ele acoperind un subiect de management IT. Numele ITIL şi Librăria Infrastructurii 

IT  (IT Infrastructure Library) sunt mărci înregistrate ale Biroului de Comerţ al Guvenului din Marea Britanie 

(OGC).

Ca răspuns la creşterea dependenţei IT, Agenţia Centrală de Calculatoare şi Telecomunicaţii Guvernului Marii 

Britanii a dezvoltat un set de recomandări în anii 1980. Libraria Infrasctructurii IT  a fost iniţial o colecţie de 

cărţi, fiecare acoperind o practică specifică în Managementul serviciului IT. ITIL a fost construit pe baza 

modelarii proceselor bazate de controlul şi gestionarea operaţiunilor deseori puse în sarcina lui W. Edwards 

Deming şi al său ciclu plan-do-check-act (PDCA).

Seturile IT Service Management 

1. Servicii de suport

2. Livrare de servicii

3. Ghidare în cadrul altor operaţiuni

4. ICT Infrastructure Management

5. Managementul securităţii

6. Perspectiva de business

7. Managementul aplicaţiilor

8. Managementul achiziţiilor software

Moduri de lucru adaptate la ITIL

Varianta îmbunătăţită a Telecom Operations Map eTOM (Harta Operaţiunilor Telecom eTOM) publicat de 

TeleManagement Forum oferă un cadru de lucru care vizează prestatorii de servicii de telecomunicaţii. 

Cadrul de lucru Microsoft Operations este bazat pe ITIL, însă delimitează o aplicare mai restrânsă. Microsoft 

a combinat  MOF şi ITIL, ca parte a documentaţiei pentru cadrul de lucru.

Organizaţiile care au nevoie să înţeleagă modul în care procesele ITIL se leagă de o gamă mai largă de procese 

IT sau care au nevoie de detalii cu privire la sarcini pentru a ghida implementarea serviciilor de management 

pot folosi IBM Tivoli Unified Process (ITUP). Ca şi Microsoft Operations Framework (MF), ITUP este aliniat cu 

ITIL, dar este prezentat ca un model complet, un model procesual integrat.
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Obiectivele de control pentru Tehnologia informaţiei şi conexe (COBIT) sunt un set de bune practici (cadru) 

pentru tehnologia informaţiei (IT) de management, creat de ISACA şi IT Institutul de Guvernare (ITGI) în 1996. 

COBIT oferă managerilor, auditorilor şi utilizatorilor IT un set de măsuri, indicatori, procese şi cele mai bune 

practici, pentru a-i ajuta la maximizarea beneficiilor obţinute prin utilizarea tehnologiei informaţiei, precum şi 

prin dezvoltarea IT corespunzătoare, dar şi prin conducere şi control într-o companie.

COBIT a fost lansat în 1996. Misiunea sa constă în cercetarea, dezvoltarea, promovarea unei  autorităţi, al unui 

set de obiective internaţionale general acceptate de către controlul de tehnologie a informaţiei pentru utilizarea 

de zi cu zi de către managerii de afaceri şi auditorii.  Managerii şi auditorii vor beneficia de dezvoltarea COBIT, 

deoarece îi ajută să înţeleagă  sistemele IT, şi vor decide nivelul de securitate şi control care este necesar 

pentru a proteja activele companiilor lor, prin dezvoltarea modelului de guvernare IT.

COBIT 4.1 are 34 de procese la nivel înalt, care acoperă 318  obiective de control, clasificate în patru 

domenii:

• Planificare şi organizare

• Achizitie si implementare

• Livrare şi de sprijin

• Monitorizare şi Evaluare

COBIT oferă beneficii pentru manageri,  utilizatori IT şi auditori.

Acesta oferă managerilor o fundaţie pe care să se bazeze atunci cand iau deciziile legate de IT şi investiţii, 

asigurând în acelaşi timp servicii continue şi monitorizarea performanţei sistemului.

Sistemul de luare a deciziilor este mult mai eficient  deoarece COBIT ajută managementul în:

• Definirea unui plan strategic IT

• Definirea arhitecturii informaţiei

• Dobândirea hardware-ului necesar  şi a software-ului pentru a executa o strategie IT.

Unul dintre beneficiile utilizatorilor IT de COBIT constă in faptul ca informaţiile sunt furnizate de către 

controale de securitate definite COBIT. COBIT ii ajută pe auditori să identifice problemele din cadrul unei 

frastructuri IT. De asemenea, îi ajută să susţin constatările lor de audit.

COBIT a fost lansat şi utilizat în principal de către comunitatea IT şi a devenit sistemul acceptat pe plan 

internaţional pentru administrare IT şi control. ISO / IEC 27002:2007 (Codul de bune practici pentru 

Management al Securitatii Informatiei) este, de asemenea, un standard internaţional şi are cele mai bune 

practici pentru implementarea managementului securitatii. Cele două standarde nu concureaza unele cu altele 

ci se se completează de fapt unul pe altul. COBIT acoperă, de regulă o zonă mai largă în timp ce 

standardul ISO / IEC 27002 este profund concentrat în zona de securitate.
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Riscul IT este o parte din riscul afacerii, mai specific riscul afacerii asociate cu utilizarea, exploatarea, 

implicarea, influenţa şi adoptarea de soluţii IT în cadrul unei întreprinderi. Se compune din evenimente IT care 

ar putea avea impact asupra afacerii. Ele poate apărea atât cu frecvenţă incertă căt şi cu amploarea variată şi 

pot creea provocări în atingerea scopurilor strategice şi  obiectivelor. 

Gestionarea riscului afacerii este o componentă esenţială a administrării responsabile a oricarei organizaţii. 

Datorită importanţei sistemului IT pentru intreaga afacere,riscul IT ar trebui să fie tratat ca alte riscuri ale 

afacerii.

Riscul IT oferă de la un capăt la altul o imagine cuprinzătoare a tuturor riscurilor legate de utilizarea IT şi un 

tratament similar de gestionare a riscurilor incluzand  problemele operaţionale.

Riscul IT a fost publicat în 2009 de ISACA. Acesta este rezultatul unui grup compus din experţi în domeniu şi 

de unele cadre universitare de naţiuni diferite, provenind de la organizaţii, cum ar fi IBM, Pricewaterhouse, 

Insight Managementul Riscului, Swiss Life şi KPMG.

Managementul riscului IT permite utilizatorilor să:

• Integreze managementul riscului IT cu  ERM (Enterprise Risk Management)

• Evalueze riscurile IT cu apetit de risc şi toleranţa la risc a organizaţiei

• Inteleagă cum sa gestioneze riscul

Riscul IT trebuie sa fie gestionat de către toţi liderii din interiorul organizatiei: aceasta nu este doar o problemă 

tehnică a departamentului IT.

Riscurile modului de lucru IT se bazează pe principiile standardelor de management al riscului întreprinderilor 

cum ar fi COSO ERM şi ISO 31000. În acest fel, riscul IT ar putea fi înţeles de către managementul superior.

Principiile riscului IT

Riscul IT-ul este construit în jurul următoarele principii: 

• Se aliniază întotdeauna cu obiectivele de business

• Aliniază managementul riscului IT cu ERM

• Balansează costurile şi beneficiile managementului riscului IT

• Promovarea comunicarea echitabilă şi transparentă  a riscurilor IT

• Este un proces continuu şi o parte a activităţilor de zi cu zi
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Val IT este o suită de documente care oferă un cadru pentru coordonarea  investiţiilor IT, şi a Institutului de 

Guvernare (ITGI). Este o declaraţie formală de principii şi procese de IT şi management de portofoliu.

Val permite managerilor din domeniul IT să obţină valoare în afaceri din investiţiile IT, prin asigurarea unui cadru 

de guvernanţă care constă în:

* Un set de principii directoare, şi

* O serie de procese în conformitate cu aceste principii care sunt definite ca un set de practici de gestionare a 

cheilor.

Domeniile majore sunt:

· Guvernarea Valorii (VG prefix)

· Managementul Portofoliului (AM prefix)

· Managementul Investiţiilor (IM prefix)

Relaţia cu COBIT

Val IT este strâns legat de COBIT Versiunea 4, şi de asemenea, de Asociaţia Sistemelor Informatice de Audit şi 

Control (aka ISACA). Documentul-cadru explică diferenţa dintre COBIT şi Val IT, după cum urmează:

Val IT extinde şi completează COBIT, care oferă un cadru de control cuprinzător pentru guvernarea IT. Concret, 

Val IT se concentrează asupra deciziei de investiţie (facem lucrurile bine?), precum şi asupra realizării de 

beneficii (obtinem beneficii?), în timp ce COBIT se concentrează asupra execuţiei (suntem pe calea cea 

dreaptă, şi obtinem un lucru bine făcut?)

Relaţia cu VMM

Metodologia de Măsurare a Valorii (VMM), care are motto-ul "numai este vorba doar de ROI (Return of 

Investments)" in investitiile tehnologice, oferă îndrumări mai specifice decât Val IT.

Fiecare dintre următoarele procese / activităţi  majore au o misiune de responsabilizare a  matricelor  indicând 

responsabilităţile directorilor executivi, managerilor de afaceri, şi managerilor de informaţii, împreună cu 

obiectivele majore şi minore de control COBIT asociate cu activitatea.

· Guvernarea Valorii

· Managementul Portofoliului

· Management Investiţiei

· Utilizarea cu alte domenii de management

Ca şi în cazul COBIT, Val IT poate fi adaptat pentru a fi utilizat în multe alte domenii / industrii verticale.
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ISO / IEC 20000 este primul standard internaţional pentru IT Service Management. Acesta a fost dezvoltat în 

2005, de către ISO / IEC JTC1 sc7. Aceasta se bazează şi este destinat înlocuirii timpuriului BS15000 care a fost 

dezvoltat de BSI Group.

