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„Transformacja infrastruktury informacyjnej organizacji wielkiej skali aspekty organizacyjne i architektoniczne”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego pion informatyczny stanowią duże wyzwanie dla każdego
menadżera w branży IT. Wielkość zamówień, liczba transakcji w systemach informatycznych oraz
obsługiwani klienci stawiają ZUS w czołówce dużych organizacji IT w Europie. Ważne, aby obok skali,
organizacja cechowała się dużą transparentnością, efektywnością działania i jakością dostarczanych
oraz utrzymywanych systemów.
Wizją Informatyki ZUS jest osiągnięcie statusu ciągle doskonalącego się obszaru, wykorzystującego
nowoczesne technologie: wsparcie realizacji misji Zakładu poprzez rozwój elektronicznych kanałów
dostępu do usług świadczonych na rzecz sprawnej, przyjaznej i rzetelnej obsługi klientów, a także
zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości przetwarzania danych oraz efektywne wspomaganie
zarządzania Zakładem dzięki odpowiedzialnemu dostarczaniu usług IT o wysokiej jakości, nowoczesnej
technologii, w sposób optymalny kosztowo.
Kierunkami strategicznymi dla ZUS należą: 1. Zespół;
Realizację kierunków strategicznych ma zapewnić architektura.

2.

Efektywność;

3.

Technologia.

ZUS w swoim podejściu do architektury będzie stosował wypracowaną na jego potrzeby w roku 2014
koncepcję Architektury Korporacyjnej.
Architektura Korporacyjna to opis działań organizacji oraz systemów i technologii informatycznych
wspierających to działanie. Głównym celem jest dostarczenie mechanizmów pozwalających na
planowe, skoordynowane i spójne wdrażanie zmian we wszystkich obszarach organizacji.
Architektura Korporacyjna obejmuje swoim zakresem: 1. Architekturę Biznesową; 2. Architekturę
Aplikacji; 3. Architekturę Danych; 4. Architekturę Infrastruktury. Każdych z obszarów zostanie
omówiony zarówno pod względem zakresu jaki i pryncypiów, dzięki którym Zespół ZUS razem
Dostawcami może dostarczać produkty spełniające oczekiwania klientów.
Zmiana Architektury Korporacyjnej jest procesem długofalowym wymagającym skoordynowanych
działań Biznesu i IT. Utrzymanie operacyjności systemów informatycznych i ciągłości biznesowej
Zakładu w okresie transformacji jest kluczowe dla ZUS. Wymaga to metodyki pracy i planu działań dla
realizacji koncepcji Architektury Korporacyjnej.
W ramach wystąpienia zostaną omówione również Kierunki Strategiczne w obszarze IT w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
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