
Bizzdesign Enterprise Studio

školenie

PRVÁ ČASŤ



Obsah školenia (1/3)

 Lokálne kópie a dáta Enterprise Studio
 Základné dátové typy
 Predstavenie nástroja Enterprise Studio
 Práca s modelom a modelovým balíkom
 Práca so štruktúrou Architektonického repozitára
 Základy modelovania v notáciách
 Prednastavené ukladanie objektov do vrstiev
 Duplicitné (multiplicitné) objekty a vzťahy
 Mazanie objektov a vzťahov
 Užitočné skratky
 Prepoužívanie vzťahov z katalógov MetaIS
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Obsah školenia (2/3)

 Hromadné vytváranie objektov, vzťahov a zadávanie hodnôt atribútov
 Generovanie pohľadov
 Kolaborácia používateľov vrátane projektov
 Prispôsobenie metamodelov dostupných štandardov (Metamodeler) - úvod
 Metriky
 Vyhľadávanie
 Integrácie s inými nástrojmi
 Viewpoint v Enterprise Studio (color view, label view, scripting...)
 Rozšírená analýza
 GAP analýza
 Grafy v Enterprise Studio a ich tvorba
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Obsah školenia (3/3)

 Quality confomance (kontrola dodržania zavedených konvencií pri modelovaní)
 Coach view (umožňuje definovať sekvenčné a cyklické metódy modelovania)
 Prepájanie modelov/notácií
 Import/export dát (Excel, ArchiMate Exchange format, BPMN format...)
 Enterprise Portfolio Management
 Tvorba a analýza Sites v Horizzon
 Základy modelovania v Horizzon
 Vytváranie Dashboardov v Horizzon (integrovaná Kibana)
 OpenAPI
 Tvorba a práca s Workflows v Horizzon
 Tvorba a práca s upravovateľnými atribútmi v Horizzon
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Lokálne kópie a dáta Enterprise Studio
Štandardne v C:\Users\<user>\AppData\Local\Bizzdesign

Načítanie dát z lokálnej kópie urýchľuje celkovú prácu

Synchronizáciu zabezpečuje Activity Console (aplikácia dostupná cez Shortcuts
na spodnej lište OS Windows)

Podpriečinok \Team Data\console obsahuje logy aplikácie Enterprise 

Studio

Nástroj nainštalovaný štandardne v C:\Program Files\Bizzdesign\Enterprise 
Studio 4
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Základné dátové typy

Dátový typ Význam

any String (regular text)

boolean True or False

date A date

GUID A unique value ("Globally Unique IDentifier")

integer An integer

link A hyperlink

money An amount of money (in various currencies)

real A real number

rtf String in Rich Text Format

string String (regular text)

time A time

Bizzdesign má aj ďalšie dátové typy, ktoré sú však špecifické, napr. List, Structure, COMObject a podobne. Tieto dátové typy sa 
preberajú na školení skriptovacieho jazyku.
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Predstavenie nástroja
Enterprise Studio (1/4)
Online dokumentácia: www.support.Bizzdesign.com

1. Spustenie Enterprise Studio (skrátene ES alebo BES) 
◦ ikonka na ploche alebo cez Windows menu – otvára sa defaultne nový prázdny

model, prvýkrát ArchiMate, následne rovnaký ako naposledy vytvorený model.

2. Zatvorenie BES 
◦ ikonka v pravom hornom rohu aplikácie alebo cez horné menu File -> Close

Dôležité upozornenie:

Pred prvou prácou s Enterprise Studio si overte, že pracujete s aktuálne 
platnou verziou Enterprise Studio, ktorá sa používa vo verejnej správe. 
Inak môžete poškodiť dáta. Vašu verziu si overíte v nástroji cez horné 
menu File -> About. Aktuálnu verziu Bizzdesign Vám poskytne správca:  
sprava_EA@mirri.gov.sk. 
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Predstavenie nástroja
Enterprise Studio (2/4)

Horná lišta BES

Menu

Shortcuts

Mód rozšírených funkcií

Ribbon

Nápoveda
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Predstavenie nástroja
Enterprise Studio (3/4)

Položka FILE v menu
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Predstavenie nástroja
Enterprise Studio (4/4)

Dostupné okná panelov v BES - cez horné menu Window -> sekcia Pane
◦ Messages pane – výpisy nástroja, napr. chybové hlášky

◦ Create pane – vytváranie objektov, vzťahov

◦ Workset pane – dočasná množina údajov vygenerovaných nejakou operáciou

◦ Navigator pane – pohľad na štruktúru modelov

◦ Hide pane – skrytie alebo zoslabenie obejktov na diagramoch

◦ Documentation pane – dokumentovanie elementov (atribút doc)

◦ Viewpoints pane – zobrazuje viewpoints (uložené trvalo aj aktuálne)

◦ Model Browser pane – štruktúra modelového balíku

◦ Properties pane – profily a atribúty element

Poziciovanie panelov – podržaním a potiahnutím
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Práca s modelom a modelovým balíkom (1/3)
MODEL PACKAGE VS MODEL
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textové vyhľadávanie



Práca s modelom a modelovým balíkom (2/3)
1. Vytvorenie modelu (ArchiMate má aj príkladové modely) - pravým tlačidlom

myši na modelpackage a výber New alebo New Multiple -> výber modelu

2. Zmazanie modelu - pravým tlačidlom myši na model a výber Delete alebo
označením modelu a tlačidlo klávesnice Delete

3. Premenovanie modelu – označiť model (objekt) a kliknúť ľavým tlačidlom
myši alebo značiť objekt a F2

4. Zmena pozície modelu – presúvanie možné, pridávanie priečinkov
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Práca s modelom a modelovým balíkom (3/3)
1. Uloženie modelového balíku do repozitáru (File -> Save as)

2. Pozvanie kolegov (File -> Manage Package -> Share alebo cez Team Platform)

3. Ukladanie zmien v balíku (File -> Commit)

4. Načítanie zmien do balíku (File -> Update) 
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Práca so štruktúrou Architektonického 
repozitára
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Štruktúra Architektonického repozitára (dostupná cez Model Browser) reflektuje
architektúry verejnej správy definované Architektonickým rámcom VS SR.