În mod oficial: ISO / IEC 20000-1 ("partea 1"), "promovează adoptarea unui proces integrat pentru a livra în 

mod eficient servicii care să îndeplinească cerinţele afacerii şi ale clientului". Aceasta cuprinde zece secţiuni:

· Domeniul de aplicare

· Termeni & Definiţii

· Planificarea şi implementarea Managementului Serviciului

· Cerinte pentru un Sistem de Management

· Planificarea si implementarea serviciilor noi sau modificate

· Procesul de livrare a serviciulu

· Procesul de relaţionare

· Controlul proceselor

· Rezoluţia Proceselor

· Procesul de lansare.

Partea a 2 a - ISO / IEC 20000-2 este un "cod de practică", şi descrie cele mai bune practici de management al 

serviciilor în domeniul de aplicare al ISO / IEC 20000-1. Ea cuprinde aceleasi sectiuni ca "partea 1", dar 

exclude "Cerinţe pentru un sistem de gestiune" pentru ca acestea nu sunt cerinţele impuse de "partea 2".

ISO / IEC 20000, ca şi predecesorul său BS15000, a fost iniţial dezvoltat pentru a reflecta cele mai bine 

orientate practici cuprinse în cadrul ITIL (Information Technology Infrastructure Library), deşi suportă la fel şi 

alte abordări şi cadre de management ale serviciilor IT, inclusiv Cadrul Microsoft Operations şi componentele 

cadrului ISACA al COBIT. Diferenţierea între ISO / IEC 20000 si BS 15000 a fost abordată de către Jenny 

Dugmore. 
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Consultanta Procese
Managementul Obiectivelor

BudgetsManagement

Managementul riscurilor

PMOffice

Management performanţă. KPI management

Monitorizare si raportare activitati

Business process modeling

Management Proiect. Planificare activităţi

Controlul Costurilor



Managementului prin obiective (MBO) este un proces de definire a obiectivelor în cadrul unei organizaţii, in care 

managementul şi angajaţii agreeaza de comun aceste obiective înţeleagand importanta lor strategica pentru 

organizaţie.

Termenul de "management prin obiective" a fost popularizat de Peter Drucker în 1954 în cartea sa "The 

Practice of Management". 

Esenţa MBO este stabilirea obiectivelor participative, alegerea unui curs de acţiune şi de luare a deciziilor. O 

parte importantă a MBO este măsurarea şi compararea performanţelor efective ale angajatului cu standardele 

stabilite. În mod ideal, când angajaţii înşişi au fost implicaţi, cu scopul de a stabilii şi a alege cursul de acţiune 

care trebuie să fie urmat de aceştia, ei sunt mai susceptibili în a-şi îndeplini responsabilităţile. Principiul de 

bază din spatele Managementului prin Obiective (MBO) este acela ca angajaţii să aibă o înţelegere clară 

a rolurilor şi responsabilităţilor aşteaptate de la ei. Ei pot inţelege apoi modul în care activităţile lor se referă 

la realizarea scopului organizaţiei. MBO plasează, de asemenea, pe un loc important, importanţa îndeplinirii 

obiectivelor personale ale fiecărui angajat.

Unele dintre caracteristicile importante şi avantajele MBO sunt:

1. Motivarea - Implicarea angajaţilor în întregul proces de stabilire a obiectivelor şi creşterea abilităţii 

angajaţilor. Acest lucru creşte satisfacţia angajaţilor la locul de muncă şi angajamentul acestora.

2. O mai bună comunicare şi coordonare - Comentariile frecvente şi interacţiunile între superiori şi 

subordonaţi ajută la menţinerea relaţiilor armonioase în cadrul organizaţiei şi, de asemenea, poate  rezolva 

multe probleme.

3. Claritatea obiectivelor

4. Subordonaţii tind să aibă un angajament mai mare pentru obiectivele stabilite pentru ei înşişi decât cele 

care le sunt impuse de către o altă persoană.

5. Managerii pot asigura ca obiectivele subordonaţilor să fie legate de obiectivele organizaţiei.

Domenii şi niveluri

Obiectivele pot fi stabilite în toate domeniile de activitate (productie, marketing, servicii, vanzari, R & D, resurse 

umane, finanţe, sisteme de informare, etc). Unele obiective sunt colective, pentru un întreg departament sau 

intreaga companie, altele pot fi individualizate.

Practica

Obiectivele au nevoie de cuantificare şi monitorizare. Sistemele de informaţii credibile de management sunt 

necesare pentru a stabili obiective relevante şi pentru a le  monitoriza într-un mod obiectiv. Oferirea  de 

stimulente (bonusuri) este adesea legată de rezultanta atingerii obiectivelor.
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Bugetelor

Planificarea şi gestionarea performanţei financiare a  afacerii dvs. este esenţială. Cel mai eficient mod de a 

menţine afacerea - şi a finanţelor sale - pe drumul cel bun este crearea unui proces de bugetare.

Când conduceţi o afacere, este uşor să vă concentraţi pe problemele de zi cu zi şi să uitaţi de imaginea de 

ansamblu. Cu toate acestea, afacerile de succes investesc timp pentru a crea şi a gestiona bugete, pentru a 

pregăti şi revizui planurile de afaceri în mod regulat şi pentru a monitoriza finanţele şi performanţa.

Planificarea structurată poate face toată diferenţa în ceea ce priveste creşterea afacerii dumneavoastră. 

Aceasta vă va permite să vă concentraţi resursele pe îmbunătăţirea profitului, reducerea costurilor şi creşterea 

ritmului de recuperare a investiţiilor.

De fapt, chiar şi fără un proces formal, multe companii pot să efectueze majoritatea activităţilor asociate cu 

planificarea de afaceri cum ar fi activităţile care privesc zonele de creştere, concurenţii, fluxul de numerar şi 

profit.

Conversia acestuia într-un proces de coeziune pentru a gestiona dezvoltarea afacerii tale nu trebuie să fie un 

proces dificil sau consumator de timp. Cel mai important lucru este că planurile sunt intai făcute, iar ele sunt 

dinamice şi sunt comunicate de către toţi cei implicaţi. 

Beneficiile planificării de afaceri

Principalul beneficiu al planificării afacerii este că vă permite să puneţi un accent pe direcţia afacerii 

dumneavoastră şi prevede că obiectivele vor ajuta afacerea dumneavoastră să crească.

Acesta va oferi, de asemenea, posibilitatea de a avea o privire de ansamblu pentru a evalua performanţa şi 

factorii care afectează afacerea dumneavoastră. Prin planificarea afacerii va oferă:

• Capacitate mai mare de a face îmbunătăţiri continue şi de a anticipa problemele

• Informaţii financiare solide pe care să se bazeze deciziile

• Ameliorarea clarităţii şi a focusului in activitatea afaceri

• Mai mare încredere în dumneavoastră la luarea deciziilor.

Descriere. Principalele Beneficii



Managementul riscului reprezintă identificarea, evaluarea, şi prioritizarea riscurilor (definite în ISO 31000 ca 

efectul de incertitudine asupra obiectivelor, fie ele pozitive sau negative), urmată de aplicarea coordonată şi 

eficienta de resurse pentru a minimiza, monitoriza şi controla probabilitatea şi / sau impactul acestor 

evenimente nefericite sau pentru a maximiza realizarea de oportunităţi.

Riscurile pot proveni din nesiguranţa în pieţele financiare, eşecuri de proiect, răspunderea juridică, riscul de 

credit, accidente, cauze naturale şi dezastre, precum şi atacuri deliberate de la un adversar. 

Strategiile gestionare a riscului includ transferul riscului unei alte părţi, evitarea riscului, reducerea efectului 

negativ al riscului, şi acceptarea unora sau a tuturor consecinţelor unui risc deosebit.

Anumite aspecte ale multor standarde de gestionare a riscurilor au ajuns să fie criticate pentru că nu aveau nici 

o îmbunătăţire măsurabilă privind riscul, chiar dacă încrederea în estimări şi decizii a crescut.

Metoda COGNOS

În cea mai mare parte, aceste metode constau din următoarele elemente, aplicate, mai mult sau mai puţin, în 

următoarea ordine.

1. identifică, şi evaluează pericolele

2. evaluează vulnerabilitatea activelor critice la ameninţările specifice

3. determină riscul (de exemplu, consecinţele preconizate de riscuri specifice pe tipuri de active specifice)

4. identifică modalităţi de a reduce aceste riscuri

5. priorizează măsurile de reducere a riscurilor bazându-te pe o strategie

Principii de gestionare a riscurilor

COGNOS identifică următoarele principii de management al riscului:

Managementul riscului ar trebui să:

• creeze valoare

• fie o parte integrantă a proceselor organizaţionale

• facă parte din procesul decizional

• adreseze în mod explicit incertitudine

• să fie sistematic şi structurat

• să se bazeze pe cele mai bune informaţii disponibile

• să fie adaptabil

• să ia în considerare factorii umani

• să fie transparent şi integrator

• să fie dinamic, iteractiv şi sensibil la schimbare

• să fie capabil de îmbunătăţire continuă
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Project Management Office  (PMO), într-o întreprindere de afaceri, este departamentul sau grupul care 

defineşte şi menţine standardele de proces, în general, legate de managementul de proiect, în cadrul 

organizaţiei. PMO se străduieşte să standardizeze şi să introducă economii de repetiţie în executarea 

proiectelor. PMO este sursă de documentare, îndrumare şi măsurare asupra practicilor de management de 

proiect si execuţie. În unele organizaţii acest lucru este cunoscut sub numele de Program Management Office 

(uneori abreviat PgMO pentru a se diferenţia)); diferenţa subtilă este că managementul de program se referă la 

gestionarea programului care are în subordine mai multe proiecte legate.

