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A FAIR rendszer bemutatása
• 1.500+ Mrd HUF/ év kifizetett támogatás
• 90.000+ pályázói felhasználó
• 99,5% valós rendelkezésre állás
• 6 alkalmazás (EUPR, EPTK, MobilAPP, SSO, KÖZBESZ, PGH)
• Apdex rating > 85%
• Dynetrace: 46 host unit, 2,8 M DEM, 1 M DDU
• Környezet: éles, teszt

FAIR.gov.hu

Presenter
Presentation Notes
A közigazgatásban végrehajtott fejlesztések közül kiemelkedő a pályázati úton nyújtott több ezer milliárd forintos támogatások ügyvitelét és monitoringját támogató információs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.A 2014-2020-as uniós költségvetési időszak meghatározó IT alaprendszere, a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer (FAIR):1.700 Mrd Ft kifizetett támogatás a pályázóknak a 2018. évben.4,4 Mrd euro lehívott támogatás az Európai Bizottságól a 2018. évben.Több mint 90.000 pályázói felhasználó.Több mint 4.300 intézményrendszeri felhasználó.Valós rendelkezésre állás 99,5 %.Több mint 10 különböző internetre publikált szakrendszer.Több tízezer űrlap.Közel 200 szerver és 100 különböző infrastruktúra.Adattárolás volumene: 100  TB aktív adat.legalább 300 fejlesztés és tesztelése évente;közel 44 felhasználói kézikönyv, útmutató, segédlet és ábragyűjtemény;100 oktatás, ~3500 fő képzése éventea rendszer használatához kapcsolódó e-learning felületen 16 ezer ember vizsgázik évente



Vezetői elvárások

• Felhasználói műveletek E2E 

megfigyelhetősége

• Hibák hatékonyabb javítása (gyorsabban, 

kevesebb erőforrással)

• Több idő és erőforrás
• a fejlesztésre, és 
• a felhasználói élmény javítására

Presenter
Presentation Notes
Társaság olyan monitoring rendszert keresett, mely segítségével a felhasználók által végzett folyamat, annak műveletei lépésről - lépésre lekövethetők, végig elemezhetők. A felhasználók által jelzett problémák könnyebb megértése pontosabb és gyorsabb módosítást, javítást tesz lehetővé, illetve segítséget nyújt a felhasználói hibák detektálásában, visszakövetésében is. Így a szoftver hatékonyan támogatja azt a célt is, hogy mind a hiba, mind az adatjavításra fordított idő, erőforrás jelentősen csökkenjen és a Társaság fejlesztői erőforrása jóval nagyobb arányban a valódi fejlesztésekhez, funkcióbővítéshez, felhasználói élmény fokozásához legyen felhasználható. 



A bevezetés mérföldkövei

• 2016. április
Teljesítményoptimalizációs program, gyenge pontok 

feltárása, jelentés a szűk keresztmetszetekről
• 2016. november

Éles indulás, AppMon (Dynatrace 1.0) bevezetése, 
közben a felügyelt alkalmazás jelentős fejlesztéseken 
esett át

• 2019. május
Váltás Appmon-ról Dynatrace 2.0-ra, kiterjesztés a 
tesztkörnyezetre is

Presenter
Presentation Notes
2016 áprilisában elkezdtünk egy pilot teljesítmény optimalizációs programot, aminek során a felügyelt Szakrendszeri alkalmazások elemzésre kerültek, feltártuk ezek szűk keresztmetszeteit, teljesítmény szempontjából gyenge pontjait. Ezekről az elemzésekről rendszeres jelentéseket készítettünk annak érdekében a problémákat a Társaság kijavítsa.2016. novemberben éles indulás Dynatrace Appmon-nal. Időközben a felügyelt alkalmazás jelentős fejlesztéseken, bővítéseken esett át, amik lényegesen befolyásolták a rendszer viselkedését, teljesítőképességét.2019. májusban váltás az Appmon-ról a Dynatrace-re, valamint kiterjesztése került a tesztkörnyezetre is.



