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REZUMAT. Lucrarea îşi propune să definească un cadru economic şi tehnic de dezvoltare a unui sistem software distribuit în cadrul
unei  societăţi  informaţionale  pentru  managementul  firmelor  virtuale.  Modelul  sistemului  este  construit  din  patru  niveluri
conceptuale (economic, al proceselor, al obiectelor, tehnologic), fiecare oferind o perspectivă diferită. Firmele, ca forme specifice de
organizare a activităţii  economice, sunt în mod direct implicate în procesul de transformare impus mediului socio-economic de
explozia tehnologică  din ultimul deceniu. Explozia Internet-ului, dezvoltarea comertului electronic  şi  apariţia firmelor virtuale au
condus la posibilitatea transformării unei firme clasice într-o firma virtuală (sau chiar pur virtuală), pentru care sistemul informatic
nu mai reprezintă un element complementar, ci este chiar fundamentul structurii organizaţionale. În aceste condiţii, utilizarea unui
sistem distribuit pentru asistarea managementului este o consecinţă naturală, impusă atât de mediul economic, prin necesitatea
transformarii stilului de conducere, cât şi de cel tehnologic.

ABSTRACT. The paper deals with defining a economical and technical framework for defining a distributed software for managing
virtual firms in a information society. The model of  the system is composed of  four levels: economic, of  the processes, of the
objectives,  technologic.  Firms,  as  specific  modes of  organizing economic activity,  are directly  connected to the transformation
process of the social-economic environment, generated by the technological boon in the last decade. Internet, e-commerce and the
rise of virtual firms make possible the transformation of a classical firm in a virtual one, for which information system isn't any more
a complementary one, but the axis of the organizational structure. So, using a distributed system in order to assist management is a
natural consequence, imposed both by the economic environment (as a result of the need to transform the running style) and by the
technologic one.

1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII
INFORMAŢIONALE

Conceptul de societate informaţională  şi, implicit, cel
de sisteme inteligente sunt astăzi unanim acceptat. Se pot
sublinia patru aspecte:

• informaţia  este  o  resursă  a  organizaţiilor  şi  a
persoanelor  fizice,  devenind  principala  sursă  de
bunăstare a firmei şi a individului;

• informaţia stă la baza unor noi ramuri economice,
în dezvoltare rapidă ;

• informaţia poate fi utilizată în comun fără a se con-
suma;

• dezvoltarea  tehnologiei  informaţiei  şi  a
sistemelor  inteligente  revoluţionează  activităţi
fundamentale  ale societăţii  umane  (afacerile,
învăţământul,  guvernarea,  managementul
firmelor).

Modelul unei structuri de societate informaţionalã este
prezentat în figura 1

Aceasta  scoate  în  evidenţă  şi  grupe  de  aplicaţii  ca-
racteristice: e-business, inclusiv servicii şi sisteme integrate
de întreprindere; e-learning; e-governance etc. Ele au în

comun  platforme  bazate  pe  baze  de  date  avansate  şi
Internet.

 E-business este în plin avânt,  constituind unul din
factorii de bază pentru asigurarea competitivităţii pe piaţa
globală  şi implicând reingineria proceselor întreprinderii,
întrucât au loc schimbari importante în rolul furnizorului şi
în cel al clientului.

Erodarea rapidă a cunoştinţelor impune  e-learning, ca
un instrument de furnizare a cunoştinţelor în reţea, eficace
(bazat pe cele mai bune cunoştinţe şi experienţe, orientat
spre aplicaţii),  economic (minimizarea învăţământului  în
clase) şi adaptat cerinţelor de învăţare continue. Învăţarea
permanentă a devenit o componentă normală a activităţii.

