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Resumo 

Este documento explica como organizar o processo de manutenção e desenvolvimento do 

Micro Focus® SBM para facilitar a manutenção a longo prazo de seus aplicativos de processo 

à medida que suas necessidades comerciais mudam . 

SBM — Projetado para adaptação e integração 

O SBM é um produto de gerenciamento de trabalhos baseado em processo que permite às 

empresas orientar, rastrear e monitorar o trabalho que realizam . Embora possa ser usado 

em uma base puramente departamental, nossos clientes mais bem sucedidos descobriram 

que ele pode ser aplicado em toda a organização para fornecer estrutura e visibilidade a 

uma ampla variedade de processos empresariais . Por exemplo, as organizações de TI muitas 

vezes usam o SBM para gerenciar o suporte técnico . Os usuários de toda a empresa enviam 

bilhetes usando o Micro Focus Request Center e, em seguida, os processos do SBM guiam 

o bilhete pelos processos de execução no departamento apropriado . Integração de novos 

funcionários, benefícios e solicitações de licenças são encaminhados para o RH; TI recebe 

e-mail; e questões de infraestrutura e relatórios de despesas são encaminhados para o setor 

financeiro. Os recursos de geração de relatórios e de auditoria embutidos no SBM permitem 

que as pessoas cujo trabalho é supervisionar esses processos entendam as tendências mais 

amplas e detalhem até qualquer nível para entender os detalhes de qualquer transação ou 

bilhete . 

Para atender às necessidades das dinâmicas organizações de nossos clientes, mantivemos 

em mente uma série de premissas básicas ao projetar o SBM . 

Mudar é fundamental 
Nos negócios, é fundamental mudar . As condições de mercado, as metas comerciais e os 

requisitos empresariais estão constantemente mudando e as empresas bem-sucedidas se 

adaptam continuamente a essas mudanças . A automação desses processos empresariais 

deve ser capaz de acompanhar essas mudanças e melhorar continuamente à medida que as 

otimizações são descobertas . 

O SBM foi projetado para rápida adaptação aos requisitos dos usuários emergentes e em 

constante mudança . As mudanças de processo são obtidas usando interfaces conhecidas 

de arrastar e soltar projetadas para serem simples e acessíveis a não desenvolvedores 

familiarizados com os processos empresariais que estão sendo gerenciados . 

O SBM é um produto de 
gerenciamento de trabalhos 
baseado em processo 
que permite às empresas 
orientar, rastrear e monitorar 
o trabalho que realizam.
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Nosso objetivo é permitir que as pessoas envolvidas nos processos diários sendo gerenciados 

ajustem e adaptem esses processos à medida que novos requisitos surgem e ineficiências 

são descobertas na forma como os requisitos existentes são atendidos . O SBM torna as 

mudanças de processo simples, permitindo que os processos se adaptem às necessidades 

comerciais descobertas e em mudança, em vez de forçar as empresas a se adaptarem a um 

processo rígido . 

Os sistemas também participam dos processos 
O cenário de TI possui muitas e variadas ferramentas e sistemas . O software de automação 

de processos deve trabalhar com os sistemas atuais, e não apenas em paralelo . Assim como 

as pessoas participam dos processos, assim como outros sistemas de registro . Um designer 

de processo pode identificar os pontos de contato entre os sistemas e criá-los no design de 

processo no nível mais alto . O SBM é criado para permitir tais integrações . Por exemplo, 

você pode usar suporte ao serviço Web REST do SBM, suporte ao serviço Web SOAP, 

workflows de organização, AppScripts ou até mesmo nossa API C++ para preencher  

a lacuna entre o SBM e outros sistemas que compõem o ambiente de TI . 

Desenvolvimento de aplicativos de processo do 

SBM 

O desenvolvimento de aplicativos de processo é melhor feito iterativamente, com um 

empresário que entende o processo sendo automatizado estreitamente envolvido . O 

empresário conhece as pessoas que participam do processo, as funções que desempenham, 

os dados que devem ser recolhidos e os relatórios necessários para aqueles que 

supervisionam o processo . O empresário também entende as metas do esforço e pode 

orientar o desenvolvimento para garantir que as metas de produtividade, receita, qualidade, 

redução de risco e visibilidade sejam cumpridas . 

Se você adquiriu uma solução baseada no SBM da Micro Focus, o seu objetivo principal pode 

ser adaptar os aplicativos de processo atuais às circunstâncias específicas do seu ambiente 

corporativo . Isso geralmente envolve apenas mudanças simples no modelo de dados (por 

exemplo, alterar as informações coletadas durante o processo) e modificações no mapa de 

workflow para refletir diferenças nos estados e no fluxo do processo. 

