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 Obiectivul tezei de doctorat a fost crearea unui model conceptual de aplicații Self Service 

pentru adminstrarea afacerilor implementat peste infrastructuri de tip Cloud Computing și bazat 

pe principii de management al proceselor (BPM). Am folosit această abordare datorită eficienței 

pe care o aduce gândirea procesuală a oricărei afaceri și folosirea optimă de resurse pe care o 

oferă infrastructurile Cloud. În vederea atingerii obiectivului cercetării am urmărit identificarea 

acelor modele de implementare a conceptelor de business în practică precum și avantajele, 

respectiv dezavantajele folosirii acestora în condițiile în care mediul de afaceri suferă trans-

formări radicale de la o zi la alta. Ținând cont de faptul că transformarea digitală a afacerilor este 

urmărită din ce în ce mai mult de companiile care doresc să folosească avantajele tehnologiilor 

avansate în obținerea unor avantaje competitive, modelul propus aduce scalabilitate, flexibilitate 

și este aplicabil modelelor de afaceri dintre cele mai diverse. 

  

 



 Obiectivele specifice ale cercetării au cuprins: 

 identificarea și analizarea tehnologiilor Cloud Computing care pot susține modele de afaceri 

dinamice; 

 definirea unui cadru de lucru unitar folosind tehnologii și instrumente Cloud Computing care 

să poată susține evoluția oricărui model de afaceri; 

 identificarea și analizarea soluțiilor comerciale și open source pentru administrarea 

afacerilor; 

 definirea matricei de compatibilitate între cele trei niveluri ale unei arhitecturi Cloud 

Computing;  

 elaborarea arhitecturii logice a modelului conceptual Self Service pentru administrarea 

afacerilor; 

 prezentarea componentelor modelului și platformei colaborative de tip Self Service pentru 

administrarea afacerilor; 

 identificarea unor soluții compatibile cu modelul conceptual propus și prezentarea 

rezultatelor evaluării.   

 Lucrarea prezentată este structurată pe capitole care acoperă în totalitate cercetarea 

desfășurată de-a lungul perioadei studiilor doctorale.  

 Primul capitol al prezentei lucrări este dedicat stadiului actual al cercetării în domeniul 

soluțiilor Cloud Computing și include elemente specifice adoptării conceptelor și tehnologiilor 

specifice pentru realizarea unei transformări organizaționale reale. În secțiunile acestui capitol au 

fost prezentate motivele pentru care din ce în ce mai mult, organizațiile migrează către soluții 

tehnologice parțiale sau totale în Cloud. Cercetarea a vizat prezentarea celor trei perspective care 

influențează adoptarea tehnologiilor și soluțiilor Cloud Computing în detrimentul continuării 

deținerii unor infrastructuri în centre de date proprii (găzduire ”on-premise”), acestea fiind cele 

date de costuri, timp și calitate. Deși costurile sunt esențiale în adoptarea soluțiilor, am prezentat 

aspectele prin care timpul și calitatea serviciilor achiziționate sunt reflectate indirect în 

componența costurilor de folosire a infrastructurilor Cloud Computing. Pentru înțelegerea 

modului în care este implementat conceptul Cloud Computing am prezentat detaliat cele trei 

modele de servicii standard și cele patru tipuri de modele disponibile care pot fi configurate 

pentru a răspunde cerințelor potențialilor clienți. Pentru fiecare model de serviciu Cloud (IaaS, 

PaaS respectiv SaaS) am evaluat avantajele și dezavantajele folosirii acestora, folosind atât studii 

Gartner, cât și evaluari calitative și cantitative comparative bazate pe datele publice disponibile și 

prezentate pe site-urile furnizorilor la momentul cercetării. 

 În cadrul acestui capitol am prezentat diferențele dintre modelele de servicii care pot fi 

adoptate precum și preocupările majore asupra funcționării modelelor în ceea ce privește 

securitatea datelor, asigurarea unui standard de interoperabilitate între diferite modele, precum și 



cele legate de integrarea serviciilor Cloud cu sistemele interne ale companiilor  (mai ales în cazul 

soluțiilor hibride).  

 În capitolul al doilea al lucrării am prezentat rezultatele cercetării pentru identificarea 

acelor soluții Cloud care permit organizațiilor să beneficieze de eficiența, flexibilitatea și 

agilitatea necesare alinierii permanente la dinamica schimbărilor mediului de afaceri.  