E-government se  referă,  de  multe  ori,  la  domeniul
autorităţii  executive,  deşi  nu  lipsesc  punctele  de  vedere
care  implică  şi  autorităţile  legislativă  şi  judecatorească.
Utilizarea aplicaţiei e-government presupune:

• strategie  TIC  globală  pentru  administraţia
publică  (integrarea  şi  utilizarea  în  comun  a
informaţiei în conformitate cu normele de protecţie
a drepturilor omului); suportul unei reţele Intranet
securizate;  identificarea,  autentificarea  şi
managementul datelor; suport pentru e-business;

• servicii  electronice  pentru  cetăţeni  şi  organizaţii
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(inclusiv  completare  on-line  a  formularelor  de
impozitare prin Internet);

• servicii publice inovative.

Fig. 1. Modelul unei structuri de societate informaţionalã.

Pachetele  de  servicii  şi  sisteme  integrate  destinate
întreprinderilor şi  altor organizaţii, prezintă  o importanţă
crescândă. La nivelul actual al dezvoltării tehnice şi tehno-
logice  se  oferă  soluţii  integrate,  care  conţin  experienţa
acumulată şi pot fi aplicate imediat, cum sunt serviciile de
e–business,  e-consulting,  e-learning,  cele  de  suport  al
implementării, precum şi de e-support tehnic – de aseme-
nea, accesibile prin Internet. Recent, pentru întreprindere,
s-a  lansat  sistemul  integrat  pentru  firmele  având  sub
100  de salariaţi.  Acesta  oferă  acces economic la  funcţi-
unile unui sistem puternic şi pentru organizaţii care nu
dispun de resurse proprii suficiente pentru specificarea,
implementarea şi dezvoltarea unui sistem informaţional
integrat propriu pentru managementul firmei.

2. TENDINŢE PRINCIPALE ÎN DOMENIUL
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI AL
SISTEMELOR INTELIGENTE

Domeniul  tehnologiei  informaţiei  numerice (IT) şi  al
sistemelor  inteligente  (SI)  reprezintã  domeniile  tehnice
probabil cele mai dinamice şi cu penetrarea cea mai largă
în societate, datorate:

• banalizării informaţiei (orice tip de informaţie –
alfanumerică, grafică, cartografică, imagine fixă şi
mobilă,  voce  –  poate  fi  reprezentat  numeric  şi
orice  prelucrare  numerică  poate  fi  definită  pe
baza noţiunii de sumă a logicii binare);

• evoluţiei  rapide  a  microelectronicii,  respectiv  a
nanoelectronicii,  precum  şi  a  electromecanicii
foarte fine.

Dezvoltarea domeniilor IT şi SI este caracterizată prin
evoluţii exponenţiale care se referă la creşterea densităţii
circuitelor micro / nanoelectronice, la creşterea capacităţii
memoriilor,  la  dublarea  la  18…24  luni  a  capacităţii  de
prelucrare a calculatoarelor (regula empirică a lui Moore,
din 1965) etc.

În cazul IT şi  al SI, unele dezvoltări pot fi explicate
prin specializarea activităţilor, creând un efect de reacţie
pozitivă în cascadă (fig. 2), care implică:

• furnizorii  de  echipamente  şi  cei  de  produse
program;

• furnizorii de produse program şi cei de aplicaţii;
• furnizorii de aplicaţii şi întreprinderile utilizatoare;
• întreprinderile utilizatoare şi piaţa lor.
Răspunsul la cererea caracterizată prin creşterea com-

plexităţii  şi  a  cerinţelor  de  viteză  constă  în  aplicaţii
prietenoase, cuprinzătoare, integrate şi orientate web.

Principiul progresului tehnic şi tehnologic (PTT) afirmă
că au loc:

• creşterea progresivă a costului unitar şi a preţului o
dată  cu  creşterea  calităţii  /  performanţei,  la  o
generaţie tehnologică constantă;

• scăderea  costului  unitar  şi  a  preţului  o  dată  cu
creşterea numărului de generaţie tehnologică, la o
calitate / performanţă constantă;

• creşterea  progresivă  a  investiţiilor  în  resurse
umane şi materiale pentru activităţile de marketing,
C-D,  producţie  şi  suport,  pentru  a  trece  de  la  o
generaţie  tehnologică  la  cea  următoare,  cu
creşterea numărului generaţiei tehnologice.

