
Bizzdesign Enterprise Studio

školenie

POUŽÍVANÉ ELEMENTY 
ARCHIMATE



ArchiMate

Grafická modelová notácia pre popis architektúry verejnej správy a architektúry
orgánu riadenia.

Štandard, ktorý poskytuje množinu entít a vzťahov a ich ikonografickú podobu.
Štandard ArchiMate definuje model ako kolekciu konceptov. Konceptom môže byť
element (objekt) alebo vzťah, teda element (objekt) a vzťah sú špecializáciou
konceptu.
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Vnáranie objektov
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Modelový balík (Model package) 

Priestor pre uchovávanie objektov, vzťahov a diagramov/pohľadov.

Do modelového balíku je možné (bez obmedzenia) pridávať modely. 

Modelový balík môže obsahovať modely rôznych notácií. 
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Model

Kolekcia konceptov v kontexte definovaného jazyka (notácie).

Model je popisovaný Metamodelom. 

◦ ArchiMate Metamodel

◦ BPMN Metamodel

◦ UML Metamodel

◦ Atď. 
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Objekt vs. Referencia

OBJEKT
REFERENCIA NA OBJEKT
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Profily a atributy
Každý objekt, relácia, diagram, model, či priečinok obsahuje sadu atribútov. 

Atribúty môžu byť prednastavené (meno, dokumentácia, atď.) alebo 
prispôsobené (napr. vlastné id, ...).

Logickému zoskupeniu atribútov sa hovorí „Profil“. 

◦ Base profile, Application profile, Technology profile atď. 
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Metamodel a notácia

Metamodel v BES popisuje

◦ Typy objektov.

◦ Typy relácií.

◦ Typy pohľadov.

◦ Pravidlá pre vzťahy medzi typmi objektov. 

◦ Pravidlá pre vzťahy.

◦ Profily a ich atribúty. 

◦ Priradenia profilov/atribútov pre typy objektov a relácií. 
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View (pohľad)

Definícia toho ako ma vyzerať a z akých konceptov má byť vytvorený 
pohľad (view). 
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Viewpoint (hľadisko)

Typy pohľadov:

◦ Katalógy.

◦ Matice.

◦ Diagramy.
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Viacjazyčné modely

V Bizzdesign je možné udržiavať model vo viacerých jazykoch. 

Prepínanie jazykov modelu sa realizuje cez spodnú lištu „Languages“
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Horizzon
ZÁKLADNÉ FUNKCIE 



Funkcie

Sledovať progres modelových balíkov.

Kolaborácia nad jedným balíkom (spoločné 
vytváranie obsahu).

Analýza a prezentácia dát.
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Komponenty

Horizzon

◦ Repozitár (úložisko) pre modelové balíky

◦ Administrácia používateľov

◦ Prezentácia a analýza dát

Activity console

◦ Registrácia vašich aktivít, ktoré vykonáte v súvislosti 
s repozitárom. 

◦ Sledovanie aktivít iných používateľov. 
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Pridanie repozitára (1/4)

1. Prihlásenie sa na Horizzon Server. 

◦ https://avssr.horizzon.cloud/

2. Stiahnutie konfiguračného súboru.
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Pridanie repozitára (2/4)

3. Prenesenie konfiguračného súboru do Enterprise Studio spôsobom 
„Drag and Drop“.

4. Ak je to potrebné, nastaviť proxy.

5. Zvoliť „Next“, následne stlačiť „Finish“. 
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Pridanie repozitára (3/4)

6. Prihlásiť sa údajmi, ktorými sa prihlasujete do Horizzon.
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Pridanie repozitára (4/4)

Po pridaní repozitára je možné ho vidieť vo „File –
Open“.
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Práca nad spoločným balíkom (1/2)

1. Ako prvé je nutné uložiť balík do spoločného repozitára. Ak nepracujete s 
niektorým z centrálnych modelových balíkov.
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Práca nad spoločným balíkom (2/2)

2. Do uloženého balíka pozvite registrovaných používateľov (je možné 
vybrať časť modelu, ktorú chcete zdieľať). 
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„Commit“ a „update“

„Commit“ – uloženie vašich zmien v rámci balíka na repozitár. Zmeny sa 
stanu viditeľné pre ostatných pozvaných používateľov.

„Update“ – potvrdené (commitnuté) zmeny iných používateľov budú 
stiahnuté do lokálne kópie balíka, nad ktorým spolupracujete.

commit

update
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„Commit“ a „update“ (Alternatíva)

Alternatíva je ísť cez „File - Update“, respektíve „File - Commit“.
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Timeline

Sledovanie progresu balíka (commits). 

Možnosť zobraziť balík v danom čase. 

Možnosť vrátiť stav balíka do daného času. 

Možnosť zahodiť všetky užívateľské doposiaľ necommitnuté
zmeny (Undo Changes). 
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Projekty (1/3)

Nad balíkmi je možné vytvárať projekty, do ktorých je možné pozývať ľudí 
na spoluprácu (aj iných ako sú pozvaný v balíku).

Zmeny v rámci projektu sú izolované od balíka, na ktorom je založený a od 
iných projektov na tom istom balíku, až pokiaľ do nich nie sú prenesené 
kontrolovaným spôsobom – „push“. 

Toto pridáva ďalšiu vrstvu kontroly nad obsahom v repozitári – zmeny sú 
publikované napríklad len po schválení. 
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Projekty (2/3)

Vytvoriť nový projekt nad balíkom je možné cez „File – Manage package“.
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Projekty (3/3)
„Commit“ a „Update“ sú v projektoch rovnaké ako v balíkoch.

◦ Ale zmeny sú viditeľné iba pre ľudí, ktorý spolupracujú na danom projekte (nie 
„master package“). 

Zmeny sa do „master“ balíka prenášajú možnosťou „File – Manage Project – Apply
Contributions“. 

◦ Užívateľ musí mať prístupové práva na „master“ balík. 

Naopak aktualizovať projekt zmenami, ktoré sa vykonali na „master“ balíku je možné 
cez „File – Manage Project – Update project“. 
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Organizácia 
modelu



Popisuje komponent Architektonický repozitár v Architektonickom 
rámci verejnej správy Slovenskej republiky.

Hlavné body:
◦ Prispôsobenie architektonického nástroja

◦ Prepojenia rôznych štandardov a notácií

◦ Prístupy, roly a povinnosti

◦ Štruktúra centrálneho architektonického repozitáru

◦ Prístup k architektonickému repozitáru 

◦ Správa repozitára 
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Horizzon
PRECHOD V PRIEBEHU OKTÓBRA 2022
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