Se você adquiriu uma 
solução baseada no SBM da 
Micro Focus, o seu objetivo 
principal pode ser adaptar 
os aplicativos de processo 
existentes às circunstâncias 
específicas do seu ambiente 
corporativo.
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Desenvolvimento de novos aplicativos de processo 
Diferente de implementações puramente personalizadas, em que os requisitos devem ser 

totalmente definidos antecipadamente, o SBM permite que você comece com um processo 

simples que orienta os participantes através de seu trabalho e, em seguida, ao longo do 

tempo, melhorá-lo iterativamente . 

Durante o desenvolvimento, o designer de processo define visualmente:

1. Os dados que precisam ser coletados, apresentados e manipulados pelo processo. 

2. Os workflows de processo que refletem o movimento de trabalho na organização. 

3. As funções e as responsabilidades dos participantes do processo. 

4. As interfaces de usuário que serão apresentadas aos participantes do processo. 

5. Os relatórios que dão visibilidade aos responsáveis pelo monitoramento da integridade do 
processo. 

Após o aplicativo de processo atingir um nível de maturidade suficiente, conforme validado 

pelo empresário, ele pode ser lançado para os usuários finais. 

Refinamento dos aplicativos de processo existentes após o lançamento 
Com o SBM, o lançamento inicial não é o final do jogo; é o ponto de partida para a melhoria 

contínua. A Micro Focus recomenda identificar um proprietário de processo para recolher 

comentários dos participantes do processo e garantir que o processo do SBM evolua para 

atender esses comentários . 

Alguns clientes usam um fórum que se reúne periodicamente com representantes dos 

participantes do processo para garantir que os comentários sejam recolhidos e trabalhados . 

Durante essa fase, os comentários podem ser usados para melhorar formulários 

personalizados, automatizar comportamentos de UI usando ações de formulário, acessar 

dados externos usando a grade REST e fornecer relatórios incorporados para o acesso 

a dados relacionados . À medida que surgem necessidades de relatórios adicionais, você 

fornece relatórios mais ricos para os consumidores desses dados . Esses tipos de mudanças 

podem ser feitos por pessoas sem habilidades técnicas ou de programação aprofundadas . A 

familiaridade com o SBM Composer e o conhecimento do processo a ser modelado são os 

únicos pré-requisitos . 

Por exemplo, através do comentário de um usuário, você descobre que os usuários são 

forçados a percorrer todo um formulário de transição para acessar um campo obrigatório . 

Assim, embora a implementação do SBM possa atingir os requisitos funcionais de 

gerenciamento do processo, uma ineficiência foi identificada que pode e deve ser tratada 

imediatamente . Você pode corrigir esse descuido em minutos, arrastando o campo para o 

início do formulário usando o SBM Composer . 

A Micro Focus recomenda 
identificar um proprietário 
de processo para 
recolher comentários dos 
participantes do processo e 
garantir que o processo do 
SBM evolua para atender 
esses comentários. 

http://www.microfocus.com
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Para obter o máximo valor 
do SBM, uma instalação 
precisa ter a equipe certa 
para os fins corretos.

 
 
 
 

__________

* Dependendo de tamanho e 
da complexidade, um sistema 
SBM pode ter várias pessoas 
em algumas funções ou, 
inversamente, ter uma pessoa 
assumindo mais de uma função 
ou desempenhando uma função 
do SBM juntamente com 
responsabilidades não ligadas 
ao SBM.

Responsabilidades e equipe para aproveitar o SBM 

Para obter o máximo valor do SBM, uma instalação precisa ter a equipe certa para os fins 

corretos . Para melhorias rápidas do processo iterativo, a característica mais importante é a 

familiaridade com o processo empresarial sendo automatizado . Longos ciclos de mudança 

minam a capacidade do processo de mudar junto com a empresa . Por outro lado, para as 

integrações e os aspectos mais técnicos da criação e manutenção de sistemas de SBM, os 

requisitos devem ser definidos deliberadamente antes do início do desenvolvimento e, em 

seguida, a implementação pode ocorrer em um ciclo de desenvolvimento mais longo, sem 

proximidade com a empresa . Esta seção discute várias responsabilidades envolvidas na 

implementação e no gerenciamento de um sistema do SBM .* 

Instalação e configuração do sistema 
Os administradores de sistema normalmente executam as tarefas de instalação, atualização e 

configuração do sistema associadas ao SBM. Essas responsabilidades recaem, muitas vezes, 

sobre os membros da equipe de TI responsáveis   pela manutenção da infraestrutura física e 

de software da empresa . 

Administração do SBM 
Em contraste com os administradores de sistema, o administrador do SBM gerencia a 

operação diária dos processos do SBM . Um administrador do SBM gerencia os usuários 

e os grupos do SBM, os privilégios, as notificações, os projetos e as sobreposições de 

workflow administrativo usando o SBM Application Administrator. Embora os usuários 

possam definir relatórios de acordo com as suas próprias necessidades, os administradores 

normalmente definem uma variedade de relatórios que atendem às necessidades dos 

participantes e observadores do processo . Um administrador precisa estar familiarizado com 

os processos empresariais como implementados no SBM e com as necessidades da base de 

usuários do SBM . 