Hlavné úrovne:

Architektonický repozitár
01 Navigácia

02 Produkcia

01 Centrálna architektúra

◦ 01 Strategická architektúra

◦ 02 Architektonický rámec

02 Architektúra orgánu riadenia

03 Architektúra riešení

03 Archív

04 Sandbox

0X Manažment repozitáru



Základy modelovania v notáciách (1/2)
menu položka Home – základné funkcie pre úpravu textu (fonty, farby…), 
poziciovanie, zarovnávanie a vyhľadávanie

vytvorenie diagramu/pohľadu – cez Model Browser pane, výberom príslušného
modelu, kliknutie pravým tlačidlom a výber New alebo New multiple

pridanie objektov na diagram/pohľad – cez Create pane alebo podržať ľavé
tlačidlo myši na diagrame/pohľade, kým sa nezjaví šedý krúžok a následne výber
objektu

označený objekt

Smart Connector
Navigate

Properties

Quick create 15



Základy modelovania v notáciách (2/2)

pridanie vzťahov medzi objektami - cez Create pane alebo kliknutím na objekt a 
následne výber Smart Connector ikonky

objekt (v Model Browser) vs referencia (na diagrame/pohľade)
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Prednastavené ukladanie objektov do vrstiev

Každý ArchiMate model (aj iný) má svoje vrstvy. V jednom modeli môže byť viacero 
rovnakých vrstiev. Napr. 2x biznis vrstva. Keď je takýchto vrstiev viac, je nutné 
prednastaviť, kam sa nové objekty budú ukladať. Prednastavená vrstva je vyznačená 
kurzívou. 

Ak chcete zmeniť prednastavenú vrstvu za inú, tak zmenu vykonáte kliknutím pravým 
tlačidlom myši na vrstvu, ktorá má byť po novom prednastavená -> Default location.

Oddeľovanie objektov z rovnakej vrstvy má význam, môžeme tak vytvoriť katalógy, napr. 
ako sú vytvorené katalógy MetaIS. To sprehľadňuje model a umožňuje v neskorších 
fázach vytvárať napríklad Portfólio Manažment a podobne.
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Duplicitné (multiplicitné) objekty a vzťahy

Bizzdesign podporuje funkcionalitu, ktorá sa snaží predchádzať vzniku multiplicitných
objektov a vzťahov. Táto základná funkcionalita vychádza z logiky porovnávania názvov 
a typov konceptov. Ak sa v oboch kritériách koncepty zhodujú, sú označené za 
multiplicitné.

Hľadanie duplicít v základnom nastavení je k dispozícii cez horné menu ArchiMate ->
Duplicate Relations alebo Duplicate Objects.

Rozšírené hľadanie duplicít je k dispozícii cez skripty v modeli. Toto zabezpečuje
správca Architektonického repozitára.

Ak vytvárate nový objekt alebo vzťah, ktorý už existuje, Bizzdesign Vás na to
upozorní. Keďže nechceme mať model plný multiplicít, dávajte si na to pri
modelovaní veľký pozor.

Na jednom pohľade/diagrame môžete mať viacero rovnakých konceptov. Dôležité je,
aby neboli duplicitné v Model Browser.
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Mazanie objektov a vzťahov

Ak mažete objekt alebo vzťah z Model Browser, vymažete ho úplne. Ak však mažete 
koncept na diagrame alebo pohľade, mažete v jednom z nasledovných spôsobov:

1. Mazanie z pohľadu/diagramu – koncept zostane dostupných v Model Browser aj na 
iných pohľadoch a diagramoch. Mazanie tlačidlom Delete.

2. Mazanie z modelového balíku - koncept sa vymaže úplne. Mazanie kliknutím 
pravým tlačidlom myši na koncept a výberom Delete from model.
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Užitočné skratky

1. F2 (alebo FN + F2) – premenovanie

2. F5 (alebo FN + F5) – obnovenie

3. CTRL + F – kontextové vyhľadávanie

4. CTRL + A – označenie všetkých konceptov na pohľade/diagrame

5. CTRL + Q – skriptovací editor
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Prepoužívanie objektov z katalógov MetaIS
(1/4)

V existujúcej štruktúre modelového balíku Architektonického repozitára sú katalógy 
objektov z MetaIS. Tieto objekty je pri modelovaní potrebné prepoužívať. Katalógy sa 
nachádzajú v časti Architektonický repozitár -> 02 Produkcia -> 01 Strategická 
enterprise architektúra -> 02 Architektonický rámec -> Referenčný architektonický 
materiál -> 02 Kategorizácia a katalógy -> 04 MetaIS katalógy

Tieto katalógy sa aktualizujú pravidelne (každý deň sa spúšťa automatizovaný skript o 
00:15, ktorý importuje dáta z MetaIS do Bizzdesign v rozsahu objekty, vzťahy a vybrané 
atribúty.