Dynatrace felhasználási területei

• IT alkalmazásüzemeltetés és a fejlesztés támogatása
• Üzleti területek támogatása pl. ügyfélszolgálati bejelentések 

ellenőrzése
• Szolgáltatási szint menedzsmenthez (SLA) KPI-ok beállítása, 

megjelenítése
• Infrastruktúra felügyelet
• Illeszthetőség a NISZ által üzemeltetett architektúra elemekhez

Presenter
Presentation Notes
A Dynatrace AppMon rendszer installációja elsősorban az IT alkalmazás üzemeltetés és a fejlesztés támogatására szolgált. A Dynatrace rendszer azonban képes az IT-tól távolabbi felhasználói területek adekvát információval való kiszolgálására is, mint ügyfélszolgálat hozzáférést kap bizonyos célirányos dashboardokhoz, funkciókhoz, a panaszos bejelentések esetén azonnal ellenőrizni tudja aztA szolgáltatási szint menedzsment a Dynatrace által – belső és külső pontokon, – minden tranzakcióra kiterjedő mérések alapján pontos információt nyújt a legfontosabb KPI-k alakulásáról. Infrastruktúra felügyelet, a Dynatrace könnyen illeszthető a NISZ által üzemeltetett architektúra elemekhez. 



Eredmények

• Stabil működés
• FAIR rendszer válaszidejének és rendelkezésre 

állásának folyamatos ellenőrzése, mérése

• Javuló kódminőség
• Új funkciók performancia problémáinak

kiszűrése már a fejlesztés és a tesztelés során

• Kiváló felhasználói élmény
• Drasztikusan csökkenő felhasználói bejelentések

Presenter
Presentation Notes
A Dynatrace szoftver a FAIR környezet funkciói, adatai rendelkezésre állásának mérésén túl kifejezetten alkalmas az újonnan fejlesztett funkciók megfelelő „sebességű” működésének, rendelkezésre állásának éles üzembe állítás előtti ellenőrzésére, mérésére más környezetben. Ezzel az alkalmazási móddal, a megfelelően kialakított tesztelési eljárások, tesztesetek, mérések mentén a fejlesztések és tesztelések korai szakaszában kiszűrhetőek és javíthatóak azon hibák, melyek az éles környezetbe kerüléssel rendelkezésre állási problémát okoznának, drasztikusan növelnék a felhasználói bejelentéseket, megint csak elvonva a Társaság erőforrásait a valós értéket teremtő munkához. 



Amit nyertünk…

• Dynatrace könnyen integrálható az automatizált fejlesztési-tesztelési 
környezethez (CI/CD)

• Látványosan hatékonyabbá teszi a fejlesztők és az üzemeltetők 
munkáját

• Növeli a dokumentációs és tesztelési fegyelmet
• Javítja a kódok minőségét
• Kiválóan támogatja a felhő alapú dinamikus rendszereket és a 

mikrokonténeres architektúrákat

Presenter
Presentation Notes
A Dynatrace könnyen integrálható az automatizált fejlesztési-tesztelési környezethez, mint CI/CD (Continuous Integration/Deployment) rendszer lényegesen növeli a fejlesztők, üzemeltetők munkájának hatékonyságát. Belső automatizmusaival és kényszereivel hozzájárul a dokumentációs és tesztelési fegyelem megerősítéséhez és a kód minőségének javulásához. Ugyancsak kiválóan támogatja a felhő alapú dinamikus rendszereket, a mikro-konténeres architektúrákat, melyben a Társaságunk mélyen elkötelezett. 



A számunkra legfontosabb funkcionalitás a  felhasználói 
oldalon tapasztalható rendelkezésre állás valós idejű, 

nagy pontosságú mérése

Presenter
Presentation Notes
A szoftver mérési funkcionalitásának egyik fontos eleme a felhasználói oldalon tapasztalható rendelkezésre állás valós idejű, nagy pontosságú mérése. Ez a funkció a felhasználó által indított kérések (pl. rákattintott a jóváhagyás gombra) teljesülési idejét méri, azaz mennyi időn belül kapott választ, eredményt az adott felhasználó az adott kérésére. Ez az egyik legfontosabb minőségi mérőszám a rendszer, rendszerben kezelt adatok, nyújtott szolgáltatások rendelkezésre állása szempontjából. 



Szívesen válaszolok a kérdéseitekre!
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