Manutenção do design de processo do SBM 
Estreitamente relacionadas com a administração do SBM estão as responsabilidades 

adicionais para fazer mudanças incrementais no design dos seus processos usando o SBM 

Composer . Ao participar de um fórum de solução, um administrador ou um designer do 

SBM pode trabalhar com os usuários e o proprietário do processo, entender os requisitos 

em mudança e implementar rapidamente as mudanças que trazem o maior valor aos 

participantes do processo . Tendo alguém com proximidade ao processo disponível para 

fazer mudanças de design iterativas em horizontes de curto prazo, você pode aproveitar os 

recursos de “criado para a mudança” do SBM .
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As seções a seguir discutem os tipos de trabalho de design feitos no SBM Composer e os 

níveis de habilidade necessários para cada um . 

Design de workflow 

O workflow define o caminho que um item leva através de uma organização à medida 

que participa de um processo . No nível mais alto, consiste em um conjunto de pontos de 

repouso (estados) e transições que movem o item entre estados . Os estados ativos têm 

os proprietários que têm a responsabilidade atual pelo item . Os usuários podem fazer 

a transição de itens entre estados para passar a responsabilidade para outro usuário . 

Podem ser definidos nós de decisão que usam regras empresariais para determinar como 

um item é encaminhado com base em informações coletadas . Várias propriedades no 

workflow controlam o acesso a transições e a visibilidade de dados com base na função 

do usuário visualizando o item. Um designer de processo pode modificar um workflow 

adicionando ou removendo estados ou transições, alterar as regras empresariais que regem 

o comportamento das decisões, ou alterar a visibilidade dos dados no nível de workflow, 

estado ou transição . Esses tipos de mudanças são típicos conforme os processos evoluem ao 

longo do tempo e podem ser feitos com um entendimento básico dos processos empresariais 

e do SBM Composer . 

Design de dados 

Cada aplicativo no SBM tem uma tabela primária que define as informações coletadas 

em um item ao longo de sua vida útil no processo . À medida que surgem novos requisitos, 

um designer de processo normalmente modifica o modelo de dados adicionando campos 

à tabela principal para coletar informações adicionais . Por exemplo, se os designers de 

processo precisassem adicionar um campo Urgência ao modelo de dados, eles arrastariam 

um campo Seleção da paleta Tabela para a tabela primária, definiriam para o campo o nome 

“Urgência” e adicionariam os valores de seleção como “Baixo”, “Médio”, “Alto” e “Crítico” 

às propriedades do campo . O novo campo pode ser facilmente adicionado a qualquer 

formulário personalizado, especificando um campo relacionado e uma posição relativa 

usando o recurso Adicionar aos Formulários… na guia Formulários do campo . Tal como 

acontece com as mudanças de workflow, as mudanças de design de dados são relativamente 

simples e podem ser feitas sem habilidades técnicas ou de programação especiais . 

Design de visual 

O SBM gera automaticamente os chamados “formulários rápidos” para estados e transições, 

a menos que você defina um formulário personalizado para eles. Se você estiver usando 

formulários rápidos, você tem controle limitado do layout dos campos no formulário usando 

propriedades como Estender linha inteira em formulários e a seção Privilégio no 

campo . Você pode controlar a sequência em que os campos aparecem alterando a ordem 

de privilégio dos campos em propriedades de workflow, estado ou transição, e a ordem dos 

botões de transição alterando as propriedades de transição em estados . 

Cada aplicativo no SBM 
tem uma tabela primária 
que define as informações 
coletadas em um item ao 
longo de sua vida útil no 
processo. À medida que 
surgem novos requisitos, 
um designer de processo 
normalmente modifica 
o modelo de dados 
adicionando campos à 
tabela principal para coletar 
informações adicionais. 

http://www.microfocus.com
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Porém, embora os formulários rápidos possam ser úteis para a prototipagem de um sistema, 

ou transições ou estados raramente usados, os formulários personalizados fornecem uma 

flexibilidade muito maior em relação à apresentação dos dados, fornecem a capacidade 

de definir um comportamento ativo em um formulário e permitir integrações simples 

usando relatórios incorporados, quadros HTML e serviços Web REST . Com formulários 

personalizados, você pode otimizar os formulários de exibição e de entrada de dados para 

melhor atender o usuário final. 

Projetar formulários personalizados é fácil . O editor de formulários visuais do SBM 

Composer permite adicionar e mover campos usando as conhecidas técnicas de arrastar e 

soltar . Você pode começar com um formulário personalizado baseado no formulário rápido 

ou criar o formulário do zero, adicionando campos, contêineres, botões de ação, imagens, 

links, relatórios, grades REST e muito mais . Usando os formulários personalizados, você tem 

controle completo sobre a colocação de botão de transição no formulário, bem como todas as 

exibições e ações de barra de ferramentas e cabeçalho . 