Pri modelovaní je nevyhnutné opakovane používať objekty z týchto katalógov a na ne
viazať nové objekty a vzťahy. Dôvodom je, že tak zabránime vzniku duplicít a vytvoríme 
ucelený model (architektúru).
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Prepoužívanie objektov z katalógov MetaIS
(2/4) – rozsah importu
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Prepoužívanie objektov z katalógov MetaIS
(3/4)
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Cvičenie:

1. Vytvorte si nový ArchiMate model s Vašim krstným menom v časti 04 
Sandbox

2. Vytvorte nový pohľad v tomto modeli s názvom Školenie, ktorý bude typu 
Total view

3. Otvorte si tento pohľad a pridajte naň nasledovné objekty a vzťahy

4. Zmažte objekt Centrálny metainformačný systém verejnej správy z pohľadu, 
nie modelu

Pozor! Toto je objekt z katalógov 
MetaIS, nevytvárajte ho, ale opakovane 
ho použite.



Prepoužívanie objektov z katalógov MetaIS
(4/4)
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Cvičenie:

1. Pre ušetrenie času je možné vytváranie viacerých objektov v modeli naraz. 
Pre pridanie viacerých objektov naraz použite možnosť New Multiple. 
Pridajte 3 nové objekty typu Business Service spolu s popisom 
(Documentation atribút) cez New Multiple. Objekty pridajte do Vášho 
modelu, ktorý ste si vytvorili, pod biznis vrstvu (kliknúť pravým tlačidlom 
myši na túto vrstvu –> New multiple)

2. Pre ušetrenie času je možné vytváranie viacerých vzťahov v modeli naraz. Pre 
pridanie viacerých objektov naraz použite možnosť Relation table (označte si 
Váš model v Model Browser –> horné menu Home –> Cross-References –>
Relations). Následne sa Vám zobrazí okno, kde v časti From vyberte Business 
actor, v časti Via zvoľte všetky vzťahy a v časti To zvoľte Business role a 
stlačte OK.



Hromadné vytváranie objektov, vzťahov a 
zadávanie hodnôt atribútov (1/3)

Minimalizovať potrebné úsilie pri modelovaní je v Bizzdesign možné viacerými 
spôsobmi, napr. importy/export alebo hromadná správa elementov.

Hromadné vytváranie objektov – v Model Browser je možné vybrať lokáciu, kde 
budú objekty vytvorené, kliknúť pravý tlačidlom myši na rodičovský objekt -> new 
Multiple -> vybrať typ objektov. Zobrazí sa okno, kde je možné vybrať atribúty, 
ktoré budú súčasne vyplnené. V ďalšom okne je možné zadávať názvy objektov a 
prípadne hodnoty vybraných atribútov (ďalší riadok sa zobrazí po zadaní názvu a 
kliknutí na Enter).
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Hromadné vytváranie objektov, vzťahov a 
zadávanie hodnôt atribútov (2/3)

Hromadné vytváranie vzťahov – horné menu Home -> sekcia Tables -> Cross-
References -> Relations. Zobrazí sa okno, kde sa vyberie typ objektu (zdroj vzťahu), 
typ vzťahu a typ objektu (cieľ vzťahu). Následne sa zobrazí matica s existujúcimi 
špecifikovanými vzťahmi. Tu je možné vzťahy mazať a pridávať.
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Hromadné vytváranie objektov, vzťahov a 
zadávanie hodnôt atribútov (3/3)

Hromadné vytváranie vzťahov – horné menu Home -> sekcia Tables -> Properties. 
Zobrazí sa okno, kde sa vyberú želané atribúty. Následne sa zobrazí matica s 
existujúcimi špecifikovanými objektami a ich atribútmi. Tu je možné hodnoty 
atribútov meniť, mazať a pridávať.
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Generovanie pohľadov

Bizzdesign ponúka funkcionalitu pre automatizáciu modelovania. To je 
možné docieliť skrze Generate view for... zvolením nejaké objektu, 
kliknutím pravým tlačidlom na tento objekt –> Generate view for... 

Zobrazí sa okno, kde sú pokročilé nastavenia pre generovanie želaného 
pohľadu.

28



Kolaborácia používateľov vrátane projektov
(1/3)
Sledovanie zmien – všetky zmeny sú uchovávané a dostupné cez Timeline (File -
> Timeline)

Spoločná práca na modelových balíkoch – jednotliví spolupracovníci
commit/update svoj balík. 

Spoločná práca na projektoch – nad modelovým balíkom môže byť vytvorených
viacero samostatných projektov

Udelovanie prístupových práv v rámci modelového balíku
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Kolaborácia používateľov vrátane projektov
(2/3)

Zamykanie objektov – ak niekto pracuje z časťou modelu, táto časť je automaticky
uzamknutá (claimed). Odomkne sa po commite (File -> Commit) zmien alebo po ich
odstránení (File -> Timeline -> Undo changes). Ďalšou možnosťou je odstránenie lokálnej
kópie modelového balíku cez File -> Open -> Remove local copy ikonka and príslušným
balíkom. Administrátor rola môže odstrániť zámky cez Remove claims v Team Platform.

Projekty – predstavujú samostatnú vetvu, v ktorej sa vytvárajú nové prírastky modelového
balíku. Tieto prírastky sa stanú súčasťou modelového balíku až po spojení Projektu s balíkom.

