B2Bx för SSEK
Står du inför utmaningen att implementera en SSEK-baserad lösning
för din B2B-kommunikation? Saknar du tid, resurser eller kunskap för
att implementera en tillräckligt säker, skalbar, robust och flexibel
plattform för SSEK? Vill du inte ansvara för förvaltningsutveckling av
en plattform som måste stödja vidareutvecklingen av SSEKstandarden? Då finns ett alternativ: B2Bx för SSEK
Erfarenheter från decennier av systemutveckling har visat att bästa
sättet för att skapa ett skalbart, robust och flexibelt system är att
modellera det som en flerskiktsarkitektur med en logisk indelning i
presentation, affärslogik och data. Samma erfarenheter är applicerbara
på en B2B-lösning! Genom att modellera den som en flerskiktslösning
uppnås samma fördelar med skalbarhet, robusthet och flexibilitet men
en annan logisk indelning är erforderlig:
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Service Access-skiktet hanterar säker exponering av affärstjänster mot
Internet dvs säker transport av data, identifiering och åtkomstkontroll
för externa parter. EAI-skiktet sköter om klassisk applikationsintegration och affärsprocesslogik där B2B-lösningen skall ses som
vilken integrerad applikation som helst. Mellanskiktet, B2B Logic, är
logikkärnan för B2B-interaktioner vilket bl a innebär datapaketering,
transaktionssäkerhet, arkivering, datatransformering. I SSEKspecifikationen relateras detta till standarder såsom SOAP, WSSecurity, XML Canonicalization, m.fl.
B2Bx för SSEK är en specialiserad mellanskiktsprodukt som stödjer
affärsinteraktioner med SSEK. Den bygger fullt ut på öppna och
accepterade standarder och består av två delar - B2Bx som är en
generell B2B-motor och en tillhörande SSEK-implementation. Bägge
delarna bygger på J2EE vilket borgar för hög säkerhet, skalbarhet,
robusthet och flexibilitet.
Genom B2Bx för SSEK finns ett tids-, resurs- och kostnadseffektivt
alternativ för att öppna organisationen för B2B-affärer via SSEK. Stor
vinst är också att ansvar för applikationssupport och vidareutveckling
när standarder förändras står hos en tredje part. Allt till en bråkdel av
tiden och kostnaden för att egenutveckla ett B2B-logikmellanskikt!

Systemmiljö
B2Bx för SSEK kan levereras baserad antingen på en Open Source
eller en IBM WebSphere systemmiljö. Då B2Bx för SSEK är fullt J2EEkompatibel kan den genom en mindre anpassning köras på alla
applikationsservrar som uppfyller J2EE-specifikationen såsom BEA
WebLogic, Oracle Application Server och Novell exteNd Application
Server.

Open Source:
- JBoss Application Server
- Tomcat Servlet Engine
- Firebird RDBMS

Generella systemkrav:
- J2EE 1.3
- J2SE 1.3.1
- RDBMS via JDBC 2.0

Licensiering
B2Bx för SSEK licensieras genom en mjukvarulicens per applikationsserver (ev. applikationsserverlicens ej inkluderat) plus en transaktionskostnad per uppkoppling. Obegränsat antal test och utvecklingslicenser ingår.
Mjukvarulicens:
Transaktionskostnad:

€ 25.000 per applikationsserver
€ 0,06 per uppkoppling

Denna licens innehåller ingen support eller uppgraderingar, förutom
eventuella bugfixar. Ett supportkontrakt är valfritt och kan endast
tecknas i samband med mjukvarulicensen. Supportkontraktet ger
tillgång till alla B2Bx för SSEK uppgraderingar och obegränsad telefonoch epost-support. På-platsen-support offereras vid efterfrågan.
Grundsupport:
På-platsen-support:

20% av mjukvarulicensen ovan per år
Offereras vid efterfrågan

Kontakt
Är du intresserad av mer information om B2Bx för SSEK eller diskutera
systemlösningar är du välkommen att kontakta oss.
e-mail: info@b2bx.se
web: www.b2bx.se
tel: +46 (0)8-545 942 00
besök: Sveavägen 98 6tr c/o MAKERSON