O próximo nível de design visual envolve a adição de comportamentos aos formulários . Por 

exemplo, se você quiser que a guia de detalhes seja automaticamente selecionada de acordo 

com a gravidade, você pode adicionar uma ação de formulário que lê: 

Quando

 esse formulário é carregado

 Ou o campo Gravidade muda de valor

Se

 o campo Gravidade for “Urgente”

Então 

 ativar a guia Detalhes

Senão 

 ativar a guia Padrão

As ações de formulário disponíveis para criar uma ação dinâmica de formulário são 

numerosas e variadas, cobrindo a maioria dos eventos, condições e ações que você gostaria 

de fazer em um formulário . Para condições que não fornecemos, você pode fazer referência 

às regras empresariais . E como um fallback, você pode escrever um snippet em JavaScript 

para implementar condições mais complexas . Da mesma forma, se a ação que deseja 

executar não estiver disponível, você pode escrever um pequeno snippet em JavaScript para 

executar uma ação quando um evento ocorrer e a condição correspondente for atendida .

Projetar formulários 
personalizados é fácil.  
O editor de formulários 
visuais do SBM Composer 
permite adicionar e 
mover campos usando as 
conhecidas técnicas de 
arrastar e soltar. 
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Depois de trabalhar com 
o SBM em um sistema 
departamental, nossos 
clientes mais bem-sucedidos 
foram encorajados a 
criar novos aplicativos de 
processo para uma ampla 
variedade de processos em 
suas organizações.

Quase todo o trabalho de formulários personalizados pode ser feito pelo designer de 

processo sem quaisquer habilidades especiais ou conhecimento de programação . Você pode 

optar por empregar um designer visual para criar uma experiência visual melhor para os 

usuários, mas isso raramente é necessário . 

Criação do design de processo do SBM 
A criação de aplicativos de processo é semelhante ao trabalho de manutenção descrito acima, 

exceto que o designer de processo trabalha com o proprietário do processo para idealizar e 

projetar todo o aplicativo de processo em vez de pensar em termos de mudanças incrementais 

para um processo existente . Depois de trabalhar com o SBM em um sistema departamental, 

nossos clientes mais bem-sucedidos foram encorajados a criar novos aplicativos de processo 

para uma ampla variedade de processos em suas organizações . Eles descobrem um processo 

manual que se beneficiaria de automação, controle, auditoria e geração de relatórios. 

Trabalhando com o proprietário do processo, definem as etapas e as transições do processo, os 

dados a serem coletados e as funções dos participantes . Usam então o SBM para rapidamente 

criar aplicativos de processo para resolver o problema de negócios . A maior parte do trabalho 

está nos editores de aplicativos do SBM Composer, que fornece comparações familiares e 

interfaces fáceis de usar para descrever o processo . Os designers de processo podem projetar 

o modelo de dados no editor de tabelas, configurar o workflow usando o editor de workflow e 

atribuir funções para automatizar o processo, e ter o processo instalado e funcionando em um 

ambiente de desenvolvimento em um curto prazo . Eles podem então melhorar iterativamente o 

design até ele se tornar um produto viável mínimo elegível para lançar para os usuários finais. 

A pessoa responsável pela criação e manutenção do design de processo pode ter um título 

de analista de negócios e deve ter familiaridade com o SBM Composer . Um designer de 

processo não precisa de engenharia de software especial ou treinamento de desenvolvedor, 

mas deve ter habilidades compatíveis com o uso de ferramentas de produtividade de 

negócios como o Microsoft Excel e o PowerPoint . 

Projeto e implementação de integrações 
Em contraste com a criação e o aperfeiçoamento de processos, as integrações com 

sistemas externos costumam exigir muito tempo, o que exige planejamento detalhado, 

implementação complexa e testes completos . A complexidade depende do tipo de integração 

e dos produtos de terceiros envolvidos . No caso mais simples, a integração pode ser realizada 

com uma grade REST relativamente simples em um formulário personalizado, o que 

exige apenas o conhecimento de uma interface de serviço Web REST de terceiros e uma 

compreensão de como criar formulários personalizados no SBM Composer . Se o sistema 

externo suporta serviços Web SOAP em uma granularidade lógica de negócios, a tarefa mais 

complexa de desenvolvimento do SBM Orchestrations pode ser necessária para implementar 

a integração . E nas circunstâncias mais complexas, programação pode ser necessária para 

acessar os dados do sistema externo . 

http://www.microfocus.com
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Embora a Micro Focus tenha tentado tornar a criação de integrações com sistemas externos 

o mais simples possível, é muitas vezes a tarefa mais complexa que os clientes do SBM 

enfrentam . Se o sistema que está sendo integrado tem interfaces de serviços Web SOAP e 

REST de alto nível empresarial, essas integrações podem ser realizadas sem programação, 

usando o SBM Orchestrations e integrações de REST em formulários . Mas mesmo assim, 

a complexidade do trabalho pode exceder a zona de conforto de um analista de negócios . 