 Datorită faptului că mulțimea soluțiilor SaaS adresate organizațiilor este foarte mare și 

imposibil de evaluat, atât din perspectiva capabilităților pe care le pune la dispoziție cât și din 

punct de vedere al posibilităților de integrare cu platforme similare, cercetarea a avut în vedere 

analiza și evaluarea opțiunilor pe care le oferă nivelul inferior, respectiv PaaS. Acest nivel este 

cel care poate răspunde cerințelor specifice ale oricărei organizații din perspectiva implementării 

unor specificații de aplicații Self Service. Acest concept, desprins din tipologia SaaS are 

caracteristic faptul că permite accesarea unor servicii în Cloud pentru acoperirea unor procese 

specifice de afaceri, respectând reguli de execuție a fluxurilor de lucru pentru îndeplinirea unor 

obiective strategice și operaționale.  În conformitate cu dimensiunile afacerilor pe care le pot 

acoperi, am realizat împărțirea furnizorilor în două grupe de soluții, separarea realizându-se pe 

baza apartenenței acestora la categoriile celor  comerciale, respectiv open source.  

 După evaluarea cadranului magic al Gartner și cercetărilor individuale asupra 

capabilităților platformelor recomandate, am elaborat matricea SWOT asociată grupei de soluții 

din categoria celor comerciale. Pentru platformele din categoria open source, am creat matrice 

SWOT individuale deoarece din perspectiva costurilor accesibile, tentația de a alege în 

necunoștință de cauză o anumită soluție este foarte mare. În urma concluziilor desprinse am 

continuat cercetarea pe o dimensiune legată de analiza aplicațiilor pentru afaceri care ar putea fi 

folosite ca puncte de pornire în consolidarea conceptelor BPM general aplicabile prin 

particularizări Business Proces as a Service (BPaaS) într-un model de tip Self Service.  

 Am pornit în această etapă de analiză prin stabilirea criteriilor de existență obligatorie a 

unor servicii fără de care activitatea unei organizații nu se poate desfășura. Aceste criterii 

minimale trebuie să asigure gestiunea relațiilor cu clienții, procesarea serviciilor sau produselor 

solicitate de clienți, servicii de management financiar-contabil, servicii de poștă electronică, 

integrare servicii și aplicații prin intermediul suitelor BPM dedicate.  

 În urma unui demers de evaluare a suitelor aplicative dedicate, am tras concluzia că, 

indiferent de natura lor, acestea pot fi o soluție la cerințele de afaceri pe termen scurt, însă pe 

termen lung nu corespund nevoilor legate de agilitate și flexibilitate. Acest lucru se întâmplă 

datorită lipsei unui instrument care să permită remodelarea și adaptarea rapidă a proceselor la 

schimbările care se impun.  

 În condițiile în care alegerea unei soluții optime de tip Cloud Computing se realizează 

printr-un efort de cercetare și documentare susținut, am propus un set de criterii generale de 



alegere a furnizorilor de servicii care poate fi folosit cu succes și foarte rapid în decizia de 

achiziție. Astfel, orice organizație care are în vederea achiziționarea unor servicii Cloud, 

indiferent de natura acestora (IaaS, PaaS, SaaS), poate folosi o matrice de compatibilitate între 

soluțiile propuse de cei mai importanți furnizori din domeniul respectiv. Aceste matrice au fost 

gândite ca o evoluție firească a cercetărilor realizate, rezultatele obținute stând la baza construirii 

unui model de evaluare matriceală a serviciilor pe care o organizație dorește să le folosească și, 

ca urmare, să plătească un preț corect pentru acestea.   

 În capitolul al doilea am tratat una dintre cele mai importante provocări pe care o 

adresează folosirea soluțiilor pentru execuția proceselor de afaceri și anume cea legată de 

interoperabilitatea serviciilor Cloud. Ținând cont de faptul că modelul IaaS este folosit ca nivel 

de bază pentru PaaS, respectiv SaaS, a rezultat că cel mai important factor de interoperabilitate 

care trebuie adresat este cel al acestui nivel. În acest sens se prezintă o taxonomie specifică și 

nevoia de a se asigura un standard unitar de compatibilitate între serviciile specifice ale IaaS. Un 

alt concept pe care l-am tratat în acest capitol a fost cel al monitorizării serviciilor Cloud.  

Monitorizarea serviciilor Cloud este necesară pentru a putea evalua modul în care acestea  

asigură resursele solicitate pentru derularea activitaților organizației, dar și pentru provizionări 

viitoare de capacitate. Ținând cont și de faptul că securitatea datelor și informațiilor este 

esențială pentru orice afacere, am definit un set minimal pe parametri de monitorizare pe care 

orice organizație ar trebui să-i aibă în vedere în momentul în care decide să realizeze o trecere 

parțială sau totală către arhitecturi de tip Cloud.  