Din punctul de vedere al utilizatorului, aceasta înseam-
nă că este preferabilă utilizarea de produse sau servicii de
ultimă generaţie (preţ mai redus la aceeaşi performanţă sau
performanţă crescută la acelaşi preţ).

 Din punctul de vedere al producătorului, lansarea în
avans a unei noi generaţii înseamnă un profit crescut dato-
rită  unui  monopol  temporar.  O  străpungere  tehnologică
sau un produs cu totul nou pot avea un potenţial economic
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Fig. 2. Specializarea activităţilor pentru un sistem informatic.
Pe de altă parte, creşterea investiţiilor necesare trecerii la  generaţia  următoare  implică  desfacere  mare,  deci
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creşterea ofertei pe o piaţă mondială limitată. Numai firme
din ce în ce mai puternice pot rezista concurenţei.

Alte consecinţe sunt:
• reducerea duratei de viaţă comercială a produselor

şi  scurtarea  duratelor  în  care  furnizorul  poate
garanta suportul pentru întreţinere şi dezvoltare;

• creşterea  importanţei  economice  a  vitezei  de
implementare  a  aplicaţiilor  şi  a  potenţialului  de
dezvoltare  a  aplicaţiilor  pe  baza  scalabilităţii
platformelor pe care sunt instalate;

• detaşarea furnizorilor importanţi  de tehnologie şi
softuri (cum sunt IBM, Microsoft şi Oracle), fiind,
evident,  favorizaţi  pe  termen  mediu  şi  lung
furnizorii care:

–se orientează către platforme deschise şi aliante;
–au capacitatea de a inova permanent ;
–au  capacitatea  de  a  realiza  inovarea  şi  a  o  valorifica

comercial ;
• atingerea  unor  niveluri  ridicate  ale  unor

caracterisitici tehnice, precum şi ale disponibilităţii
produselor, până la limita maximumului economic.
Utilizarea  unor  tehnologii  de  fabricaţie  pentru
subansambluri  şi  produse  care  satisfac  condiţia
MTBF >> n f (unde MTBF este media timpului de
bună  funcţionare,  n –  numărul  mediu  de  ani  de
utilizare  a  unui  anumit  produs  (scade  o  dată  cu
accelerarea progresului tehnic),  iar  f – fondul de
timp  anual)  şi  utilizarea  de  configuraţii  de  tip
ultrafiabil  permit  atingerea  unor  valori  de
disponibilitate extrem de ridicate, făcând posibilă
exploatarea „24 × 7”, deci şi servirea activităţilor
desfăşurate pe aria întregului glob;

• standardizarea tehnicilor de protecţie şi securitatate
a  informaţiei,  inclusiv  de  realizare  a  reţelelor
virtuale  private;  aceasta,  împreună  cu
disponibilitatea foarte ridicată, permit realizarea de
sisteme  inteligente  critice,  care  asigură  suportul
unor afaceri cu valori foarte importante ;

• standardizarea  procedurilor  securizate  asociate
tranzacţiilor comerciale şi financiare on -line.

O  consecinţă  a  creşterii  disponibilităţii  este,  însă,  şi
posibilitatea satisfacerii  utilizatorului de către un produs
cunoscut  dintr-o generaţie  anterioară,  cu riscul  ancorării
într-o soluţie  depăşită  tehnic,  generatoare de pierderi  pe
termen mediu şi lung.

Caracterul relativ invariant se referă la problemele de
bază, cum ar fi:

• scopul (crearea unui fond de date accesibile în re-
găsire) ;

• procesele  de  bază  (comunicarea,  transportul,
tranzacţia economico – financiară), s.a.m.d.

PTT conduce la utilizarea de noi soluţii tehnice, extin-
zând domeniul fără a-l nega pe cel anterior şi modificând,
eventual fundamental, soluţia de sistem inteligent.

