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Objectivos
 O Sistema XPTO tem como objectivo ser o
Sistema de Informação transversal de suporte à
Organização Y.
 Neste contexto, deverá integrar todas as
aplicações de “negócio” onde Y atua, no que
deverá ser “visto” como um sistema único.

Arquitectura de Referencia
 A organização Y terá uma Arquitectura de
Referência baseada em princípios de arquitectura
de Sistemas de Informação e que deverá garantir:
– O alinhamento do Sistema com as necessidades das
entidades intervenientes no âmbito do Diagrama de
Contexto da Organização Y
– A segurança da informação.
– O controlo de acessos de acordo com os perfis
dinâmicos dos seus diversos tipos de utilizadores.

– A auditabilidade de todas as acções efectuadas.
– A gestão da informação.
– A segurança da informação.

Arquitectura de Informação
 Especifica as Entidades de Informação da
Orgnização Y.
 Especifica os mecanismos de gestão das Entidades
de Informação.
 Deverá ser independente de:
– Fluxos de Negócio (a nível conceptual e técnico)
– Estrutura funcional e orgânica de Y (devido a mudanças
orgânicas, procedimentais, legais, etc.)

– Aplicações
– Tecnologia

Arquitectura dos Fluxos de Negócio
 Especifica os fluxos de negócio de Y, com
ênfase na gestão do ciclo de vida dos
Processos.
 Necessita de suportar múltiplos pontos de vista
ods actores organizacionais.

 Deverá ser independente de:
– Estrutura funcional e orgânica de Y

– Aplicações
– Tecnologia

Segurança (1/2)
 Especificação do modelo de segurança deverá ser uma
característica da arquitectura.
– Independente da sua concretização aplicacional e
tecnológica.
– Princípio de “não confiança”: a segurança não poderá ser
garantida pelas aplicações individuais.

 Deverá incluir mecanismos para:
–
–
–
–
–

Autenticação,
Autorização,
Cifra,
Não Repudiação,
Delegação de Confiança.

Segurança (2/2)
 Deverá suportar o conceito de Perfil de Acesso:
– Gere o acesso a qualquer objecto do sistema que
pode mudar de estado ou provocar uma mudança
de estado.
– Autoriza a relação entre aplicações, utilizadores,
fluxos de negócio e entidades de informação.

 Os perfis são suportados de forma transversal à
da arquitectura e não dependem de aplicações
de negócio individuais.

Requisitos da Arquitectura de Referência

Regras de Negócio

 Regem as normas legais, procedimentais ou
outras que cruzam a arquitectura de referência.

 A arquitectura deverá especificar:
– O modelo de suporte às regras de negócio.

– Os mecanismos de gestão de regras de negócio.
– A sua articulação com as demais componentes da
arquitectura, especialmente fluxos e informação.

Requisitos da Arquitectura de Referência

Monitorização e Auditabilidade

 Garante a verificação rastreável da utilização dos
sistemas a nível operacional, aplicacional e
tecnológico.

 Monitorização e auditabilidade aplica-se a:
– Todas as actividades e entidades (e.g. documento, peça
de informação).
– Qulquer outro elemento da arquitectura que possa
mudar de estado ou provocar uma mudança de estado.

 Suportado por mecanismos seguros e
independentes e com garantia de não repudiação.
 Característica da arquitectura e não das aplicações.
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