Principiile de bază ale PMO tradiţional  cu privire la metodologiile standard în industrie, cum ar fi PMBOK sau 

PRINCE2, programele de certificare, cum ar fi ISO9000 şi Premiul National de Calitate Malcolm Baldrige 

(MBNQA) au impulsionat organizaţiile să standardizeze procesele. Organizaţiile din întreaga lume definesc, 

împrumută şi colectează cele mai bune practici în managementul de proces şi de proiecte şi doresc ca PMO să 

exercite o influenţă generală şi o evoluţie în  gândire care să genereze îmbunătăţirea continuă a organizaţiei.

90% din proiecte nu îndeplinesc obiectivele timp / cost /calitate . Doar 9% din proiectele marilor, 16% 

din proiectele  mediilor şi 28% din  proiectele micilor companii au fost finalizate la timp, s-au încadrat in 

buget şi au adus beneficii afacerii livrate  şi părţilor interesate. [Standish Group Chaos Report, 1995]  

69% din eşecurile proiectului se datorează lipsei şi / sau punerii în aplicare necorespunzătoare a metodologiilor 

de management de proiect.

Instituirea unui grup PMO nu este o strategie pe termen scurt, cu costuri mai mici. Studiile pe companii indică 

faptul că cu cât detin mai mult timp un grup de PMO de operare cu atât rezultatele obţinute din îndeplinirea 

obiectivelor proiectului sunt mai bune (care ar putea conduce la scăderea costurilor).

PMO  poate lua alte funcţii în afara standardelor şi a metodologiei, şi poate participa la implementarea 

Strategic Project Management, fie ca faciliator sau activ în calitate de proprietar al procesului de Portfolio 

Management. Atribuţiile pot include monitorizarea şi raportarea privind proiectele active (urmărirea până la 

finalizarea proiectului), precum şi rapoarte privind progresele înregistrate managementului de top pentru a se 

lua decizia strategică de a continua sau a anula proiectul.

PMO poate fi de trei tipuri, privit dintr-o perspectivă organizaţională de expunere: PMO de întreprindere, PMO 

de organizare (departament), sau PMO cu destinaţie specială. COGNOS vede PMO ca pe un driver strategic 

pentru excelenta organizaţionala şi încearcă să consolideze practicile de gestionare a executării, guvernarea de 

organizare, şi conducerea strategică. 
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Un indicator de performanţă sau Indicator cheie de performanţă (KPI) este un termen industrial argotic  pentru 

un tip de măsură a performanţei. KPI-urile sunt utilizate în mod obişnuit de către o organizaţie pentru a evalua 

succesul unei anumite activităţi în care este angajat. Uneori, succesul este definit în termenii realizării de 

progrese spre obiectivele strategice, dar de multe ori, succesul este pur şi simplu definit ca realizarea repetată 

a unui anumit nivel de obiectiv operaţional (zero defecte, satisfacţia clienţilor 10/10, etc).

În consecinţă, alegerea unor KPI corecti se  bazează o bună înţelegere a ceea ce este important pentru 

organizaţie.

"Ceea ce este important" de multe ori depinde de departamentul care măsoară performanţele - KPI util pentru 

o echipa financiară va fi destul de diferit de KPI alocat forţei de vânzări, de exemplu. Din cauza necesităţii de a 

dezvolta o bună înţelegere a ceea ce este important, selectare indicatorul de performanţă este adesea strâns 

asociateă cu utilizarea diferitelor tehnici pentru a evalua stadiul actual de afaceri, şi activităţile sale cheie. 

Aceste evaluări de multe ori conduc la identificarea potenţialelor îmbunătăţiri, şi ca o consecinţă, indicatorii de 

performanţă sunt de obicei asociaţi cu iniţiativele de "îmbunătăţire a performanţei". O metodă comună pentru 

alegerea KPI-uri este de a aplica un cadru de gestionare, cum ar fi Balanced Scorecard.

Categorizarea indicatorilor

Key Performance Indicators definesc un set de valori utilizate ca si valori de referinta. Aceste prime seturi de 

valori, care sunt oferite sistemelor responsabile de rezumarea informaţiilor, sunt numite indicatori. Indicatorii 

identificaţi ca posibili candidaţi pentru KPI-uri pot fi rezumaţi în următoarele sub-categorii:

• Indicatorii cantitativi care pot fi prezentaţi ca un număr.

• Indicatori practici care interferează cu procesele deja existente ale organizaţiei.

• Indicatori direcţionali care specifică dacă o organizaţie îsi îmbunătăţeşte activitatea sau nu..

• Indicatorii acţionabili sunt suficient în controlul unei organizaţii.

• Indicatori financiari utilizaţi în măsurarea performanţei şi atunci când ne referim la un index de operare.

Întreprinderile pot utiliza KPI-uri pentru a stabili şi a monitoriza progresele spre o varietate de scopuri, inclusiv 

obiectivele de fabricaţie Lean, MBE (Minority Business Enterprise) şi a diverselor cheltuieli, iniţiativelor de mediu 

etc  
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Modelarea proceselor de afaceri (Business Process Modelling - BPM), în ingineria sistemelor şi ingineria 

software-ul este activitatea de reprezentare a proceselor unei întreprinderi, astfel încât procesul curent să 

poată fi analizat şi îmbunătăţit. BPM este de obicei efectuat de către analişti şi manageri ai afacerii care 

încearcă să îmbunătăţească eficienţa şi calitatea procesului. Îmbunătăţirile  procesului identificate de BPM 

poate sau nu solicita implicarea Tehnologiei Informaţiei, deşi acesta este un driver comun folosit pentru a 

modela un proces de afaceri, prin crearea unui responsabil de proces.

Tehnicile care modelează procesele de afaceri, cum ar fi diagrama de flux, diagrama bloc funcţional de debit, 

diagrama de control al fluxului, diagrama Gantt, diagrama PERT, şi IDEF au apărut încă de la începutul 

secolului 20.

În anii 1990, termenul de "proces" a devenit o nouă paradigmă de productivitate. Companiile au fost încurajate 

să gândească în procese în loc de funcţii şi proceduri. Gândirea prin proces vizează lanţul de evenimente din 

cadrul companiei de la cumpărare la furnizare, de la recuperarea comenzilor până la  vanzari, etc. Instrumentele 

tradiţionale de modelare au fost dezvoltate pentru ilustra  timpul şi costurile, în timp ce metodele moderne se 

concentreză asupra activităţilor “cross-function”.

Aceste activităţi “cross-function” au crescut mult în număr şi importanţă, datorită creşterii complexităţii şi 

dependenţelor. COGNOS implementeaza toate metodologiile noi, cum ar fi: reproiectarea proceselor de 

afaceri, inovarea procesului de afaceri, managementul proceselor de afaceri, planificare integrată de afaceri. 

Procesele de afaceri

Un proces de afaceri este o colecţie de activităţi sau sarcini legate, structurate care produc un anumit serviciu 

sau produs (care serveşte unui anumit scop) pentru un anumit client sau clienţi. Există trei tipuri principale de 

procese de afaceri:

1. Procese de management: procesele care guvernează funcţionarea unui sistem. Procesele tipice de 

gestionare includ "guvernarea corporativă" şi "managementul strategic".

2. Procese operaţionale: procese care constituie activitatea de bază care crează fluxul principal de valoare. 

Procesele tipice operaţionale sunt de cumpărare, producţie, comercializare, şi vânzări.

3. Sprijinirea proceselor: sprijină procesele de bază. Exemplele includ procesele de contabilitate, de 

recrutare, de suport tehnic.

Business Process Management

Managementul proceselor de afaceri este un domeniu de management axat pe alinierea organizaţiei la nevoile 

si dorinţele clienţilor. Este o abordare holistică de management care promovează eficienţa şi eficacitatea în 

afaceri şi eficienţa în timpul luptei pentru inovare, flexibilitate si integrare cu tehnologia. Cum organizaţiile 

depun eforturi pentru atingerea obiectivelor, managementul procesulu i de afaceri încearcă îmbunătăţirea 

continuă a proceselor - activitatea de definire, măsurare şi îmbunătăţire a  proceselor de - o activitate de 

“optimizare a proceselor”.
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Managementul proiectului este disciplina de planificare, organizare, asigurare şi gestionare a resurselor pentru 

a ajuta la finalizarea cu succes a obiectivelor de proiect şi a obiectivelor specifice.

Provocarea principală a managementului de proiect este de a realiza toate scopurile şi obiectivele proiectului în 

timp ce onorează constrângerile preconcepute ale proiectului. Constrângerile tipice pot fi sfera de aplicare, 

timpul, sau bugetul. Provocarea secundară dar mai ambiţioasă este de a optimiza alocarea şi integrarea a 

resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor predefinite.

Abordarea tradiţională

O abordare tradiţională identifică o secvenţă de paşi care trebuiesc urmăriti pentu  finalizare. În "abordarea 

tradiţională", putem distinge cinci componente ale unui proiect (4 etape plus controlul) în dezvoltarea unui 

proiect:

 

Faze tipice de dezvoltare a unui proiec:

• Etapa de iniţiere a proiectului;

• Planificarea proiectului şi faza de proiectare;

• Execuţia proiectului şi etapa de construcţie;

• Monitorizarea proiectului şi controlul sistemelor;

• Realizarea a proiectului.