◦ Vytvorenie a manažovanie projektu cez File -> Timeline alebo cez Team Platform
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Kolaborácia používateľov vrátane projektov
(3/3)
Cvičenie:

1. Vytvorte nový projekt nad modelovým balíkom (potrebná rola Lead 
Designer)

2. Zdieľajte projekt s kolegami (nastavte úroveň prístupov)

3. Vykonajte a uložte zmeny (všetci pozvaní)

4. Zahrňte zmeny v Projekte do modelového balíku

5. Skontrolujte zmeny v Timeline

Ikonka Projektu

Ikonka modelového balíku
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Prispôsobenie metamodelov dostupných 
štandardov (Metamodeler) (1/2)

Bizzdesign ponúka viacero metamodelov pre jednotlivé dostupné štandardy. Slúži na to
Metamodeler dostupný cez File -> Manage Package -> Manage Configuration a výber
želaného metamodelu nad otvoreným modelovým balíkom z repozitáru.

Rozširovanie metamodelov:
◦ Vlastné profily

◦ Vlastné dokumentačné polia

◦ Vlastné dátové typy

◦ Vlastné definície viewpointov (len ArchiMate)

◦ Vlastné definície menu (len ArchiMate)

◦ Vlastné navigačné kontrolky
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Prispôsobenie metamodelov dostupných 
štandardov (Metamodeler) (2/2)

Kompletný popis prispôsobení metamodelov je v Architektonickom rámci VS SR.

Cvičenie:

1. Vytvorte si novú požiadavku a vyplňte je v profile Profil požiadavky atribúty 
Vlastník, Dátum pridania požiadavky, Názov a Popis.

2. Zistite aký MetaIS kód má objekt z katalógov MetaIS s názvom Ústredný portál 
verejnej správy
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Metriky (1/5)
Metrika je špecializácia ArchiMate driver konceptu a predstavuje driver, ktorý
môže byť meraný (napr. biznis hodnota, cena, spokojnosť zákazníkov). Metrika
býva spojená s ArchiMate elementom alebo vzťahom.

1. Vytvorenie metriky – v zoskupení motivačných elementov pravým tlačidlom -
> New -> Metric alebo pridaním na nejaký motivačný pohľad

2. Definícia metriky – vytvárané cez Metric view (tento pohľad sa dá vytvoriť v
ArchiMate modeli, pravým klikom myši na model -> New -> Portfolio ->
Metric view).

3. Validácia metriky
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Metriky (2/5)
Editovanie

Validácia

Pridanie metriky ako rodiča

Pridanie metriky ako
dieťaťa (pre 
agregované metriky)

Pridanie metriky ako
dieťaťa aj rodiča

Nastavenie parametrov
metriky (napr. dátový
typ)

Odstránenie metriky z tabuľky
35



Metriky (3/5)

Parametre metrík:
• Decription – popis metriky (voliteľné)
• Identifier – jedinečný identifikátor (požadované)
• Way of scoring – spôsob pridávania hodnôt (manuálne, automaticky, atribút)

(požadované)
• Metric type – dátový typ – integer, real alebo normalizované hodnoty (požadované)
• Value mapping – pre agregované metriky (požadované)
• Type of value mapping – tabuľka, inverzné, škálovací factor (požadované, ak Value

mapping je true)
• Aggregation operation – pre agregované metriky

• Average, Maximum, Minimum, Summation, Product (násobenie),
Geometric mean
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Metriky (4/5)
Agregované metriky:

• V riadku rodiča zaškrtnúť checkbox 
pre stĺpce detí

• Definovanie váhy detí, predvolene
1.0 (kliknutím na hodnotu a 
prepísaním)

• Definícia value mapping (voliteľné) 
pre deti

• Validácia metrík

Manuálne pridanie hodnôt metrík:

Kliknutie na object na nejakom
pohľade a kliknutie na Properties 
ikonku -> v hornej karte lišta Metrics

Refresh hodnôt
Pridanie
metriky

Edit mód metriky

Odstránenie metriky

Zmena hodnoty
metriky
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Metriky (5/5)
Cvičenie:

1. Vytvorte nové metriky Business value, Technology value, Organization value

2. Vytvorte nový Metrics view a pridajte metriky

◦ Organization value je agregovaná z Technology a Business value ako priemer

◦ Všetky metriky majú dátový typ Low to high (5 values)

◦ Nastavte mapovanie hodnôt (podľa uváženia)

◦ Validujte metriky

3. Pridajte ich k jednému Aplikačnému komponentu a vyplňte príslušné hodnoty metrík
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Vyhľadávanie
◦ Pre rýchle vyhľadávanie je možné napísať hľadaný výraz priamo do okna Model 

Browser – nad štruktúrou modelu. Objekty obsahujúce daný výraz sa zvýraznia 
priamo v štruktúre modelu.

◦ Pre rozšírené hľadanie je potrebné sa navigovať v hornom menu Home -> Editing -
> Find. Výsledky je možné zobraziť vo viacerých typoch výstupov (Views, Message
Box, Workset).

◦ Vyhľadávanie je možné zobraziť pomocou skratky CTRL + F, pričom je táto možnosť 
kontextová.
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Integrácie s inými nástrojmi (1/4)
Bizzdesign Connect

◦ Excel

◦ ServiceNow

◦ SQL

Technopedia

◦ v online dokumentácii: online návod

Skriptovací jazyk

◦ aktuálne zabezpečuje správca, k dispozícii sú školenia skriptovania

OpenAPI (REST API)

◦ pribudne v novej verzii Bizzdesign (nutný prechod do cloud Horizzon)

Výmenné formáty

◦ napr. ArchiMate Exchange Format, .bpmn, .csv, .xlsx a podobne
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Integrácie s inými nástrojmi (2/4)
Bizzdesign Connect postup:

1. Vytvorenie modelu a otvorenie Connection view (automaticky v modeli)

2. Vytvorenie Connection cez Create pane alebo podržaním ľavého tlačidla myši,
kým sa nezjaví šedý krúžok a výberom z Excel, SQL a ServiceNow