Problemele, relativ invariante, justifică elaborarea de
soluţii standardizate, din ce în ce mai performante, mai
cuprinzătoare şi mai adaptate cerinţelor utilizatorilor. Da-

torită  capacităţii  de  acumulare,  a  experienţei  sociale,
materializate  în  informaţie,  a  procedurilor  şi  a  regulilor
memorate, IT este un domeniu ideal pentru susţinerea unui
asemenea proces.

Câteva exemple sunt:
– evoluţia bazelor de date, de la soluţiile ierarhizate, la

bazele de date relaţionale, la adăugarea facilităţii de orientare
obiect, a depozitelor de date, la integrarea cu Internet-ul;

– domeniul cercetărilor operaţionale,  care a generat
produse program din ce în ce mai perfecţionate pentru
managementul proiectelor ;

–  sistemele inteligente de conducere a producţiei, care
au devenit sisteme cuprinzatoare de întreprindere, acoperind
funcţiile  de  marketing,  vânzări,  managementul  stocurilor,
procurare, managementul circuitelor de aprovizionare, ma-
nagementul operaţiilor financiare, managementul resurselor
umane, asistarea managementului executiv etc, evoluând în
sensul integrării cu e-commerce, urmat de e-business;

PTT accelerat duce la creşterea complexităţii activită-
ţilor  şi  a  cerinţelor  de  performanţă  şi  siguranţă  în
exploatare, precum şi creşterea concurenţei, care implică
şi creşterea vitezei de livrare şi implementare a sistemelor
inteligente. Aceasta a condus la:

–  dezvoltarea de sisteme inteligente de aplicaţii  inte-
grate,  acoperind  practic  toate  cerinţele  utilizatorilor  la
nivel managerial şi de execuţie;

– modularizarea şi standardizarea soluţiilor, astfel încât
partea  aferentă  unor  cerinţe  specifice  să  nu  depăşească
10...15%,  fără  a  exclude  posibilitatea  reducerii  până  la
zero, mai ales pentru întreprinderile mici;

–  orientarea  reţea  (web)  pentru  comunicaţii  şi  co-
municare, inclusiv între sisteme relativ autonome.

Este  necesară  şi  adaptarea  organizării  şi  funcţionării
întreprinderii  la  utilizarea  în  comun  a  unui  instrument
informatic avansat şi uşor de folosit, însă aceasta implică
ordinea şi rigoarea caracteristice eliminării documentelor
pe hârtie.

În  cazul  serviciilor  şi  sistemelor  inteligente  de  între-
prindere, se poate distinge două aspecte privind facilităţile
necesare:

–  în cazul organizaţiilor mari (corporaţii) este impor-
tantă flexibilitatea, pentru a putea satisface cerinţe specifice
care decurg din complexitatea mare a proceselor, supuse şi
unor cerinţe locale diferite (de exemplu legislative);

– în cazul firmelor sunt importante soluţii „la cheie”.
Principalele  surse  de  reducere  a  costurilor  datorate

aplicării sistemelor inteligente în sistemul integrat pro-
ducţie-piaţă concurenţială sunt:

• reingineria  proceselor de afaceri,  identificându-
se posibilităţile de creştere a performanţei, prin
integrare şi utilizarea în comun a resurselor;

• automatizarea  operaţiilor,  inclusiv  opţiuni  on-
line pentru  salariaţi  (elaborarea  raportului  de
cheltuieli sau comandarea de produse program) şi
clienţi  (pentru  solicitarea de  demonstraţii  sau
pentru cumpărarea de produse program); se pot
pune la dispoziţie alternative pe care utilizatorul



le  poate  alege  şi  utiliza  direct  („autoservire”),
adăugând unei  activităţi  repetitive  o  componentă
creativă;

• integrarea informaţională centralizată şi trecerea
aplicaţiilor  pe  reţea,  care  au  permis  între  altele
reingineria e-marketing-ului;

• crearea serviciului centralizat de e-learning.