Enquanto os conjuntos de habilidades necessários de um desenvolvedor de integração 

dependem das tarefas em mãos, eles tendem a ser mais próximos aos encontrados em um 

engenheiro de software . 

Como as integrações são de longo prazo, maiores esforços envolvendo um planejamento 

mais detalhado, o seu desenvolvimento não precisa estar tão estreitamente ligado ao negócio 

em andamento como as mudanças incrementais do processo descritas acima . Recursos 

do SBM, como as organizações independentes de aplicativos, podem ser aproveitados 

para isolar esses esforços de desenvolvimento e torná-los produtivos e consumíveis pelo 

desenvolvedor do processo quando concluídos . 

Coordenação de esforços de desenvolvimento 
iterativo e de longo prazo 

Como descrito acima, existem dois tipos muito distintos de trabalho necessários para o 

desenvolvimento com o SBM . A maior parte do trabalho envolve administração e design 

visual e pode ser realizada sem profundo conhecimento técnico ou de programação . Uma 

compreensão e uma proximidade com o processo empresarial, bem como a familiaridade 

com o Composer e o Application Administrator do SBM, são tudo o que você precisa . 

Por outro lado, trabalhar com organizações e integrações geralmente exige a aplicação 

de um nível diferente de habilidade técnica . Esses esforços mais complexos tendem a ser 

esforços de longo prazo e mais deliberados do que a manutenção iterativa . Então, como 

você coordena essa mudança rápida, iterativa e adaptativa para os seus processos do SBM 

com trabalho de longo prazo? Esta seção descreve uma série de abordagens e recursos 

correspondentes no SBM projetados para responder a essa pergunta . 

Alterações iterativas 
De um modo geral, as mudanças iterativas podem continuar sem uma coordenação 

detalhada com esforços de longo prazo, desde que esse trabalho esteja bem definido e tenha 

sido adequadamente encapsulado conforme descrito abaixo . Por exemplo, se as organizações 

sendo desenvolvidas dependem de aspectos de um aplicativo atual, como a presença de 

Uma compreensão e 
uma proximidade com o 
processo empresarial, bem 
como a familiaridade com o 
Composer e o Application 
Administrator do SBM, são 
tudo o que você precisa.
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certos campos, estados e transições, estes devem ser deixados inalterados pelas mudanças 

iterativas sendo feitas . No entanto, embora manter as interfaces usadas pelos esforços de 

longo prazo estáveis   possa simplificar a integração desse trabalho quando concluído, manter 

os processos do SBM fluidos e evoluindo dinamicamente com as necessidades do usuário e 

da empresa é primário . Se adequadamente encapsulado, o trabalho de trazer esses esforços 

de longo prazo para o processo pode ser realizado de forma rápida e fácil . 

O processo normal para mudanças iterativas é descrito em detalhes no white paper  

O caminho até a produção do SBM para empresas . 

Esforços de desenvolvimento de longo prazo 
Ao realizar um esforço de desenvolvimento de longo prazo com o SBM, o objetivo central 

é estruturar os seus esforços de modo que eles interajam com os aplicativos de processos 

relacionados usando interfaces simples e bem definidas. Eles devem encapsular em vez 

de expor a complexidade . Esses esforços de desenvolvimento podem ocorrer dentro e fora 

do SBM e geralmente estão além das habilidades ou do nível de conforto de um designer 

de processo típico . Os desenvolvedores envolvidos com esses esforços precisarão de uma 

instância de desenvolvimento de um sistema SBM independente do sistema SBM primário 

usado para o desenvolvimento iterativo, propagação em fases e produção . 

Desenvolvimento fora do SBM 

Um exemplo desse tipo de desenvolvimento é a criação de um serviço REST que expõe dados 

de um software de linha de negócios de terceiros de uma forma que podem ser exibidos em 

uma Grade REST de um formulário personalizado do SBM . Dependendo das circunstâncias, 

isso pode envolver escrever um módulo de código que faça interface com uma API no 

sistema externo e a hospedagem do serviço . Da mesma forma, pode envolver a criação e a 

hospedagem de serviços Web SOAP que expõem a funcionalidade de um sistema externo em 

uma granularidade de negócios, adequado para uso em um SBM Orchestration ou como uma 

ação de serviço Web em uma transição . Um sistema SBM de desenvolvimento é necessário 

para garantir que as interfaces em desenvolvimento sejam compatíveis com os requisitos do 

SBM. Nos exemplos acima, significaria usar o SBM para testar os serviços Web REST e SOAP 

que estão sendo desenvolvidos . Pela sua natureza, esse tipo de trabalho de desenvolvimento 

é encapsulado porque apresenta uma interface bem definida de alto nível ao SBM. 