3. Validácia Connection

4. Import/export dát

Properties
Mapovanie v tabuľke

Validácia

Mapovanie v 
cross-reference 
tabuľke

Spustenie importu Spustenie exportu

* V Properties nastaviť aspoň
Model Context
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Integrácie s inými nástrojmi (3/4)
Vytvorenie Connection:

Pridanie stĺpca

Properties
Atribúty

Metriky

Pretiahnuť z Model Browser pane, 
vloží typ. Pridať atribúty/metriky a 
spojiť so stĺpcami.
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Integrácie s inými nástrojmi (4/4)
Cvičenie:

1. Vytvorte export do Excel súboru, ktorý vyexportuje Aplikačné komponenty v 
rozsahu:

◦ Názov

◦ Typ elementu (teda všade bude Aplikačný component)

2. Validujte Váš Connection

3. Vykonajte export dát
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Viewpoint v Enterprise Studio (1/4)
Dostupné cez horné menu View, spúšťanie rôznych doplňujúcich analytických
funkcií, a to Color, Label, Tooltip view a Highlight

Spustenie Color view podľa atribútov, metrík alebo vzťahov

Spustenie Label view podľa atribútov, metrík alebo vzťahov

Zvýraznenie označených objektov

Spustenie Tooltips view podľa atribútov, metrík alebo vzťahov

Vypíše roly vzťahov v Label view

Zobrazí vnútro collapsed objektov
Zobrazí/vypne legend Color view, 
Label view…

Zobrazí skryté vzťahy, teda tie, ktoré sú v Model Browser, ale nie
sú na pohľade
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Viewpoint v Enterprise Studio (2/4)

Jednotlivé viewpoints spustené ako Color view,
Label view… je možné ukladať pre ďalšie
použitie.

1. Cez horné menu Window -> Viewpoints
pane

2. Výber príslušného viewpoint s pomedzi
Unsaved viewpoints a kliknutie pravým
tlačidlom myši -> Save in model
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Viewpoint v Enterprise Studio (3/4)

Odstránenie a manažment uložených viewpoints:
1. V Viewpoints pane kliknutím kdekoľvek pravým tlačidlom

myši -> Manage viewpoints

2. V Manage okne je možné opäť cez pravé tlačidlo myši
viewpoint mazať a ďalej s nimi pracovať

3. Po dokončení úprav stlačiť tlačidlo v spodnej časti
Viewpoints pane -> Back to normal mode
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Viewpoint v Enterprise Studio (4/4)

Cvičenie:

1. Spustite Color view nad pohľadom, kde je aplikačný komponent

2. Color view vytvorte na základe ľubovoľnej metriky aplikačného komponentu

3. Uložte Color view medzi viewpoints

4. Premenujte tento uložený viewpoint
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Rozšírená analýza (1/5)

Dostupné vstavané funkcie cez Ribbon BES pre jednotlivé modely

Rôzne pre rôzne modely

Vyžadujú častokrát detailnú znalosť nástroja (nutné “prednastavenia”)

48



Rozšírená analýza (2/5)

ArchiMate model – položka horného menu ArchiMate 

Prehľad objektov a povolených vzťahov v ArchiMate

Prehľad
povolených
objektov v 
pohľadoch

Rozdiel v 2 pohľadoch formou Color view

Vzťahy vytvorené v modeli medzi zvolenými typmi elementov

Celková
analýza
modelu

Vnorené objekty bez vzťahov medzi sebou

Duplicitné
objekty a 
vzťahy v 
modeli

Derivované vzťahy, ktoré sú odvoditeľné z modelu

Import/export ArchiMate 
modelov

Počty vzťahov
alebo objektov
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Rozšírená analýza (3/5)

ArchiMate model – položka horného menu EPM

ArchiMate model – položka horného menu Implementation a migration 

Zoznam metrík, ktoré sú vytvorené, ale nie sú použité v žiadnom objekte

Vybrané metriky sa zobrazia formou Color view alebo Label view

Gap analýza Automaticky vytvorí agregáciu
medzi Plateau a objektami v ňom

Všetky tieto funkcie vyžadujú, aby mali príslušné objekty a 
vzťahy vyplňený profil Roadmap (nie je automaticky

dostupný, t.j. treba ho zaškrtnúť v Properties pane -> Profiles
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Rozšírená analýza (4/5)

ArchiMate model – položka horného menu Motivation

Upozorní na nedostatky v aktuálnom modeli (napr. ak metriky nie sú spojené s assessment…)

Analytické funkcie založené na Color view alebo
zvýraznení objektov na pohľade. Je nutné vybrať 1 
elment na pohľade, z ktorého sa vychádza.

Musí byť vyplnený MoSCoW atribút v Basic 
profile pre Goal a Requirement. MoSCoW je 
metóda priorizácie v manažment – hodnoty
Must have, Should have, Could have, Won’t have
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Rozšírená analýza (5/5)

BPMN model - položka horného menu BPMN

Business model - položka horného menu Business model 

Amber model - položka horného menu Amber

DMN model - položka horného menu DMN
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GAP analýza
V Enterprise Studio evidujeme rezy architektúry (Plateaus) cez atribút Is part of 
v profile Roadmap.

Každý koncept by mal mať vyplnený tento atribút. Následne je možné spúšťať 
GAP analýzy cez horné menu Implementation and migration -> Differences
Between Plateaus.
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Grafy v Enterprise Studio a ich tvorba

V BES je možné vytvárať rôzne druhy grafov, napr. Pie chart, 
Bubble chart, Vertical chart…

Dôležité pojmy:
• Dimension – aké hodnoty sa zobrazia? Výber z atribútov, 

metrík…
• Population – hodnoty ktorých elementov sa v grafe zobrazia?