3. MODELAREA SISTEMULUI VIRTUAL
PENTRU MANAGEMENT

Sistemul  virtual  e-management  este  modelat  într-un
spaţiu format din patru niveluri conceptuale.

Avantajele  mediului  de  lucru  au  fost  identificate  de
Tanenbaum  [8]  şi  constau  în  reducerea  complexităţii,
organizarea ierarhică  a termenilor şi  a funcţiilor şi  iden-
tificarea interdependenţelor.

Modelul  sistemului  e-management constă  din  patru
niveluri.  La  primul  nivel,  modelul  descrie  specificaţiile
sistemului din perspectivă economică:

– structura organizaţională,
– tipul de control managerial,
– relaţiile de afaceri etc.
În general,  orice activitate economică  este constituită

dintr-o mulţime de procese, fiecare dintre acestea putând fi
definit  pe  baza  unui  eveniment  economic  şablon.  De
asemenea,  domeniul  de aplicaţie al  activităţii  economice
este caracterizat printr-o colecţie de obiecte (consumator,
produse, resurse).

Scopul sistemului informatic este să  modeleze aspec-
tele statice şi dinamice ale realităţii economice cu cât mai
multă  acurateţe,  ceea  ce  presupune  o  analiză  şi  o  pro-
iectare  perfect  adaptate,  atât  ale  obiectelor,  cât  şi  ale
proceselor. În acest scop, al doilea nivel al ierarhiei iden-
tifică  tipurile relevante de procese din cadrul sistemului,
iar  nivelul  al  treilea  descrie  obiectele  şi  interfeţele  care
compun sistemul.

Cerinţele  non-funcţionale  ale  sistemului  reprezintă  o
constantă de-a lungul diferitelor tipuri de obiecte economi-
ce şi specifică tipul serviciilor implementate, mecanismele
de stocare a datelor, platformele pe care vor rula aplicaţiile
server/client, tipul reţelei, interfeţele, probleme de securi-
tate etc.

3.1. Modelul economic

Acesta  se  bazează  pe  ideea  integrării  scenariilor  de
comerţ electronic într-un singur sistem condus de către un
grup de manageri şi urmăreşte respectarea principiilor de
funcţionare/organizare  ale  unei  firme  virtuale.  Deciziile
operative  ramân  în  sarcina  managerului  corespunzător
fiecărui „departament” electronic al firmei, în timp ce
deciziile  strategice  se  vor  lua  pe  baza  procesului  de
negociere între membrii grupului de conducere. Sistemul
utilizează pentru suportul deciziilor atât componente de mo-

dele decizionale, cât şi componente inteligente (construite
pe baza tehnologiei IA).

Ideea  fundamentală  a  modelului  constă  în  realizarea
unui echilibru între tipurile de activităţi comerciale (vân-
zare directă, marketing, publicitate, aprovizionare, vânzare
prin dealeri) şi controlul afacerii.

Coordonarea construită pe baza unui proces de negoci-
ere, fluxul continuu al informaţiilor între compartimentele
decizionale,  posibilitatea  accesului  din  orice  parte  a
sistemului la date reale şi actuale şi eliminarea redundanţei
sunt câteva din scopurile acestui model.

La nivel operativ, fiecare dintre componentele comer-
ciale  implementate  îşi  gestionează  în  mod  individual
datele.  Utilizarea în comun a instrumentelor de comuni-
care  şi  coordonare,  precum şi  standardizarea  proceselor
din interiorul sistemului servesc la coordonarea eficientă a
interfeţei  cu  clienţii/partenerii  şi  la  uniformizarea  pro-
cesului  decizional.  Eficienţa  sistemului  se  bazează  pe
utilizarea selectivă a potenţialului oferit de diferitele tipuri
de  relaţii,  care  se  poate  manifesta,  de  exemplu,  prin
beneficii de cost şi timp, resurse tehnologice, transfer de
cunoştinţe [9].