Embora manter as 
interfaces usadas pelos 
esforços de longo prazo 
estáveis   possa simplificar a 
integração desse trabalho 
quando concluído, manter os 
processos do SBM fluidos 
e evoluindo dinamicamente 
com as necessidades do 
usuário e da empresa é 
primário.

http://www.microfocus.com
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Desenvolvimento dentro do SBM 

Esta categoria de desenvolvimento envolve o uso de várias tecnologias de integração 

mais técnicas que o SBM fornece . Um exemplo é o desenvolvimento de organizações com 

tratamento e compensação apropriados de falhas . O desenvolvimento de scripts complexos 

ou de software que chama a API de C do SBM também se enquadra nesta categoria . Esses 

esforços geralmente ocorrem em conjunto com o desenvolvimento que ocorre fora do SBM . 

Por exemplo, um sistema externo pode expor apenas uma API de nível muito baixo . Essa 

API precisa ser envolvida com serviços Web de nível empresarial, os quais podem ser então 

usados por organizações do SBM . 

Técnicas para o encapsulamento de desenvolvimento do SBM 

As ações sobre transições no workflow do aplicativo fornecem a maioria dos pontos de 

interface para interações com esforços de desenvolvimento encapsulado . Por exemplo, os 

workflows síncronos, os workflows assíncronos, os AppScripts e os serviços Web são todos 

iniciados a partir das Ações em uma transição . O outro ponto de integração principal são as 

integrações imediatas transparentes nos formulários que os usuários finais veem. As seções 

abaixo descrevem vários tipos de integrações e discutem práticas de desenvolvimento que 

criam o isolamento e o encapsulamento apropriados para facilitar a integração subsequente 

com o sistema SBM primário . 

Considerações gerais — Nomes internos: Muitas das técnicas de integração discutidas 

abaixo usam serviços Web do SBM, AppScript ou a API C para interagir com workflows em 

aplicativos do SBM . Como os nomes dos campos podem ser alterados, todos os serviços 

Web que interagem com os campos devem usar o nome do banco de dados do campo, o qual 

não pode ser alterado após a implantação inicial. Todas as referências a workflows, estados 

e transições devem usar os nomes internos totalmente qualificados, pois as propriedades 

de nome desses itens podem ser ambíguas ou podem mudar à medida que o aplicativo é 

modificado para se adaptar às necessidades em mudança. 

Organizações: Existem quatro tipos de organizações a considerar nesta seção . Se você 

estiver desenvolvendo uma organização em um esforço de desenvolvimento de longo 

prazo, quando possível, você deve desenvolver a organização em um aplicativo de processo 

separado para facilitar a integração posterior . Os vários tipos de organizações são abordados 

a seguir . 

 Workflows de organização síncrona: esses workflows de organização são chamados a 
partir de um aplicativo do SBM por meio de uma ação de transição. Os dados do item são 
mapeados para entradas de workflow de organização e atualizados pelas saídas de workflow 
de organização. Uma organização síncrona deve existir no mesmo aplicativo de processo 
da aplicação que o chama. Por causa disto, após o desenvolvimento de tal organização, ela 
deve ser mesclada no aplicativo de processo no sistema SBM primário usando o recurso de 
comparação/mesclagem do SBM Composer. A especificação de um workflow de organização 
síncrona deve definir as entradas e as saídas da organização síncrona e esses campos devem 
permanecer inalterados durante o esforço de desenvolvimento. 

Os quatro tipos de 
organizações do SBM são:

 Workflows de organização 
síncrona

 Workflows de organização 
assíncrona dependentes 
do aplicativo

 Workflows de organização 
assíncrona independentes 
do aplicativo

 Workflows de organização 
assíncrona iniciados 
externamente
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 Workflows de organização assíncrona dependentes do aplicativo: esta é a organização 
mais comum iniciada a partir de um aplicativo SBM. Eles são executados com a criação um 
evento usando uma ação de transição. Os dados do evento correspondem aos dados presentes 
na tabela principal desse aplicativo. Essas organizações podem chamar serviços Web nos 
sistemas externos e no aplicativo do SBM. Como sempre, é preciso ter o cuidado de manter 
as interfaces entre o aplicativo e esta organização inalteradas durante o desenvolvimento da 
organização. Você deve garantir que o link de organização Evento sem resposta no aplicativo 
tenha a caixa de seleção “Travar definição” habilitada para impedir que a interface com a 
organização mude quando os campos da tabela principal forem renomeados. Este mecanismo 
está disponível a partir do SBM 2009 R4.02. 