Príklad vytvorenia Pie chart:
1. Vloženie Pie chart na Total view
2. Nastavenie dimenzie
3. Nastavenie populácie
4. Nastavenie grafu (voliteľné)

Dimenzia

Populácia

Nastavenia grafu
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Quality confomance

Pomáha pri kontrole dodržiavania stanovených konvencií

1. Vytvorenie vlastných konvencií – najlepšie je využiť Total view a v ňom vytvoriť povolené
vzťahy a elementy.

2. Nastavenie konvencií, ktoré budú slúžiť ako predpoklad kontroly. Cez horné menu Quality ->
Set modeling conventions:

3. Sú k dispozícii 3 spôsoby kontroly (cez horné menu Quality):
◦ Diagram conformance – kontrola, či je vzťah a element v súlade s predpokladom s využitím

Color view

◦ Diagrams conformance - kontrola, či je vzťah a element na všetkých pohľadoch v súlade s
predpokladom s využitím Workset

◦ Model conformance - kontrola, či je vzťah a element v celom modeli v súlade s
predpokladom s využitím Workset
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Coach view
Pomáha pri zavádzaní sekvenčných alebo cyklických modelovacích postupov.
Možné vytvoriť cez New -> Overview -> Coach view.

Editovací mód

Pridanie fázy

Vloženie pohľadov a hľadísk

Zmena typu fáz (cyklický, sekvenčný, cyklický+) 56



Prepájanie modelov/notácií (1/4)

Výber objektu na pohľade -> 
stlačenie pravého tlačidla myši
zobrazí rozširujúce okno s 
viacerými možnosťami

Generate View for… -
automaticky vygeneruje želaný
pohľad na základe objektov a 
vzťahov v Model Browser
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Prepájanie modelov/notácií (2/4)

Cut / Copy / Paste / Delete

Select – dooznačí ďalšie objekty na pohľade podľa vybraného kritéria (napr. všetky
rovnaké objekty, spojené vzťahom…)

Arrange – poziciovanie objektov na pohľade (z-index)

Collapse / Expand – kolapsuje / rozširuje zložený object

Where Used – v tabuľke zobrazí vzťahy a prepojené objekty vybraného objektu

Locate Object – označí object v Model Browser

Change Graphic Shape – možnosť zmeniť tvar (obrázok) objektu

Execute Viewpoint – možné spustiť viewpoint (napr. script)
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Prepájanie modelov/notácií (3/4)

Show Object History – zobrazí históriu zmien objektu

New / New multiple – vytvorenie nových objektov

Add Cross-model Relation – pridanie prepojenia objektu s výstupmi iného modelu
◦ Výber príslušného vzťahu

◦ Výber cross-model výstupu

Ikonka indikujúca cross-model reláciu. Pre jej
schovanie je nutné označiť objekt, stlačiť Shift a kliknúť
na ikonku. Obdobne pre zobrazenie ikonky.
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Prepájanie modelov/notácií (4/4)
Cvičenie:

1. Vytvorte nový Biznis proces na ľubovoľnom pohľade

2. Vytvorte nový BMPN model s Collaboration diagramom

3. Pridajte cross-model reláciu na Biznis process, ktorá ho prepojí s
novovvytvoreným diagramom BPMN

4. Kde v štruktúre modelového balíku sa nachádza Váš Biznis proces?

60



Import/export dát (1/2)

Bizzdesign Connect

◦ Excel

◦ ServiceNow

◦ SQL

Technopedia

◦ v online dokumentácii: online návod

Skriptovací jazyk

◦ aktuálne zabezpečuje správca, k dispozícii sú školenia skriptovania

OpenAPI (REST API)

◦ pribudne v novej verzii Bizzdesign (nutný prechod do cloud Horizzon)

Výmenné formáty

◦ napr. ArchiMate Exchange Format, .bpmn, .csv, .xlsx a podobne
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Import/export dát (2/2)

Skriptovací jazyk má vlastnú sémantiku a syntax, podobá sa jemne jazyku Java (bez OOP
prvkov).

Vytváranie skriptov v stavanom editore:
◦ Otvorenie cez CTRL + Q alebo cez horné menu Advanced -> Query tool

Príklady využitia:
◦ Automatizovaný alebo rozšírený import/export dát

◦ Úprava dát v modelovom balíku (prepočty, presúvanie, mazanie, vytváranie…)

◦ Generovanie vlastných reportov (napr. Word)

◦ Integrácia s externými aplikáciami (napr. Jira)

◦ A.i.

Výmenné formáty:

◦ Dostupné cez horné menu a kartu príslušného metamodelu, napr. ArchiMate -> Import
alebo Export
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Enterprise Portfolio Management (1/6)
Enterprise Portfolio Management (EPM) pozostáva z:

◦ Portfólio design

1. Investigate strategy – analýza zainteresovaných, cieľov a pridanie vlastných
pohľadov

2. Compose portfolio – tvorba portófólia

3. Define valuation – definícia metrík, dashboardov a odporúčaní

◦ Portfólio management

1. Populate the portfolio – naplnenie portfólia

2. Score metrics – naplnenie metrík hodnotami

3. Analyze results and formulate recommendations – analýza výstupov a tvorba
zlepšení
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Enterprise Portfolio Management (2/6)
Možný postup tvorby EPM:

1. Vytvorenie nového ArchiMate modelu -> Empty model with portfolio views

2. Definícia Strategy – vykonanie príslušných analýz

Drag&drop Stakeholder a Goal element z 
Model Browser a ich prepojenie v Stakeholder 
goals view

Drag&drop Goal element z Model 
Browser do Stakeholder analysis view. 