Nu toate proiectele vor trece prin fiecare etapă pentru că unele proiecte poate fi terminate înainte de a ajunge 

de finalizare. Unele proiecte nu urmează o planificare structurată şi / sau etapele de monitorizare. Unele 

proiecte vor trece prin etapele 2, 3 şi 4 de mai multe ori.

Multe industrii utilizează variaţii ale acestor etape de proiect. De exemplu, atunci când se lucrează pe un design 

al unei construcţii de cărămidă şi mortar, proiectul va trece de obicei prin etape cum ar fi pre-planificare, 

conceptualizarea   design-ului, schematizarea design-ului, dezvoltarea design-ului, desenarea construcţiei ( sau 

Documentele de constract), şi administrarea construcţiei. În dezvoltarea de software, această abordare este 

adesea cunoscută ca “modelul cascada”,  o serie de sarcini una după alta în ordine liniară. În dezvoltarea de 

software multe organizaţii s-au adaptat la Rational Unified Process (RUP) pentru a se potrivi acestei 

metodologii, cu toate că RUP nu necesită sau recomandă în mod explicit această practică. Cascada de 

dezvoltare funcţionează bine pentru proiecte mici, bine definite, dar de multe ori eşuează în proiecte mai mari 

de natură nedefinită şi ambiguă. “Conul de incertitudine” explică unele din acestea, cum planificarea 

efectuată în faza iniţială a proiectului suferă de un grad ridicat de incertitudine. 

În proiectele în care cerinţele nu au fost finalizate şi se pot schimba, “managementul cerinţelor” este utilizat 

pentru a dezvolta o definiţie precisă şi completă a specificatiilor tehnice si functionale ale obiectivelor 

proiectului. 

COGNOS poate implementa organizational proceduri si tehnici de Managementul Proiectului prin: traininguri, 

formari 
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Controlul costurilor, de asemenea, cunoscut sub numele de management al costurilor sau management de 

limitare a costurilor, este un set larg de metode de contabilizare a costurilor şi tehnici de management cu 

scopul comun de a îmbunătăţi eficienţa costurilor de afaceri prin reducerea costurilor, sau cel puţin limitarea 

ratei lor de creştere. Întreprinderile utilizează metode de control al costurilor pentru a monitoriza, evalua şi de a 

spori eficienţa pe domenii specifice, cum ar fi departamente, divizii, sau linii de produse, în cadrul operaţiunilor 

lor.
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Consultanta Procese

Controlul costurilor este un proces continuu care începe cu bugetul anual propus. Bugetul ajută: (1) la 

organizarea şi la coordonarea funcţiilor de producţie şi de vânzare, de distribuţie, service şi funcţiilor 

administrative; (2) pentru a profita la maximum de oportunităţile disponibile. Cum anul fiscal progresează, 

managementul compară rezultatele actuale cu cele prognozate în buget şi încorporează în noul plan lecţiile 

învăţate din evaluarea operaţiunilor curente.

Controlul se referă la efortul managementului de a influenţa acţiunile unor indivizi care sunt responsabili pentru 

îndeplinirea sarcinilor, Intâmpinarea de costuri, şi generarea de venituri. 

Un buget segmentează afacerea în componentele sale sau centre în care un responsabil iniţiază activităţi şi 

desfăşoară acţiuni de control ale acestora. Centrele de responsabilitate reprezintă unităţi organizaţionale 

aplicabile, funcţii, departamente şi divizii. În general, un singur individ conduce un centru de responsabilitate şi 

exercită o substanţială, dacă nu completă, activitate de control asupra rezultatelor activităţilor persoanelor sau 

asupra proceselor din cadrul centrului. Centrele de cost sunt responsabile doar pentru cheltuieli, ele nu 

generează venituri. Exemplele includ departamentele de contabilitate, departamentele de resurse umane, 

precum şi alte domenii similare de afaceri care oferă servicii interne. Centrele de profit deţin  responsabilitate 

atât pentru venituri cât şi pentru cheltuieli. De exemplu, o linie de producţie sau o unitate comercială autonomă 

ar putea fi considerate centre de profit. În cazul în care centrul de profit are active proprii, acesta poate fi 

considerat, de asemenea, un centru de investiţii, pentru care pot fi determinate rezultatele investiţiei. 

Un buget stabileşte, de asemenea standarde pentru a indica nivelul de activitate aşteptată de la fiecare 

persoana responsabilă sau unitate de decizie, precum şi cantitatea de resurse pe care o parte responsabilă ar 

trebui să o utilizeze în atingerea acestui nivel de activitate. 

Procesul de planificare si control al costurilor prevede două tipuri de mecanisme de control:

1. Feedforward: oferind o bază pentru control la punctul de acţiune (punctul de decizie) şi

2. Feedback: oferind o bază pentru măsurarea eficacităţii controlului după punerea în aplicare.
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Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă de asigurare şi consultanţă concepute pentru a 

adăuga valoare şi a îmbunătăţii operaţiunile unei organizaţii. El ajută o organizaţie să îşi îndeplinească 

obiectivele aducând o abordare sistematică, disciplinată pentru a-şi evalua şi îmbunătăţii eficacitatea de 

gestionare a riscurilor, de control, şi a proceselor de guvernare.

Auditul intern este un catalizator pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei unei organizaţii prin furnizarea de 

informatii de profunzime şi recomandări bazate pe analize şi evaluări de date şi a procese ale afacerii. Cu 

angajamentul faţă de integritate şi responsabilitate, auditul intern oferă valoare pentru organele de conducere şi 

pentru managementul superior ca o sursă obiectivă de consiliere independentă. 

Domeniul de aplicare al auditului intern în cadrul unei organizaţii este larg şi poate implica subiecte cum ar fi: 

eficacitatea operaţiunilor, fiabilitatea raportării financiare, descurajarea şi investigarea fraudelor, protejarea 

activelor şi conformitatea cu legile şi reglementările.

Auditul intern implică în mod frecvent măsurarea conformităţii cu politicile şi procedurile entităţii. Cu toate 

acestea, auditorii interni nu sunt responsabili pentru executarea activităţilor societăţii; ei oferă consultanţă  

managementului şi Consiliului de Administraţie (sau altor organisme de supraveghere) în ceea ce priveşte 

modul în care să execute mai bine responsabilităţile lor. 

Rolul în controlul intern

Principalul scop al activităţii de audit intern este direcţionată în primul rând spre îmbunătăţirea controlului 

intern. Controlul intern este în general definită ca un proces, efectuat de către antităţi precum consiliul 

directorilor, managementul precum şi alte categorii de personal, concepute să ofere asigurări rezonabile privind 

atingerea obiectivelor în următoarele categorii de control intern:

• Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor

• Exactitatea în raportarea financiară.

• Conformitatea cu legile şi reglementările.

Rolul în managementul riscului

Standardele profesionale de audit intern necesită monitorizarea şi evaluarea eficacităţii proceselor organizaţiei 

de administrare a riscurilor. Managementul riscului se referă la modul în care o organizaţie stabileşte 

obiectivele, apoi identifică, analizează şi răspunde la aceste riscuri care ar putea avea impact asupra capacităţii 

sale de a îşi realiza obiectivele.
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Managementul proceselor de afaceri (BPM) este o abordare de management axată pe alinierea tuturor 

aspectelor legate de o organizaţie la dorinţele şi nevoile clienţilor. Este o abordare holistică de management, 

care promovează eficienţa de afaceri şi eficacitatea pe termen lung, timp ce luptă pentru inovaţie, flexibilitate şi 

integrarea cu tehnologia. Managementul proceselor de afaceri încearcă să îmbunătăţească continuu procesele. 

Ar putea fi, prin urmare, descris ca o "activitate de optimizare a procesului." 

Este susţinut că BPM permite organizaţiilor să fie mai eficiente, mai eficace şi mai capabile de schimbare decât 

un concentrat funcţional, abordarea tradiţională de management ierarhic. Un studiu empiric realizat de catre 

compania  Kohlbacher (2009) arată că BPM ajută organizaţiile să câştige o mai mare satisfacţie a clientului, 

calitate a produsului, viteză de livrare şi viteză de distribuţie.

Un proces de afaceri cuprinde o "serie sau o reţea de activităţi cu valoare adăugată, efectuate de posturile lor 

relevante sau de colaboratori, pentru a atinge scopul comun de afaceri." Aceste procese sunt critice pentru 

orice organizaţie: ele pot genera venituri şi, adesea, reprezintă o proporţie semnificativă a costurilor. 

Ca o abordare managerială, BPM consideră procesele ca fiind activele strategice ale unei organizaţii 

care trebuie să fie înţelese, gestionate şi îmbunătăţite pentru a oferi clienţilor produse şi servicii cu 

valoare adăugată. BPM merge un pas mai departe, afirmând că această abordare poate fi susţinută sau 

activată prin intermediul tehnologiei pentru a asigura viabilitatea abordării manageriale în momente de stres şi 

de schimbare. De fapt, BPM este o abordare ce doreşte integrarea unei "capacităţi de schimbare" într-o 

organizaţie - atât umane cât şi tehnologice. 

Deşi obiectivul iniţial al BPM a fost automatizarea proceselor de afaceri cu utilizarea tehnologiei informaţiei, 

aceasta a fost extinsă pentru a integra procesele bazate pe oameni în care interacţiunile umane se desfăşoară 

în serie sau în paralel cu utilizarea tehnologiei. De exemplu, (în sistemele cu flux de lucru) atunci când paşii 

individuali din procesul de afaceri necesită intuiţie umană sau o hotărâre care urmează să fie luată, aceşti paşi 

sunt atribuiţi membrilor adecvaţi din cadrul organizaţiei.