Se poate spune că  sistemul virtual amplifică  caracte-
risiticile esenţiale ale unui manager competitiv:

–cooperarea  sau capacitatea de colaborare – o trasă-
tură  fundamentală  în  cadrul  unui  sistem  care
funcţionează  doar  pe  baza  procesului  de  negociere
între parteneri.

–creativitatea sau capacitatea de adaptare la schimbări
şi,  mai  mult,  capacitatea de  a  genera  schimbări  –
determinantă  într-un mediu care prin însăşi  natura
lui  este predispus  transformărilor  şi  care  se
"recreează" continuu.

–cunoaşterea  (sau capacitatea de învăţare continuă) –
caracteristică  absolut  necesară  unui  manager  care
conduce  o  firmă  în  care  acumularea  de  cunoştinţe
reprezintă o activitate de bază.

–abilitatea de abstractizare – permite unui bun mana-
ger  să  modeleze  situaţiile  reale  în  concepte
teoretice,  abstracte,  care pot,  fi  apoi,  introduse în
sistemul  virtual  existent;  concomitent,  abilitatea de
transformare  a  aspectelor  teoretice,  conceptuale  în
situaţii  şi  contexte  concrete  reprezintă  o  trasătură
definitorie a unui manager.

3.2. Modelul proceselor

Structura modelului proceselor este identificată pe baza
modelului  economic  şi  se  bazează  pe  schema  three-tier
propusă în [4], care evidenţiază relaţiile ierarhice existente
între  comunicare,  cooperare  şi  coordonare.  Conform
autorului,  comunicarea  este  cerinţa  fundamentală  pentru
îndeplinierea activităţilor de cooperare, care, la rândul lor,
generează  activitatea  de  coordonare.  Pe  de  altă  parte,
Piepenburg [5] defineşte comunicarea ca  fiind „alocarea
unor  subsisteme  cooperante  unui  întreg  funcţional”,  iar
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Malone [4] o numeşte "actul de conducere al interdepen-
denţelor dintre diverse activităţi".

Schema propusa de Malone a fost adaptată de Suter [7]
pentru modelarea activităţii corporaţiilor virtuale.

Cele  trei  tipuri  esenţiale  de  procese  –  comunicarea,
cooperarea  şi  coordonarea  –  formează,  în  fapt,  funda-
mentul oricărei structuri virtuale de conducere, indiferent
că este vorba de o firmă virtuală condusă de un grup de
decidenţi  sau  de  o  corporaţie  virtuală  formată  dintr-un
număr  de firme care conlucrează  o  perioadă  limitată  de
timp pentru atingerea unui scop comun.

Diferenţa  esenţială  poate  fi  considerată  caracteristica
de  "prioritate".  Dacă,  în  cazul  unei  corporaţii  virtuale,
firmele componente îşi  desfăşoară  activitatea de bază  în
mod independent şi cooperează într-o problemă specifică,
în cazul firmei virtuale activitatea de bază este realizată pe
baza acestui proces de comunicare-cooperare-coordonare.

Procesul de comunicare descrie schimbul de informaţii
dintre partenerii interni sau externi. Sunt utilizate mijloace
şi canale de comunicare specifice Internet-ului.

Procesul cooperării virtuale se referă la valoarea reală
adaugată [7] prin colaborarea partenerilor dispersaţi geo-
grafic care, în mod sincron/asincron, îşi aduc contribuţia
proprie, bine definită, la funcţionarea şi conducerea aface-
rii.

Procesul de coordonare  este reprezentat de atingerea
obiectivelor într-o manieră planificată, uniformă,  coordo-
nată. Acest proces este definit pe bună dreptate de Sydow
şi Windler ca fiind constituit din patru funcţii de manage-
ment: selecţie; alocare; legiferare; evaluare.