Vyplnenie
properties

Editovací mód

Pridanie stakeholderov, 
umiestnia sa sami podľa
vyplnených hodnôť Properties. 
Zmena plohy zmení hodnoty.
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Enterprise Portfolio Management (3/6)
3. V prípade potreby je možné pridať vlastné pohľady pre Strategy časť.

Quick menu

Editovací mód

Zoskupenie

Pridanie pohľadu

Pridanie viewpoint
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Enterprise Portfolio Management (4/6)
4. Kompozícia portfólia cez časť Portfolio. Otvoriť Portfolio landscape view a pridať nové

Portfolio view do pohľadu (napr. cez Create pane).

5. Pomenovať portfolio, vyplňiť popis, pridať vlastníka, ciele, populáciu.

6. Pridanie metrík.

7. Definovanie vyhodnotenia. V časti Valuation

vyplniť Metrics view.
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Enterprise Portfolio Management (5/6)
8. Definovanie vyhodnotenia. V časti Valuation vyplniť Analysis view a Options view.

9. Pridanie vytvorených grafov do Dashboard v Portfolio Landscape view a pridanie
vytvorených odporúčaní do Recommendation option.

10. Dvojklikom na Portfolio Landscape view sa zobrazí finálny výstup.
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Enterprise Portfolio Management (6/6)
Cvičenie:

1. Vytvorte nový EPM (jeden z Vás)

2. Definujte všetky potrebné časti a vytvorte výstupy v podobe grafov.
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Horizzon portal
https://avssr.horizzon.cloud
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Roly v HoriZZon
System Administrator

Administrator

Lead Designer

Designer

Contributor

Consumer

Popis práv jednotlivých rolí je online: právomoci
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Tvorba a analýza Sites v Horizzon
(1/4)
Ľavé menu Sites

Pridanie Site cez tlačidlo New site vpravo hore

1. Výber modelového balíku zo selectboxu

2. Nastavenie údajov

3. Nastavenie scope a start view

4. Zdieľanie
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Tvorba a analýza Sites v Horizzon
(2/4)
Práca so Site cez ľavé menu Site -> kliknutie na príslušnú Site

◦ ľavé menu Start – úvodný pohľad, vhdoné využiť pri prezentovaní ako
začiatok prezentácie

◦ ľavé menu Views – prehľad všetkých diagramov a pohľadov v balíku

◦ ľavé menu Browse – štruktúra modelového balíku

Všetko v Horizzon je živý objekt

Ikonka pri pohľadoch – uloží pohľad medzi obľúbené. 
Zobrazujú sa v úvodnom menu Home (úvodná stránka
portálu).
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Tvorba a analýza Sites v Horizzon
(3/4)

• Kliknutie na objekt v diagrame alebo pohľade zobrazí jeho detail

Inspect – otvorí úplný detail objektu Explore –
vizualizuje okolie
objektu

Spustenie
Workflow

Atribúty, 
metriky

Atribút upraviteľný v Horizzon
(pribudla by ikonka pera)

Tvorba analýz a grafov -
možno uložiť
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Tvorba a analýza Sites v Horizzon
(4/4)

Cvičenie:

1. Vytvorte novú Sites (jeden z Vás) a pozvyte svojich kolegov

2. Otvorte si Site a vyberte si ľubovoľný dostupný pohľad

3. Spustite Color view nad pohľadom (ľubovoľný atribút/metrika)

4. Uložte Color view

5. Vytvorte stromový graf z dát pohľadu (ľubovoľný atribút/metrika) zobrazujúci top 10
hodnôt

6. Uložte graf

7. Je Vami vybraný objekt na pohľade spojený s nejakou Biznis funkciou?
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Základy modelovania v Horizzon

Horizzon aktuálne ponúka modelovanie v notáciách ArchiMate a BPMN:

• BPMN – modelovanie procesov cez webové rozhranie,

• ArchiMate – vytváranie objektov a vzťahov cez webové rozhranie (bez 
ich umiestnenia na pohľad)

Výhodou tohto riešenia je to, že nie je potrebná detailná znalosť 
spomínaných notácii, nakoľko kontrolu konvencií zabezpečuje systém.
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Vytváranie Dashboardov v Horizzon (1/4)
Integrácia na Kibanu

Ľavé menu Dashboards

Pridanie Dashboard cez tlačidlo Create dashboard vpravo hore

1. Otvorí sa Kibana v novom okne s hláškou

2. Kliknutím na Add tlačidlo v hláške možno vybrať typ vizualizácie, napr. 
Pie chart…

3. Najprv je však potrebné nastaviť prepojenie novovytvorenej Kibana 
stránky s dátami Horizzon cez Index pattern
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Vytváranie Dashboardov v Horizzon (2/4)
V otvorenej Kibana je nutné vytvoriť Index pattern cez ľavé menu Management 
-> Index Patterns -> Create index pattern.