 Essas organizações não precisam fazer parte do mesmo aplicativo de processo da aplicação 
de chamada. Para criar uma organização compatível em um aplicativo de processo separado, 
exporte o link de organização chamado Evento sem resposta do aplicativo inicial e, em seguida, 
em um aplicativo de processo vazio separado, adicione uma organização. No item Links do 
aplicativo do explorador de aplicativos, clique com o botão direito do mouse e escolha o item 
de menu Adicionar nova definição de evento…. Na caixa de diálogo aberta, escolha a opção 
de arquivo Criar a partir da definição do evento e navegue até a definição do evento exportada; 
de onde você pode prosseguir com o desenvolvimento. Como sempre, você vai querer ter um 
sistema SBM que cria o evento com o qual testar. 

 Workflows de organização assíncrona independentes do aplicativo: são os workflows 
de organização assíncrona que envolvem os sistemas externos e podem ser reutilizados 
entre vários aplicativos do SBM. A interface de eventos desses workflows é um aplicativo 
independente e é definida pelo desenvolvedor de organização para fornecer instruções 
suficientes para o sistema externo. Esses workflows podem ser considerados como definindo 
uma interface comum reutilizável para um sistema externo com cada workflow representando 
um comando. Eles são chamados de um aplicativo SBM usando uma ação em uma transição. 
Eles são diferentes dos workflows de organização assíncrona dependentes do aplicativo porque 
os dados do item do aplicativo podem ser mapeados para a interface de eventos, enquanto a 
interface de eventos dependente do aplicativo é automaticamente definida pelos dados do item 
do aplicativo. 

 Para criar um workflow de organização assíncrona independente do aplicativo, crie um novo 
aplicativo de processo e adicione uma organização, clicando com o botão direito do mouse no 
aplicativo de processo no explorador de aplicativos e selecionando a opção de menu Adicionar 
nova -> Organização. No item Links do aplicativo do explorador de aplicativos, clique com 
o botão direito do mouse e escolha o item de menu Adicionar nova definição de evento…. 
Na caixa de diálogo aberta, escolha a opção Criar nova definição de evento personalizada e, 
em seguida, defina os tipos de Objeto e os tipos de Evento. Esses valores são usados   pelo 
gerenciador de eventos para determinar quais organizações devem ser executadas ao gerar um 
evento. Agora, defina os dados personalizados que serão passados   no evento. Esses valores 
serão as entradas para os workflows de organização executados usando este evento. 

 Para gerar um evento definido por este link de aplicativo, exporte-o primeiro clicando no botão 
Exportar definição de evento… e salvando-o em um arquivo .mtd. Agora, no aplicativo inicial, 
clique com o botão direito do mouse no item Eventos externos em Links de organização no 
explorador de aplicativos e selecione o item de menu Adicionar novo evento externo…; navegue 
até o arquivo de eventos e importe-o para o aplicativo. Finalmente, para usá-lo, crie uma ação 
em uma transição, selecione o workflow de organização e, na etapa 2 da primeira página do 
assistente, clique no evento local e altere-o para um evento externo. Conclua o assistente, 
selecionando o evento externo que você acabou de importar, clique em mapeamento de dados 
para mapear os dados do item no aplicativo para as entradas no evento. Este mecanismo está 
disponível apenas a partir do SBM 10.1.

Os workflows de 
organização assíncrona 
dependentes do aplicativo 
são a organização mais 
comum iniciada a partir de 
um aplicativo SBM.

http://www.microfocus.com
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 Workflows de organização assíncrona iniciados externamente: são os workflows de 
organização assíncrona iniciados por um evento gerado a partir de um sistema externo.  
A interface de eventos para esses workflows de organização é definida de acordo com os 
requisitos do sistema externo. Geralmente, esses workflows de organização chamam os serviços 
Web do SBM para manipular itens em um aplicativo específico. 

 Para criar uma organização que possa ser iniciada a partir de um sistema externo, siga as 
mesmas etapas descritas acima para criar uma organização e definir uma nova definição de 
evento personalizada. Em vez de exportar a definição do evento, clique no botão Exportar WSDL 
do evento externo para criar um arquivo WSDL que especifica um serviço Web adequado para a 
geração do evento. Mais detalhes e explicações estão disponíveis na documentação. 

Outras técnicas de desenvolvimento avançado: Outros tipos de desenvolvimento 

avançado incluem o desenvolvimento de AppScript e o desenvolvimento de API C . Embora 

existam muitas instalações do SBM que aproveitam essas interfaces, se você conseguir fazer 

o que você precisa usando Ações de formulário, serviços Web e Organizações, você terá no 

final um sistema muito mais fácil de manter.

A principal preocupação em todos esses tipos de desenvolvimento, quando feito como um 

esforço de desenvolvimento separado do sistema SBM primário, é que os pontos de interface 

sejam bem compreendidos e estáveis . O recurso Nome Interno introduzido no SBM 10 .1 

tornou isso substancialmente mais fácil do que antes . Anteriormente, todas as referências 

ao modelo de workflow do SBM, incluindo workflows, estados e transições, eram feitas pelo 

nome . Como os nomes de estado e de transição são visíveis nos formulários, a manutenção e 

a evolução comuns dos workflows podem alterar os nomes e quebrar as integrações. Agora, 

as referências a esses itens, usando AppScript, APIs de serviço Web ou CAPI, podem usar o 

nome interno, que permanece inalterado após a publicação inicial do aplicativo de processo . 