 Următoarea direcție de cercetare urmărită în cadrul acestui capitol a fost cea dedicată 

conceptului BPaaS și  prezintă argumentele folosirii acestuia în detrimentul soluțiilor tradiționale 

SaaS. Pornind de la premisa că tehnologia este cea care susține derularea unei afaceri, este 

absolut necesar ca instrumentele folosite să se alinieze rapid la schimbările modului de derulare a 

operațiunilor, schimbări dictate în mod normal de comportamentul și nevoile clienților. Fără a 

avea la dispoziție instrumente adecvate care să permită proactiv și nu reactiv implementarea 

schimbărilor modelului de afaceri și concomitent în sistemul informațional care susține 

operațiunile, organizațiile  pot pierde clienți, segmente din piață pe care activează și chiar 

reputație. Din acest motiv, instrumentele care sunt folosite pentru asigurarea suportului de 

derulare a operațiunilor trebuie alese cu atenție, urmărindu-se în primul rând modul în care 

acestea pot susține cu succes orice transformare.  Conceptul BPaaS poate fi aplicat cu succes 

pentru asigurarea alinierii dinamice între afacere și tehnologie, deoarece prin instrumentele pe 

care le include poate susține execuția și actualizarea proceselor economice vitale ale companiei, 

și în plus se pot folosi resursele Cloud pentru execuția completă (deseori numită ”end-to-end”) a 

acestora. Conceptul BPaaS folosește în mod standard resurse Cloud existente, adăugând în stiva 



de instrumente proprii sisteme de tip Business Proces Management Suites  (BPMS) care să 

permită integrarea serviciilor SaaS. 

 Atunci când o organizație are nevoie de agilitate și de capacitate rapidă de răspuns la 

provocări, o alternativă viabilă de a obține un rezultat corect și o repliere rapidă a afacerii este 

folosirea aplicațiilor Self Service. Conceptul propus extinde capabilitățile BPaaS către un nivel 

superior de implementare a strategiei de afaceri prin augmentare și accesarea unor procese 

preconfigurate și care, cu un minim de resurse, să poată fi reconfigurate, testate, validate, 

respectiv executate peste un mediu Cloud omogen sau eterogen.  

 Modelul conceptual al aplicațiilor Self Service propus schimbă paradigma conceptelor 

specifice tematicii de execuție a proceselor de afaceri în Cloud prin faptul că este scalabil, 

flexibil și permite crearea sau modificarea proceselor în timp foarte scurt. În plus, orice proces 

nestructurat (nestandardizat și care poate fi necesar pentru acoperirea unei situații neprevăzute) 

poate fi creat, testat, validat și executat fără a crea costuri excesive.  

 Ciclul de viață al proceselor este format din șase faze (definire, modelare și documentare, 

implementare, execuție, monitorizare și control, optimizare). Pe baza acestei taxonomii, cadrul 

de lucru specific conceptului aplicațiilor Self Service include un set de instrumente instalate și 

configurate peste o infrastructură de tip PaaS. Aceasta asigură un mediu complet parametrizabil, 

aplicabil oricărui model de afaceri care execută procesele economice într-un mod standard, 

controlabil și care permite obținerea unor rezultate previzibile și măsurabile. Platforma aplicativă 

Self Service este construită în jurul specificațiilor și standardului de modelare BPMN2.0. 

Avantajul folosirii unui standard de modelare este dat de faptul că modelarea propriu-zisă 

reprezintă în realitate o abstractizare a modului în care se derulează activitățile din cadrul 

proceselor de afaceri. Modul de reprezentare vizuală permite oamenilor de afaceri și celor din 

zona tehnologică să înțeleagă unitar modul în care se derulează operațiunile, putându-se 

vizualiza interacțiunile dintre procese. Mai mult decât atât, standardul ajută la identificarea unor 

posibile puncte blocante sau care pot crea probleme de orice natura. Această abordare a 

proceselor din cadrul organizației permite luarea rapidă a deciziilor de schimbare de adaptare a 

proceselor, de implementare și de execuție a acestora într-un interval de timp rezonabil. Trecerea 

de la modelul abstract la cel real se realizează prin tranziții succesive și asocieri ale unor 

elemente suplimentare care permit interacțiunea cu utilizatorii, sistemele informaționale sau 

orice alt participant la proces. Rezultatul final al tranziției modelului abstract la cel real este o 

aplicație sau un sistem informațional care asigură suport complet pentru derularea afacerii.  