La nivel operaţional, fiecare decident este responsabil
de  selecţia  de  noi  parteneri/clienţi  şi  de  alocarea  co-
respunzătoare  a  resurselor  pentru  serviciul  comercial
atribuit. La nivel tactic, decidenţii sunt implicaţi împreună
în  legiferarea  şi  evaluarea  consecinţelor  rezultate  din
deciziile individuale, precum şi în selecţia şi alocarea de
noi  servicii  sau  parteneri  strategici.  Această  coordonare
este asistată de diverse tehnologii de comunicare, de la e-
mail până la componenta suport pentru deciziile de grup.
Sistemul virtual de management trebuie să oglindească în
termeni cât mai exacţi operaţia de conducere a unei firme,
modelată ca o colecţie de obiecte economice orientate spre
eveniment,  executabile concurenţial  într-un mediu distri-
buit eterogen.

3.3. Modelul obiectelor

Modelul  obiectelor  este  reprezentat  în  termeni  de
interfaţă,  specificându-se  atributele  esenţiale  atribuite
fiecărui obiect în parte. Detalierea şi specializarea acestui
model vor fi realizate în momentul proiectării/implemen-
tării  sistemului.  Pentru  construirea  obiectelor  economice
ce vor compune sistemul informatic este necesară,  într-o
primă  etapă  identificarea evenimentelor externe care pot
conduce la diverse activităţi manageriale.

Identificarea  tuturor  obiectelor  economice,  a  asocia-
ţiilor  persistente  şi  a  relaţiilor  de  moştenire  dintre  ele
conduce la descrierea modelului static al obiectelor, prin
diagramele OMT [1]. În vederea completării modelului cu
asociaţiile  dinamice,  pentru  fiecare  operaţie  în  care  un
anumit obiect este implicat se va defini o acţiune (imple-
mentată ca metodă) şi se vor specifica atributele necesare
pentru obţinerea rezultatului. Specificarea formală a acţiu-
nilor s-a realizat în prezentul model pe baza următoarelor
cinci elemente specificate de Prins [6]:

–precondiţia de stare comportamentală;
–precondiţia de stare a datelor (de exemplu, forţarea

unui interval maxim sau a unei date de expirare);
– trasformarea de stare a datelor (de exemplu, actuali-

zarea unui criteriu decizional);
– transformarea de stare comportamentală;
–condiţia de monitorizare corelată  cu generarea unui

anumit  eveniment  (de  exemplu,  corelarea  între
apariţia  unui  nou  decident  la  masa  negocierilor  şi
actualizarea setului de criterii şi variante ale deciziei
de grup).

Fiecare dintre aceste elemente poate conţine un număr
variat de intrări (0-n), suma tuturor intrărilor constituind,
în final, specificarea contractuală a acţiunii.

Au fost identificate următoarele tipuri fundamentale de
entităţi implicate în sistemul virtual de management:

–decizia  – caracterizată  prin  formulare,  criterii,  al-
ternative,  consecinţe,  model  decizional  aplicat,
decidenţi implicaţi, mediator, rezultat;

–criteriul  decizional  – caracterizat  prin  descriere,
valoare maximă, respectiv minimă, pondere;

–alternativa – caracterizată prin descriere;
–consecinţa – caracterizată prin starea mediului ambi-

ant,  valoare,  criteriul  şi  alternativele  cărora  le
corespunde;

–decidentul uman  – caracterizat prin nume, pozitie,
atribuţii, specializare, competenţă;

–consumatorul  –  caracterizat  prin  nume,  profesie,
vârstă, educaţie, poziţionare geografică, adresa de e-
mail, istoria relaţiilor cu firma;

– firma client/distribuitor/furnizor  – caracterizată  prin
denumire, cod fiscal, manager, persoană de legătură,
telefon,  e-mail,  alte adrese de contact,  cont bancar,
istoria  relaţiilor  cu  firma,  activitatea  specifică,
localizarea  geografică,  înţelegerile  parteneriale
specifice, discount;

–serviciul/produsul  – caracterizat prin denumire, preţ
de livrare, garanţie;

–stoc – caracterizat prin tip produs, dată, cantitate, va-
loare;

–catalogul  de  produse/servicii/clienti  –  caracterizat
prin datele specifice informaţiei pe care o stochează,
data de catalog.