Deoarece BMP permite organizaţiilor să abstractizeze procesele de afaceri din infrastructura tehnologică, 

aceasta merge mult mai departe decât automatizarea proceselor de business (software) sau rezolvarea 

problemelor de afaceri (suite). BPM permite afacerilor să răspundă la schimbarea de consum, de piaţă şi 

cerinţelor de reglementare mai rapid decât concurenţii - crează un avantaj competitiv.

Descriere. Principalele Beneficii



În timp ce metodologiile specifice variază între consultanţi şi antrenori, tema unificatoare în toate aceste 

abordări este că directori antrenaţi în traininguri individuale, nu sunt de aşteptat să devină lideri "perfecţi" în 

orice domeniu; mai degrabă, se aşteaptă de la fiecare să contribuie în conformitate cu forţele proprii şi nevoile 

echipei lor. Acelaşi lucru este valabil pentru coachingul de echipă care nu are menirea de a dezvolta echipe 

perfecte ci echipe care să contribuie mai mult in cadrul organizaţiei lor. Mai mult, dezvoltarea cu succes a unei 

echipe executive va produce o colaborare mai eficientă, alinierea mai mare în execuţie a strategiei, 

îmbunătăţirea calităţii produselor sau serviciilor pentru clienţi şi, în final, returul financiar pentru echipă şi 

organizaţie.

Dimensiunea echipei poate varia de la două la douăzeci de persoane  în timp ce durata unei sarcini poate dura 

oriunde de la o zi la douăsprezece luni. Unii coache-ri pot lucra cu echipe pe termen lung, la fiecare şase luni 

şi, uneori, o dată pe an, însoţind echipele în formare prin check-up-uri anuale axate pe progresul lor din ultimele 

douăsprezece luni şi pe pregătirea pentru anul următor. Alţii, de asemenea, urmăresc procesele de coaching 

ale echipei executive cu organizaţia. Acestea pot implica grupuri mari de până la cincizeci sau o sută de 

manageri de top. 

Abordare

Executive Team Coaching  diferă de coaching-ul executiv de grup prin faptul că respectivul client este privit ca 

o întreagă echipă, ca un sistem, mai degrabă decât directori luaţi pe rând. În timpul sesiunilor de Executive 

Team Coaching , echipa lucrează asupra activităţii sale obişnuite, derulează o întâlnire de afaceri tipică , iar 

apoi este antrenată în procesul colectiv pentru a obţine rezultate. Accentul procesului de coaching de echipă 

este pus pe îmbunătăţirea interfaţei operaţionale între membrii echipei în timp ce lucrează la realizarea 

obiectivelor lor, mai degrabă decât să se concentreze pe dezvoltarea individuală a fiecăruia dintre directorii 

executivi, sau pur şi simplu concentrându-se pe îmbunătăţirea relaţiilor.

Executive Team Coaching  este axat pe sprijinirea tuturor membrilor echipei pentru schimbarea dinamicii 

echipei, indiferent de numărul de persoane care alcătuiesc echipa. Prin urmare, Executive Team Coaching 

moşteneşte mai multe de la analiza sistemelor sau teoria sistemului general prin abordarea sa decât de la 

abordările tradiţionale din management şi psihologie.
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Servicii IT
Teste penetrare sisteme IT

Audit sisteme IT

Consultanta si monitorizare achizitii sisteme IT complexe

Consultanta definire cerinte sisteme IT complexe

Consultanta testare si validare sisteme IT complexe



Testul de penetrare, “pentest” ocazional, este o metodă de evaluare a securităţii unui sistem informatic sau a 

unei reţele prin simularea unui atac de la o sursă de malware, cunoscută ca un Black Hat Hacker, sau Cracker. 

Procesul implică o analiză activă a sistemului pentru orice vulnerabilităţi potenţiale care ar putea rezulta din 

configuraţia slaba sau inadecvată a sistemului atât defecte cunoscute cât şi necunoscute  de hardware şi 

software, sau puncte slabe operaţionale proces sau contramăsuri tehnice. 

Această analiză este efectuată din poziţia unui atacator potenţial şi poate implica exploatarea activă a 

vulnerabilităţii securităţii. Orice probleme de securitate care sunt găsite vor fi prezentate proprietarului 

sistemului, împreună cu o evaluare a impactului lor, şi, adesea, cu o propunere de atenuare sau o soluţie 

tehnică. Intenţia unui test de penetrare este de a determina fezabilitatea unui atac şi dimensiunea impactului de 

afaceri al unei exploatări de succes, în cazul în care e descoperit. Este o componentă a unui audit complet de 

securitate.

Testele de penetrare pot fi efectuate în mai multe moduri. Diferenţa cea mai comună este cantitatea de 

cunoştinţe din detaliile de implementare ale sistemului testat care sunt disponibile pentru testeri. Testarea 

Black Box nu presupune nici o cunoaştere prealabilă a infrastructurii care va fi testată. Testerii trebuie să 

stabilească mai întâi localizarea şi suprafaţa sistemelor înainte de începerea analizei. La celălalt capăt al 

spectrului, testarea White Box furnizează testerilor cunoaştinţe complete despre infrastructura care urmează să 

fie testată, de multe ori include diagrame de reţea, codul sursă, şi informaţii despre adresele IP. Există, de 

asemenea, mai multe variaţii între ele, de multe ori cunoscut sub numele de test Grey Box. Testele de 

penetrare pot fi, de asemenea, descrise ca "divulgări complete" (White Box), "divulgări parţiale" (Grey Box), sau 

"oarbe" (Black Box), pe baza cantităţii de informaţii furnizate părţii de testare.

Testarea Black Box simulează un atac de la cineva care este familiarizat cu sistemul. Testarea White Box 

simulează ceea ce s-ar putea întâmpla în timpul unei "activităţi din interior" sau după o "scurgere" de informaţii 

sensibile, în cazul în care atacatorul are acces la codul sursă, machetele de reţea, şi, eventual, chiar unele 

parole. 

Serviciile oferite de catre COGNOS cuprind o gamă similară, de la o simplă scanare a spaţiului adresei IP al 

unei organizaţii pentru porturile deschise şi bannere de identificare până la un audit complet codului sursă al 

unei aplicaţie. 

COGNOS
solutions for performance

www.cognosconsulting.ro

Teste de penetrare 
sisteme IT

Servicii IT

Descriere. Principalele Beneficii



COGNOS
solutions for performance

www.cognosconsulting.ro

Sisteme de 
audit IT

Un audit al tehnologiei informaţiei, sau un audit al sistemului de informaţii, este o examinare a controalelor din 

cadrul infrastructurii Tehnologiei informaţiei (IT). Evaluarea probelor obţinute determină dacă sistemele 

informatice păstrează în siguranţă  activele, menţin integritatea datelor, şi funcţionează în mod eficient pentru a 

atinge scopul sau obiectivele organizaţiei. Aceste revizuiri pot fi efectuate împreună cu auditul situaţiilor 

financiare, auditul intern, sau o altă formă de angajament atestat.

Scopul

Asta include dar nu se limitează la protocoale de eficienţă şi de securitate, procese de dezvoltare si guvernare 

sau supraveghere IT. Scopul este de a evalua capacitatea organizaţiei de a proteja activele sale de informare şi 

de a distribui în mod corespunzător informaţii către părţile autorizate. Agenda de auditului IT pot fi rezumate 

prin următoarele întrebări:

* Vor fi sistemele de calculatoare ale organizaţiei disponibile pentru afacere, în orice moment atunci când este 

necesar? (Disponibilitate)

* Vor fi informaţiile în cadrul sistemelor dezvăluite numai utilizatorilor autorizaţi? (Confidenţialitate)

* Vor fi informaţiile furnizate de sistemu întotdeauna exacte, de încredere, şi în timp util? (Integritate)

Auditul IT se concentrează pe determinarea riscurilor care sunt relevante pentru activele informatice, şi în 

controlul evaluării în scopul de a reduce sau a atenua aceste riscuri. Prin implementarea de controale, efectul 

riscurilor pot fi minimizate, dar nu se pot elimina complet toate riscurile.

Tipuri de audituri IT:

Sisteme şi aplicaţii: Un audit pentru a verifica dacă sistemele şi aplicaţiilor sunt adecvate, sunt eficiente, şi 

sunt controlate în mod adecvat pentru a se asigura date de intrare valabile, de încredere, în timp util, şi sigure, 

prelucrarea, şi de ieşirea datelor la toate nivelurile de activitate dintr-un sistem.

Facilităţi de procesare a informaţiilor: Un audit pentru a verifica dacă facilitatea de prelucrare este controlată 

pentru a asigura o procesare a aplicaţiilor în timp util, exacte şi eficiente în condiţii normale sau potenţial 

perturbatoare.

Dezvoltarea sistemelor: Un audit pentru a verifica dacă sistemele de în curs de dezvoltare îndeplinesc 

obiectivele organizaţiei, şi spentru a asigura că sistemele sunt dezvoltate în conformitate cu standardele 

general acceptate pentru dezvoltarea sistemelor.

Management de IT şi Arhitectura Întreprinderii: Un audit pentru a verifica dacă managementul IT a dezvoltat 

o structură organizatorică şi anumite proceduri care să asigure un mediu controlat şi eficient pentru prelucrarea 

informaţiilor.

Client / Server, Telecomunicatii, intranet si extranet: Un audit pentru a verifica dacă controalele sunt active 

pentru client (servicii de primire pe computer), server, precum şi îpentru reţeaua care conectează clienţi şi 

serverele.