 Față de abordările tradiționale care folosesc sisteme informaționale monolitice, greu de 

întreținut și de adaptat, modelul conceptual propus asigură cadrul de lucru care aduce agilitatea 

de care are nevoie orice afacere pentru a-și desfășura cu succes activitățile operaționale. Pornind 

de la conceptele specifice managementului prin procese, am prezentat trei niveluri de 



reprezentare care să poată asigura tranziția firească către un model complet executabil. Modelul 

se bazează pentru toate cele trei niveluri, de seturi de elemente total parametrizabile care pot fi 

aplicate pentru orice organizație, indiferent de natura afacerii desfășurate. Totodată, modelul 

conceptual presupune existența unor biblioteci de obiecte specifice (formate din colecții de 

modele de proces, microprograme și script-uri, formulare pentru interacțiunea cu utilizatorii etc.) 

care pot fi accesate și particularizate în funcție de necesități.  Similar unui joc de puzzle, 

componentele puse la dispoziție de biblioteca de obiecte disponibile vor ajuta la formarea unui 

proces real care să poată fi executat de un motor de proces. Motorul are rolul de asigurare a 

cadrului de punere în execuție a modelului de proces pe care l-au gândit cei care dețin afacerea. 

Principiile pe care se bazează modelul conceptual sunt date de caracteristicile specifice 

standardului BPMN2.0 de a asigura logică, coerență, robustețe și nu în ultimul rând execuția 

corectă.   

  În capitolul al treilea am prezentat detaliile necesare pentru înțelegerea modului în care 

poate fi aplicat modelul conceptual în practică. Am trecut în revistă nivelurile de modelare cu 

accent pe nivelul de modelare detaliată specifică standardului BPMN2.0 care permite definirea 

elementelor necesare tranziției diagramei de proces către un executabil. Pentru a înțelege cum se 

poate porni de la zero în reprezentarea oricărui proces am prezentată o metodă simplă dar 

eficientă, care ajută orice analist de afaceri să construiască o diagramă de proces.  

 O secțiune importantă a capitolului trei am dedicat-o arhitecturii logice a modelului 

conceptual de tip Self Service. Am prezentat funcționalitățile pe care le acoperă fiecare modul, 

detalierea acestora punând accentul pe caracterul de generalitate și pe capabilitățile de 

parametrizare. Elementelor de modelare le sunt asociate tabele care conțin detalii asupra 

acțiunilor individuale pe care le execută în funcție de caracteristicile pe care le au. Aceste tabele 

au rol în transmiterea listei de parametri către motorul de proces la momentul execuției prin 

intermediul tabelei de tranziții asociate fiecărui proces. Unui proces i se alocă o tabelă de tranziții 

care stabilește ordinea de execuție, aceasta fiind definită prin diagrama de proces (la salvare, 

diagrama generează un cod care va insera toate datele din diagrama de proces în tabela de 

tranziții). Referințele elementelor de modelare specifice ale unui proces modelat sunt stocate în 

tabele ale bazei de date de proces, instanțierea realizându-se prin citirea unor tabele de valori.  

Rolul principal pe care-l are baza de date de proces este acela de a asigura persistența datelor 

instanțelor de proces executate. În plus, baza de date de proces este folosită ca suport pentru 

monitorizarea activităților din cadrul procesului, precum și pentru identificarea posibilelor 

blocaje care pot afecta performanțele activităților organizației. 

 Pentru interacțiunea cu un utilizator, elementelor de modelare le sunt asociate interfețe 

grafice. Prin intermediul acestora un utilizator execută pasul de proces prin completarea sau 

actualizarea unor date, care la finalizare sunt stocate în baza de date tranzacțională. Pentru 



exemplificarea modului de lucru au fost realizate modele generice de proces care descriu 

desfășurarea activităților din cadrul organizației și au fost particularizate pentru a reflecta 

aplicabilitatea modelului conceptual propus.  

 În capitolul al patrulea, dedicat verificării rezultatelor cercetării, am evaluat modelul 

conceptual folosind trei platforme BPM diferite pentru a stabili viabilitatea acestuia din 

perspective diferite. Acestea au avut ca scop evaluarea duratei de proiectare, parametrizare și 

execuție a unui proces specific, dar și stabilirea gradului de dificultate a procesului în raport cu 

efortul de integrare între componente. Nu în ultimul rând am evaluat aspectul grafic al 

platformei, precum și costurile de achiziție. Rezultatele au fost prezentate sintetizat pentru a 

asigura suport pentru luarea unei decizii.  

 În cadrul ultimului capitol, am prezentat concluziile care au fost trase în urma activității 

de cercetare în domeniul aplicațiilor Self Service în Cloud pentru administrarea afacerii bazate 

pe concepte BPM.  

   

 