1. V Horizzon je nutné otvoriť balík / projekt, z ktorého sa budú ťahať data a
v URL vybrať ID (https://avssr.horizzon.cloud/packages/856/overview)

2. V Kibana Index pattern (Step 1) vyhľadať dostupné dashboardy s
“dashboard-*-ID” (dashboard-*-856)
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Vytváranie Dashboardov v Horizzon (3/4)

3. Zadať do Index pattern (Step 1) kompletný názov (dashboard-781-856) a 
pokračovať tlačidlom Next step

4. Potvrdiť tlačidlom Create index pattern

5. Uloženie dashboard

6. Zdieľanie dashboard cez Share dashboard tlačidlo -> ľavé menu 
Dashboards -> tlačidlo vpravo hore (nejde o klasické zdieľanie s 
používateľmi, ale o zviditeľnenie dashboard ostatným)

Uloženie Kibana dashboard do Horizzon

78



Vytváranie Dashboardov v Horizzon (4/4)
Cvičenie:

1. Vytvorte nový dashboard (jeden z Vás zazdieľa obrazovku)
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OpenAPI
Možné použiť na import / export dát prostredníctvom HTTP dopytov

Neustále vyvíjaná. Každá nová verzia aktuálne prináša rozšírenie možností
OpenAPI.

Podprobný popis dostupný online: OpenAPI
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Tvorba a práca s Workflows v Horizzon
(1/5)

V rámci portálu Horizzon možno vytvárať aj vlastné workflows. Preddefinovaný je len jeden,
a to Change request.

Workflows je nutné najprv definovať (aktori, aktivity, formuláre…), a to ich vytvorením v
BPMN notácií nástroja BES.

Workflow definícia vždy pozostáva z:

◦ Workflow diagram (BPMN)- definuje poradie úloh

◦ Forms diagram (BPMN) – definuje formuláre a polia

◦ Resources diagram (BPMN) – definuje aktérov

◦ Metadata diagram (BPMN) – voliteľný – definuje dáta workflow
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Tvorba a práca s Workflows v Horizzon (2/5)

Postup definície nového workflow:
1. Vytvorienie nového BPMN modelu -> Empty model with workflow diagram

2. Voliteľné. Definovať scope workflow v Metadata diagram. Napr. vložením aplikačného
komponentu, ak sa má workflow viazať k tomuto element. Je možné definovať metriky a
atribúty, ktoré budú vo workflow vystupovať.

3. Definovať polia workflow aktivít v Forms diagrame.
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Tvorba a práca s Workflows v Horizzon (3/5)

4. Vytvorenie participant workflow aktivít v Resource diagrame. V diagrame sa definujú roly,
importujú používatelia a priradia sa k rolám zdroje (používatelia).

5. Definícia postupnosti aktivít vo Workflow diagrame. Priradenie zdrojov k dráham. Priradenie
formulárov k aktivitám.
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Tvorba a práca s Workflows v Horizzon
(4/5)

5. V tejto časti je možné definovať aj to, ktoré polia majú byť povinné alebo, či sa má odosielať
notifikačný email.

6. Označenie Workflow diagramu v Model Browser a otvorenie Properties pane, kde je potrebné
nastaviť Workflow version.

7. Validovať vytvorený workflow cez

8. Nahrať vytvorený workflow do Horizzon.

Zmeny – upraviť workflow, 
validovať a znovu nahrať.
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Tvorba a práca s Workflows v Horizzon (5/5)

 Cvičenie:

1. Vytvorte nový workflow Metadata change request (jeden z
Vás zazdieľa obrazovku)

 Workflow pozostáva z 3 aktivít, prvá štartovacia obsahuje formular
s poliami Priradené (osoba, ktorej sa úloha priradí), Popis (popis
požadovanej zmeny). Prostredná aktivita obsahuje formular s
tlačidlom Submit. Posledná aktivita obsahuje pole Schválené (s
hodnotami áno alebo nie).

 Workflow je možné priradiť Aplikačnému architektovi a spúšťa ho
Lead Designer.
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Tvorba a práca s upravovateľnými atribútmi v 
Horizzon
(1/4)

Editovateľné polia v Horizzon sa vytvárajú cez Data block definition.

Postup vytvorenia editovateľných polí:

1. Vytvorenie nového Connection modelu

2. Pridanie Data block definitions do Connection modelu cez klik pravým tlačidlom
myši -> New -> Data block definitions

3. Do pohľadu Data block definitions pridať Data block definition definition element 
a definovať ich atribúty (názvy, dátové typy)
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Tvorba a práca s upravovateľnými atribútmi v 
Horizzon
(2/4)

4. Nastavenie typov objektov, pre ktoré budú Data block definitions dostupné.

5. Po dokončení tvorby je potrebné Data block definitions nahrať do Data block
store v HoriZZon cez lištu Data block store.

87



Tvorba a práca s upravovateľnými atribútmi v 
Horizzon
(3/4)

Data block môžu mať nastavený harmonogram správy. Tento harmonogram 
automatický vyzve a upozorní zodpovedného používateľa k aktualizácii alebo 
potvrdeniu/zadaniu hodnôt. 

Za konkrétne hodnoty môže byť zodpovedný jeden alebo viacerý používatelia. 
Súčasne je možné vybrať len určité osoby, ktoré tieto hodnoty môžu vidieť.

88



Tvorba a práca s upravovateľnými atribútmi v 
Horizzon
(4/4)

 Cvičenie:

1. Vytvorte nový Document definition pre BusinessActor
element, ktorý bude ponúkať polia pre editáciu kontaktných
údajov email a telefón.
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Témy mimo tohto školenia – je možné ich 
doškoliť po dohode so správcom 
architektonického repozitáru

 Strategy and Business modeling
 Enterprise Risk & Security Management
 Time modeling and Analysis
 Administrácia Horizon
 Správa používateľov v Horizzon

 Skriptovací jazyk
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Informácie k architektúre verejnej správy

Architektúra verejnej správy Slovenskej republiky
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