Descriere. Principalele Beneficii



Procurarea reprezintă achiziţia de bunuri şi / sau servicii la cel mai bun cost total de proprietate posibil pentru a 

satisface nevoile cumpărătorului în termeni de calitate, cantitate, timp, şi locaţie. Corporaţiile şi organismele 

publice deseori definesc procesele destinate promovării unei concurenţe loiale şi deschise pentru afacerea lor, 

în timp ce minimizaează expunerea la fraudă şi înţelegeri secrete.

Aproape toate deciziile de cumpărare includ factori cum ar fi livrarea şi manipularea, beneficiul marginal, şi al 

fluctuaţiilor de preţ. Achiziţiile publice, în general, implică luarea deciziilor de cumpărare în condiţiile unui 

deficit. În cazul în care sunt disponibile date bune, o practică bună va face uz de metode de analiză 

economică, cum ar fi analiza cost-beneficiu sau analiza cost-utilitate.

O distincţie importantă se face între analizele fără nici un risc şi cele cu risc. În cazul în care riscul este implicat, 

fie în costuri sau beneficii, conceptul de valoare aşteptată poate fi utilizat.

Bazat pe scopul consumului de bunuri şi servicii achiziţionate, activităţile de achiziţii publice sunt adesea 

împărţite în două categorii distincte. Prima categorie fiind de achiziţii directe, legate de producţie şi a doua fiind 

de achiziţii publice indirecte, non-legate de producţie.

Achiziţiile directe au loc numai în locaţiile de fabricaţie. Ele cuprind toate elementele care fac parte din 

produsele finite, cum ar fi materii prime, componente si piese. Achiziţiile directe, care reprezintă punctul central 

în managementul lanţului de aprovizionare, afectează în mod direct procesul de fabricaţie al firmelor 

producătoare. 

În contrast, activităţile de achiziţii publice se referă la activităţile "de exploatare a resurselor", pe care o 

societate le achiziţionează pentru a  permite desfăşurarea operaţiunilor. Acestea cuprind o varietate largă de 

bunuri şi servicii, de la obiecte standardizate cu valoare scăzută ca materiale de birou şi lubrifianţi pentru 

maşini la produse şi servicii complexe şi costisitoare cum ar fi echipamente grele şi servicii de consultanţă.

COGNOS poate asista clientii sai pe tot fluxul de achizitii - de la definirea necesitatilor pana la monitorizare, 

implementare si servicii post-achizitii.
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cerinţe sisteme IT 
complexe

Proiectarea sistemului reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, modulelor, interfeţelor, 

precum şi a datelor pentru un sistem pentru a satisface cerinţele specificate.  etodele de analiză şi proiectare 

orientate spre obiect devin cele mai utilizate metode pentru proiectarea sistemelor informatice. UML a devenit 

limba standard în analiza şi proiectarea orientată spre obiect si este folosita de asemenea si de catre COGNOS. 

Este utilizată pe scară largă pentru modelarea sistemelor de software şi este tot mai folosită pentru proiectarea 

sistemelor şi organizaţiilor non-software. 

Fazele proiectarii sistemelor IT complexe:

1. Designul logic

Proiectarea(designul) logică a unui sistem se referă la o reprezentare abstractă a fluxurilor de date, a intrărilor şi 

ieşirilor din sistem. Acest lucru este adesea realizat prin modelare, folosind un supra-abstract (şi, uneori, model 

grafic) a sistemului actual.

2. Proiectarea fizică

Designul fizic se referă la procesele de intrare şi ieşire efectivă ale sistemului. Acest lucru este prevăzut în ceea 

ce priveşte modul în care datele reprezintă intrari într-un sistem, cum sunt verificate / autentificate, cum sunt 

procesate, şi modul în care sunt afişate ca ieşiri.

Cognos foloseste si metodologii alternative de proiectare

* Dezvoltarea rapidă de aplicaţii (RAD)

Dezvoltarea rapidă de aplicaţii (RAD) este o metodologie în care un designer de sistem produce prototipuri 

pentru un utilizator final. Utilizatorul final analizează prototipul, şi oferă feedback cu privire la capacitatea 

acestuia. Acest proces se repetă până când utilizatorul final este mulţumit de sistemul final.

* Designul aplicaţiilor comune (JAD)

Design aplicaţiilor comune  (JAD) este o metodologie care a evoluat din RAD, în care un designer de sistem se 

consultă cu un grup format din următoarele părţi:Sponsor executiv, Designer de sisteme, Managerii sistemului 

Alte servicii oferite de catre COGNOS in Proiectarea sistemului:

• Analiza cerinţelor - analizeaza nevoile utilizatorilor finali sau a clienţilor

• Benchmarking - este un efort de a evalua modul în care sistemele actuale sunt utilizate

• Arhitectura sistemului - creează un model pentru proiectare cu specificaţiile necesare pentru 

hardware, software, oameni şi resurse de date. 

• Design - designerii vor produce unul sau mai multe "modele" a ceea ce ei consideră că va arăta un 

sistem în cele din urmă, pornind de la ideile identitifcate in secţiunea de analiză

• Sistemul de testare - evaluează funcţionalitatea sistemului actual în ceea ce priveşte funcţionalitatea 

aşteptată sau destinată, inclusiv toate aspectele legate de integrare.

Descriere. Principalele Beneficii
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Testarea sistemului de software sau hardware reprezintă testarea realizată pe un sistem complet, integrat 

pentru a evalua conformitatea sistemului cu cerinţele sale specifice. Testarea sistemului intră în sfera de 

aplicare a testelor Black Box, şi, ca atare, ar trebui să nu necesite cunoştinţe de proiectare interioară a codului 

sau de logică. 

Ca o regulă, sistemul de testare ia, ca şi intrări, toate componentele software-ul "integrat", care au trecut cu 

succes testele de integrare şi, de asemenea, sistemul de software-ul în sine integrat cu orice sistem(e) 

hardware aplicabil(e). Scopul testării de integrare este de a detecta orice neconcordanţe între unităţile de 

software-ul care sunt integrate împreună (numite asambluri) sau între oricare dintre ansambluri şi hardware. 

Sistemul de testare este un tip mai limitat de testare; urmăreşte să detecteze defecte atât în cadrul "inter-

ansamblurilor" şi, de asemenea, în cadrul sistemului ca întreg.

Testarea întregul sistem

Testarea sistemului se face pe întregul sistem, în contextul Specificaţiilor Cerinţelor funcţionale (FRS) şi / sau în 

contextul Specificaţiilor Cerinţelor Sistemului (SRS). Testarea sistemului  testează nu numai designul, dar şi 

comportamentul şi chiar şi aşteptările clientului. Acesta este destinat, de asemenea pentru a testa până şi 

dincolo de limitele definite în specificaţiile cerinţelor software-ul / hardware-ului. 

Tipuri de teste incluse în testarea sistemului

Următoarele sunt exemple de diferite tipuri de teste care ar trebui să fie luate în considerare în timpul testării 

unui sistem:

•Testarea software-ului GUI •Testarea fumului respectarea:

•Testarea capacităţii de folosire •Testarea exploratorie - Legii americanilor cu handicap 

•Testarea performanţei •Testarea ad-hoc din 1990

•Testarea compatibilităţii •Testarea regresiei - Secţiunea 508 modificată a 

•Testarea eroriii de manipulare •Testarea fiabilităţii Legii de reabilitare din 1973

•Testarea încărcării •Testarea instalării - “Web Accessibility Initiative” 

•Testarea volumului •Testarea întreţinerii (WAI) a  “World Wide Web 

•Testarea stresului •Testarea mentenanţei Consortium” (W3C)

•Testarea securităţii •Testarea recuperării şi testarea 

•Testarea scalbilităţii “failover”.

•Testarea siguranţei sănătăţii •Testarea accesibilităţii, inclusiv 

Descriere. Principalele Beneficii



Sisteme IT
Managementul Documentelor

Managementul aseturilor si infrastructurii IT

Sisteme planificarea activitatilor si raportare

Implementare dashboard monitorizare

Automatizari elaborare si procesare documente

Data Warehouse

Curatare baze de date



Un sistem de management al documentelor (DMS) este un sistem informatic (sau un set de programe de 

calculator), utilizat pentru a urmări şi stoca documente electronice şi / sau imagini ale documentelor pe hârtie. 

DCM  este adesea privit ca o componenta a sistemelor de Management al Conţinutului Organizaţional (ECM), şi 

este legat de gestionarea activelor digitale, ilustrarea documentelor, sistemele de flux de lucru şi de sistemele 

de management al înregistrărilor.

Sistemul de management al documentelor furnizează în mod obişnuit depozitare, crearea  versiunilor, 

metadate, securitate, precum şi capacităţi de indexare şi regăsire. Aici este o descriere a acestor componente:

Metadate. Metadatele sunt de obicei stocate pentru fiecare document în parte. Metadatele pot, de exemplu, 

include data la care documentul a fost stocat şi identitatea utilizatorului care le-a depozitat. 

Integrare. Multe sisteme de management al documentelor încearcă să integreze managementul documentelor 

direct în alte aplicaţi.

Captură. În principal, captarea implică acceptarea şi procesarea imaginilor documentelor primite de la scanere 

sau imprimante multifuncţionale. 

Indexarea. Presupune urmărirea de identificatorilor unici de documen  dar adesea este nevoie de o formă mai 

complexă, prin furnizarea de clasificări a metadatelor documentelor sau indici de cuvant.

Depozitare.  Stocarea documentelor include adesea de gestionarea acestor documente; unde sunt stocate, 

pentru cât timp, migrarea documentul, de la un mediu de stocare la altul.