Modelarea obiectelor şi a proceselor respectă cerinţele
de funcţionalitate ale sistemului informatic. Există o serie
de alte cerinţe nonfuncţionale care specifică infrastructura



pe care se va realiza sistemul. Dacă,  în etapa de analiză,
accentul  este  pus  pe  obiectivele  funcţionale,  etapele  de
proiectare şi implementare ale sistemului se axează, în cea
mai mare parte, pe rezolvarea aspectelor nonfuncţionale.

În cadrul nivelului  Servicii-infrastructură  este nece-
sară definirea serviciilor tehnologice care asigură suportul
pentru  realizarea  proceselor  de  comunicare-cooperare-
coordonare descrise anterior.

Serviciile de comunicare şi cooperare sunt instrumente
de tipul  forumurilor de discuţii  sau al poştei  electronice
care permit membrilor  firmei virtuale să  schimbe, într-o
manieră eficientă, informaţii relevante pentru procesul de
cooperare şi  care  nu se  regăsesc în datele gestionate de
componenta pentru serviciile de date.

Serviciile  de  coordonare  asigură  suport  IT  pentru
funcţiile  de  management  fundamentale,  incluzând  siste-
mul-suport  de negociere  şi  decizii  de grup,  componente
pentru  diverse  modele  decizionale,  sisteme expert,  in-
strumente pentru achiziţionare şi selectare de informatii
strategice atât din interiorul firmei cât şi din exterior.

Serviciile de date  conţin componentele care rezolvă
problemele  de  stocare  a  informaţiilor,  de  procesare  a
datelor  primite  din  exterior  şi  de  reprezentare  a  datelor
spre exterior. Ele rezolvă practic probleme de management
operativ şi pot fi definite ca sisteme tranzacţionale.

Infrastructura  tehnologică  este  structurată  pe  trei
niveluri ierarhice, fiecare dintre acestea adăugând un plus
de  funcţionalitate  şi  asigurând  interoperabilitatea  dintre
sistemele eterogene care compun serviciile.

●Nivelul  maşini  de  calcul  şi  reţele  de  calculatoare
conectează  entităţile  fizice,  asigură  transparenţa
accesului  din  punct  de  vedere  al  utilizatorului,
precum  şi  informaţiile  de  securitate;  fundamental,
rolul  acestui  nivel  constă  în  maparea  obiectelor
distribuite peste resursele disponibile.
●Nivelul  administrarea  obiectelor  şi  datelor  conţine

instrumente  de  administrare  a  obiectelor  şi  asigură
accesul  la  date  indiferent  de  locaţia  lor  fizică;
structurile  de  administrare  a  obiectelor  de  tip
CORBA şi ODBMS formează un mediu care permite
dezvoltarea independentă  a aplicaţiilor (pe orice tip
de maşină de calcul, în orice 

limbaj de programare) şi, în acelaşi timp, asigură capaci-
tăţi de integrare.

●Nivelul  schimburilor de informaţii  primeşte cererile
transmise  de  componentele  serviciilor,  localizează
informaţia  dorită,  execută  transformările  de  date
necesare  şi,  în  final,  transmite  notificări  serviciilor;
funcţia principală a acestui nivel constă în eliberarea
serviciilor  de  problemele  de  căutare  şi  mapare  a
informaţiilor; în etapa de implementare a serviciilor şi
a  infrastructurii  se  va  urmări  respectarea  a  trei
principii  fundamentale:  standardizare/  portabilitate
(de  exemplu,  CORBA  sau  Java);  modularitate
(combinarea componentelor şi eventuala reutilizare);
distribuţia mediului  (sistemul trebuie să  funcţioneze
într-un  mediu  distribuit  atât  geografic,  cât  şi
asincron).
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