Mesclar as mudanças de longo prazo em sistemas de desenvolvimento, 
propagação em fases e produção 
Após a conclusão do desenvolvimento de um projeto de longo prazo, você precisará integrar 

esse esforço novamente no sistema SBM primário . 

Organizações 

Para as organizações desenvolvidas em aplicativos de processo separados, esse processo 

é bastante simples . Se a organização for iniciada por um sistema externo, basta implantar 

o aplicativo de processo que contém a organização e ele será executado quando o sistema 

externo disparar o evento. Para outros tipos de organização assíncrona, basta modificar 

Após a conclusão do 
desenvolvimento de um 
projeto de longo prazo, 
você precisará integrar 
esse esforço novamente no 
sistema SBM primário. 
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o aplicativo de chamada para gerar o evento que chama a organização . Se a organização 

for definida usando um evento externo, você precisará mapear os dados do aplicativo de 

chamada para as entradas da organização. Se ela tiver sido definida com base no modelo de 

dados de aplicativos (organizações dependentes do aplicativo), basta gerar o evento em uma 

ação em uma transição . 

Para organizações síncronas ou organizações mantidas no mesmo aplicativo de processo 

do aplicativo relacionado, você precisará usar a ferramenta de comparação e mesclagem do 

Composer para copiar a organização e o Link da organização do diagrama do aplicativo de 

processo de desenvolvimento para o aplicativo de processo no sistema SBM primário e, em 

seguida, chamar a organização das transições onde você gostaria que o trabalho fosse feito . 

Mesclar AppScripts 

Os AppScripts podem ser copiados entre aplicativos de processo como arquivos . Contanto 

que a interface entre o script do aplicativo e o aplicativo com o qual ele está interagindo 

se mantenha estável (por exemplo, através do uso de nomes internos), ela continuará 

funcionando depois de copiada para o sistema primário . 

Mesclar outras mudanças 

Finalmente, todo desenvolvimento feito em um sistema separado pode ser mesclado em 

um aplicativo de processo no sistema SBM primário usando o recurso de comparação 

e mesclagem do Composer . Usando esse recurso, você pode copiar todas as mudanças 

feitas em uma versão divergente de um aplicativo de processo de volta para o aplicativo 

de processo do sistema primário . Você pode usar isso para praticamente todos os tipos de 

elementos de design, incluindo organizações, formulários, workflows, AppScripts, regras, 

funções, campos e tabelas auxiliares . Se houver mudanças em um elemento de design, a 

comparação fornecerá um relatório descrevendo as diferenças e destacará as diferenças 

visualmente no ambiente familiar do SBM Composer . 

Embora essa técnica permita trazer todos os esforços de desenvolvimento em separado 

em seu sistema primário, você deve trabalhar para encapsular todos os projetos de longo 

prazo em elementos de design separados, de modo que possam ser movidos como uma 

unidade para o sistema primário sem a dificuldade de classificação através de propriedades 

divergentes de objetos existentes . 

Todo desenvolvimento feito 
em um sistema separado 
pode ser mesclado em 
um aplicativo de processo 
no sistema SBM primário 
usando o recurso de 
comparação e mesclagem 
do Composer.
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Mensagem final 

Obtenha valor com o SBM, permitindo que os processos se adaptem às mudanças 

na empresa em vez de forçar as empresas a se adaptarem a um processo rígido . 

Com o SBM, a maioria das mudanças necessárias para adaptar e evoluir processos 

ao longo do tempo é fácil e intuitiva . O SBM é projetado para permitir mudanças 

de processo iterativas por pessoal técnico sem experiência empresarial . Mantenha 

essas pessoas próximas ao processo . 

Incumbe um proprietário de processo para ele ser responsável por reunir 

periodicamente um fórum constituído por representantes dos participantes do 

processo — originadores, executores e observadores do processo, juntamente com 

o proprietário do processo . Este fórum deve se reunir para discutir como as pessoas 

usam a solução e descobrir o que pode ser melhorado . Melhore iterativamente o 

processo com base nos comentários que a equipe fornece . 

Alguns esforços, como integrações, são feitos pelos desenvolvedores como um 

projeto de longo prazo . Encapsule esses esforços de forma a tornar viável, sem 

sofrimento, o desenvolvimento independente e a incorporação no sistema SBM 

primário . 

Não agrupe projetos pequenos que podem trazer um benefício imediato para a sua 

organização com maiores esforços de desenvolvimento . Isso diminui a proposição 

de valor do SBM de ser criado para mudanças .
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