Recuperare. Recuperează documentele electronice din mediul de stocare permiţând utilizatorului să specifice 

identificatorul unic al documentului  pentru a prelua documentul.

Distribuţie. Ca o practică comună în industriile reglementate de lege, o copie principală originală a 

documentului i nu este folosită niciodată pentru distribuţie, decât pentru arhivare.

Securitate. Securitatea documentului este vitală în multe aplicaţii de management al documentelor. Cerinţele 

de conformitate pentru anumite documente pot fi destul de complexe, în funcţie de tipul de documente.

Flux de lucru. Fluxul de lucru este o problemă complexă şi unele sisteme de management al documentelor 

deţin un modul de flux de lucru. 

Colaborare. Colaborarea ar trebui să fie inerentă într-un EDMS. În forma sa de bază, un EDMS colaboratic ar 

trebui să permită documentelor să fie preluate şi modificate de către un utilizator autorizat.

Versiuni (Versioning). Crearea versiunilor este un proces prin care documentele sunt verificate în sau în afara 

sistemului de management al documentelor, permiţând utilizatorilor să preia versiunile anterioare şi să continue 

activitatea de la un punct selectat.

Căutare. Găseşte documente şi folderele folosind atributele şablon sau căutarea unui text complet. 

Documentele pot fi căutate utilizând diferite atribute sau conţinutul documentelor.

Editare. Publicarea unui document implică procedurile de corectură, analiză sau revizuire publică, autorizare, 

tipărire şi aprobare, etc.. Aceste măsuri asigura prudenţa şi gândirea logică

Reproducere. Reproducerea documentului/imaginii este esenţială atunci când se doreşte punerea în aplicare a 

unui sistem. 
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Managementul 
aseturilor si 
infrastructurii IT

Software Asset Management (SAM), este o practică de afaceri care implică gestionarea si optimizarea 

achiziţionării, implementării, întreţinerii, utilizării, şi eliminării aplicaţiilor software din cadrul unei organizaţii. 

Fundamental destinat să facă parte din strategia de afaceri a tehnologiei informaţiei a unei organizaţii, 

obiectivele SAM sunt de a reduce costurile tehnologiei informaţiei (IT) şi limitarea riscurilor legale şi de afaceri 

referitoare la proprietatea şi utilizarea software-ului, în timp ce se maximizează reacţia la  IT şi productivitatea 

utilizatorului final.

In implementarea acestor servicii COGNOS are pentru clientii sai urmatoarele obiective strategice :

• Reducerea costului software-ul şi al costului de suport prin negocierea acordurilor de volum ale 

contractului şi eliminarea sau realocarea licenţelor de software insuficient utilizate.

• Punerea în aplicare cu respectarea politicilor de securitate corporativă şi standardele de desktop.

• Îmbunătăţirea productivităţii prin implementarea tipului corect de tehnologie mai rapid şi mai fiabil.

• Limitarea cheltuielilor de regie asociate cu administrarea şi sprijinirea software-uui prin 

raţionalizarea şi / sau automatizarea proceselor IT (cum ar fi urmărirea inventarului, implementarea software-

ului, urmărirea problemelor şi managementul patch-urilor).

• Stabilirea politicilor şi procedurilor aflate în desfăşurare privind achiziţia, documentarea, 

implementarea, utilizarea şi înlocuirea software-ului într-un efort de a recunoaşte beneficiile pe termen lung ale 

SAM.

Instrumente oferite de catre COGNOS :

- Instrumentele de inventar al software-ului "descopera" inteligent software-uri instalate în întreaga reţea de 

calculatoare, şi colectează informaţii ale fişierelor de software, cum ar fi titlul, ID-ul produsului, dimensiunea, 

data, calea, şi versiunea.

- Instrumentele de măsurare a software-ului monitorizează utilizarea de aplicaţii software într-o reţea. Ele 

pot oferi, de asemenea, aplicarea în timp real a conformităţii pentru aplicaţiile bazate pe licenţă de utilizare.

- Instrumente de control al aplicaţiei restricţionează ce şi de către cine software-ul particular, poate fi accesat 

pe un calculator ca un mijloc de evitare a securităţii şi a altor riscuri. 

- Instrumentele de implementare a software-uluia automatizează şi reglementează utilizarea de software nou.

-  Instrumentele de management al patch-urilor automatizează implementarea patch-uri software-ului pentru 

a se asigura că computerele sunt la zi şi îndeplinesc securitatea aplicabilă şi standardele de eficienţă.

Managementul infrastructurii IT

Procesele de ICT Infrastructure Management recomandă cele mai bune practici pentru cerinţele de analiză, 

planificare, proiectare, implementare şi gestionare a operaţiunilor  în curs de desfăşurare şi de suport tehnic a 

unei infrastructuri TIC. Procesele de management al infrastructurii descriu procese precum: Design şi 

planificare infrastructura IT, Implementarea infrastructura IT, Definire operaţiuni infrastructura IT, Suport Tehnic 

pentru infrastructura IT.

Descriere. Principalele Beneficii



Managementul performanţei afacerii este un set de procese de management şi analiză care permit 

managementul performanţei unei organizaţii să atingă unul sau mai multe scopuri pre-selectate. Sinonime 

pentru "managementul performanţei in afaceri" includ "managementul performanţei corporative" şi 

"managementul performanţei întreprinderii".

Managementul performanţei afacerii conţine abordări ale managementului proceselor de afaceri.

Managementul performanţei afacerii are trei activităţi principale:

1. selecţia obiectivelor,

2. consolidarea informaţiilor de măsurare relevante pentru progresul unei organizaţii împotriva acestor 

obiective, şi

3. intervenţiile făcute de către manageri în lumina acestor informaţii, în vederea îmbunătăţirii performanţelor 

viitoare împotriva acestor obiective.

Deşi prezentate  secvenţial, de obicei, toate cele trei activităţi se vor desfăşura concomitent, cu intervenţii ale 

managerilor care vor afecta alegerea obiectivelor, a informaţiilor de măsurare monitorizate, şi activităţile 

întreprinse de către organizaţie.

Deoarece activităţile specifice managementului performanţei afacerii în organizaţiile mari implică adesea 

colaţionarea şi raportarea de volume mari de date, mulţi furnizori de software, în special cele oferind 

instrumente inteligente de afaceri, produse destinate să ajute în acest proces. Ca urmare a acestui efort de 

marketing, managementul performanţei afacerii este adesea incorect înţeles ca o activitate care în mod necesar 

se bazează pe sisteme software pentru a lucra, şi multe definiţii ale managementului performanţei afacerii 

sugerează în mod explicit software-ul ca fiind o componenta defininorie a abordării. 

Standardul folosit de catre COGNOS in managementul performanţei afacerii este balanced scorecard. Este 

comun pentru managerii performancti  să utilizeze  balanced scorecard pentru a clarifica obiectivele unei 

organizaţii, pentru a identifica cum să le urmărească, şi pentru a structura mecanismele prin care intervenţiile 

vor fi declanşate. Aceste etape sunt aceleaşi ca cele care se găsesc în BPM, şi, ca urmare balanced 

scorecard  este adesea folosită ca bază pentru activitatea de management al performanţei în afaceri cu 

organizaţiile.
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Implementare 
tabloul de bord

Monitorizarea activităţii afacerii (BAM - Business Activity Monitorig) este un software care ajută la 

monitorizarea activităţilor de afaceri, în care aceste activităţi sunt puse în aplicare în sistemele informatice.

Obiectivele de monitorizare a activitatăţii de afaceri sunt de a oferi informaţii în timp real despre starea şi 

rezultatele diverselor operaţiuni, procese, şi tranzacţii. Principalele beneficii ale BAM sunt acelea că permite 

unei întreprinderi să ia decizii de afaceri bine informate, să se adreseze rapid zonelor cu probleme, şi să re-

poziţioneze organizaţia pentru a profita din plin de oportunităţile care apar.

Una dintre caracteristicile cele mai vizibile ale soluţiei BAM este prezentarea de informaţii cu privire la tablourile 

de bord care conţin indicatori cheie de performanţă (KPI), folosiţi pentru a oferi asigurare şi vizibilitate activităţii 

şi performanţei. Aceste informaţii sunt utilizate de operaţiunile tehnice şi de afaceri pentru a oferi vizibilitate, 

măsurare, şi asigurarea activităţilor cheie de afaceri. De asemenea, sunt exploatate prin corelarea 

evenimentelor pentru a detecta şi pentru a avertiza în legătură cu problemele iminente.

Deşi sistemele de BAM folosesc de obicei un ecran tablou de bord pentru a prezenta datele, BAM este distinct 

de tablourile de bord folosite de “business intelligence” (BI), în măsura în care evenimentele sunt prelucrate in 

timp real sau aproape în timp real şi transmise la tabloul de bord în sistemele BAM, în timp ce tablourile de 

bord ale  BI se reîmprospătează la intervale prestabilite prin alegerea sau interogarea bazelor de date. În funcţie 

de intervalul de reîmprospătare selectat, tablourile de bord BAM şi BI pot fi similare sau pot varia foarte mult.

Tablou de bord

În sistemele de gestionare a informaţiilor, un tablou de bord este o interfaţă a unui sistem de informare executiv 

care (similar cu tabloul de bord al unui automobil) este proiectat pentru a fi uşor de citit. De exemplu, un produs 

ar putea obţine informaţii de la sistemul de operare local dintr-un calculator, de la una sau mai multe aplicaţii 

care pot fi difuzate, şi de la unul sau mai multe site-uri de la distanţă de pe Web şi prezintate ca şi cum totul ar 

fi venit de la aceeaşi sursă. Tablourile de bord nu trebuie confundate cu fişele de punctaj.

Beneficiile utilizarii tablourilor de bord digital includ:

• Prezentarea vizuală a măsurilor de performanţă

• Abilitatea de a identifica şi corecta tendinţele negative

• Măsurarea eficienţei / ineficienţei

• Abilitatea de a genera rapoarte detaliate care prezintă noile tendinţe

• Abilitatea de a lua decizii mai informate pe baza informaţiilor de afaceri colectate 

• Alinierea strategiilor şi obiectivelor organizaţionale

• Economisirea de timp când se verifică mai multe rapoarte

• Obţinerea instantanee a  vizibilităţii totale a tuturor sistemelor 

Descriere. Principalele Beneficii
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Automatizări  de 
elaborare şi procesare 
de documente

Automatizarea documentelor (de asemenea cunoscută ca asamblarea documentului) reprezintă proiectarea 

sistemelor şi fluxul de lucru care contribuie la crearea de documente electronice. Acestea includ sisteme 

bazate pe logică care folosesc segmente de text pre-existente şi / sau date pentru a asambla un nou document. 

Acest proces este tot mai utilizat în anumite industrii pentru a asambla documente juridice, contracte şi 

scrisori. Sistemul de automatizare a documentelor poate fi de asemenea folosit pentru a automatiza întregul 

text fix, textul variabil, precum şi datele conţinute într-un set de documente.

Sistemul de automatizare permite companiilor să reducă la minimum introducerea datelor, reduce timpului 

petrecut verificării şi reduce riscurile asociate erorilor umane. Alte beneficii includ: economii din folosirea unei 

cantităţi mai mici de hârtie, încărcarea documentului, depozitarea, distribuţia, cheltuielile poştale / de transport, 

fax, telefon, muncă şi deşeuri.

Automatizarea documentelor este critica in anumite industrii, fiind o sursa importanta de avantaj 

competitiv. Principalele industrii/ zone  in care intalnim automatizarea documentelor sunt:

1. Automatizarea documentelor în managementul lanţului de aprovizionare şi logistică

Există multe documente utilizate în logistică. Ele sunt numite, facturi, liste de ambalare / foi (manifeste), bilete 

de alegere, formulare / rapoarte de mai multe tipuri (de exemplu MSDS, bunuri deteriorate, bunuri returnate, 

detaliate / rezumat, etc), import / export, livrare, conosament (BOL), 

2. Automatizarea documentelor in cadrul firmelor de servicii juridice, financiare şi industrii de gestionare 

a riscurilor; poate fi folosit în orice industrie care creează documente bazate pe tranzacţii. 

Automatizarea documentului pe piaţa serviciilor juridice

Rolul tehnologiei de automatizare în producţia de documente juridice a fost recunoscută pe scară largă. 

Odata cu liberalizarea pieţei din Marea Britanie a serviciilor juridice în frunte cu instituţiile mari din Legal 

Services Act 2007, cum ar fi Saga, AA, TH MORE> N, Halifax, RBS Group si Co-operative, acestea s-au extins 

pentru a include servicii de asistenţă juridică pentru clienţii lor. Cele mai multe dintre aceste companii folosesc 

unele elemente ale tehnologiei de automatizare a documentului de a presta servicii juridice pe Web. Acest lucru 

a fost văzut ca prevestind o tendinţă de banalizare a mărfurilor prin tehnologii precum rezultatul voluminos al 

automatizării documentelor, serviciile juridice de marjă mică fiind “ambalate" şi oferite unui public de masă.

 Software-ul de automatizare a documentului are capacitatea de a completa automat variabilele corecte ale 

documentului pe baza datelor tranzacţiei. În plus, unele software de automatizare a documentului au 

capacitatea de a crea o suită de documente în care toate documentele aferente sunt încapsulate într-un fişier,
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Data 
Warehouse

“Data Warehouse Intelligence” este un termen care descrie un sistem utilizat intr-o organizaţie pentru a colecta 

date, dintre care majoritatea sunt date tranzacţionale, cum ar fi înregistrările de cumpărare, din una sau mai 

multe surse de date, cum ar fi baza de date a unui sistem tranzacţional, într-o locaţie centrală de date, Data 

Warehouse, iar mai târziu raportarea acestor date, în general, într-un mod agregat, la utilizatorii organizaţiei. 

Acest sistem, în general, constă dintr-un instrument ETL, o bază de date, un instrument de raportare şi a alte 

instrumente de facilitare, cum ar fi instrumente de modelare de date.

Un depozit de date (Datawarehouse - DW) este o bază de date folosită pentru raportare. Datele sunt 

descărcate din sistemele operaţionale pentru raportare. Datele pot trece printr-un magazin de date operaţional 

pentru operaţiuni suplimentare înainte de a fi utilizat în DW pentru raportare.

Unele dintre beneficiile pe care un depozit de date le oferă sunt după cum urmează: 

* Un depozit de date oferă un model de date comun pentru toate datele de interes, indiferent de sursa de 

date. Acest lucru face mai uşoară raportarea şi analiza informaţilor decât în cazul în care mai multe modele de 

date au fost utilizate pentru a prelua informaţii, cum ar fi facturile de vânzare, chitanţele, etc

* Înainte de încărcarea datelor în depozitul de date, neconcordanţele sunt identificate şi rezolvate. Acest 

lucru simplifică foarte mult procesul de raportare şi analiză.

* Informaţiile din depozitul de date se află sub controlul utilizatorilor depozitului de date, astfel încât, chiar 

dacă datele sursă ale sistemului sunt eliminate în timp, informaţiile din depozit poate fi păstrate în condiţii de 

siguranţă pentru perioade lungi de timp.

* Deoarece sunt separate de sistemele de operare, depozitele de date furnizează recuperarea datelor, fără a 

încetini sistemele operaţionale.

* Depozitele de date pot lucra în colaborare cu şi, prin urmare, pot spori valoarea aplicaţiei operaţională de 

business, în special sistemele de management al relaţiilor cu clienţii (CRM).

* Depozitele de date facilitează aplicaţiile sistemului de suport al deciziilor, cum ar fi rapoartele de trend (de 

exemplu, produsele care au înreistrat cele mai multe vânzări într-o zonă specifică în ultimii doi ani), rapoartele 

de excepţie, şi rapoartele care arată performanţa reală faţă de obiective.
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Curăţarea 
bazei de date

Curăţarea datelor sau spălarea de date este actul de detectarea şi corectarea (sau eliminarea) a  înregistrărilor 

corupte sau incorecte dintr-un set de tabele sau baza de date înregistrate. Utilizat în principal în baze de date, 

termenul se referă la identificarea  unor date incomplete, incorecte, inexacte, irelevante etc. şi apoi înlocuirea, 

modificarea sau ştergerea acestor date neclare. După curăţare, un set de date va fi în concordanţă cu alte 

seturi de date similare din sistem. 

Curăţarea datelor diferă de validarea de date prin faptul că validarea înseamnă aproape invariabil că datele 

sunt respinse din sistem la intrare şi sunt interpretate la momentul intrării, mai degrabă decât pe loturi de date.

Procesul efectiv de curăţare a datelor poate implica eliminarea erorilor tipografice sau validarea şi corectarea 

valorilor cu o listă de entităţi cunoscute. Validarea poate fi strictă (cum ar fi respingerea oricărei  adrese care 

nu are un cod poştal valid) sau fuzzy (cum ar fi corectarea înregistrărilor care se potrivesc cu cele parţial 

existente sau cu înregistrările cunoscute).

Calitatea datelor. Un nivel mare de calitate trebuie să treacă un set de criterii. Acestea includ:

• Precizie: O valoare agregată asupra criteriilor de integritate, coerenţa şi densitate

• Integritate: O valoare agregată asupra criteriilor de integralitate şi validitate

• Exhaustivitate: Realizat prin corectarea datelor care conţin anomalii

• Valabilitate: aproximat prin cantitatea de date care satisfac constrângerile de integritate

• Coerenţa: Cu privire la contradicţiile şi anomaliile sintactice

• Uniformitatea: direct legate de nereguli

• Densitate: Coeficientul de valori lipsă în datele şi numărul total de valori ar trebui să fie cunoscute

• Unicitatea: Raportat la numărul de duplicate în datele

Procesul de curăţare a datelor

1. Datele de audit: Datele sunt verificate cu utilizarea de metode statistice pentru a detecta anomaliile şi 

contradicţii. Aceasta oferă în cele din urmă o indicaţie a caracteristicilor de anomalii şi locaţiile lor.

2. Identificarea fluxului de lucru detectarea şi eliminarea anomaliilor este efectuată de o secvenţă de operaţii 

pe datele cunoscute ca fluxul de lucru. Pentru a realiza un flux de lucru adecvat, cauzele anomaliilor şi erorilor 

în date trebuie să fie atent luate în considerare. 

3. Execuţia fluxului de lucru: Punerea în aplicare a fluxului de lucru trebuie să fie eficientă chiar şi pe seturi 

mari de date, care în mod inevitabil presupun un compromis, deoarece executarea unei operaţiuni de curăţare 

a datelor poate fi din punct de vedere computaţional  scump.

4. Post-procesare si Control: după executarea fluxul de lucru de curăţare, rezultatele sunt inspectate pentru a 

verifica corectitudinea. Rezultatul este un nou ciclu în procesul de curăţare a datelor în cazul în care datele sunt 

auditate din nou pentru a permite specificarea unui flux de lucru suplimentar pentru a curăţa şi mai mult faţă de 

prelucrarea automată a datelor.
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