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WARSZTATY 
 
Grupa warsztatowa nr 1 – System bilingowy – operator telekomunikacyjny od środka 
Przybliżona tematyka zajęć: 
Uczestnikom warsztatów zostanie przedstawiona specyfika działalności operatora telekomunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu bilingowego. Podczas spotkań uczestnicy 
zapoznają się i będą mieć możliwość pracy z Comarch Biling System. Warsztaty obejmować będą główne aspekty działalności biznesowej operatora telekomunikacyjnego takie jak sprzedaż 
usług i rejestracja nowego klienta w systemie oraz operacyjnej takie jak wycena usług i generacja faktur. 
W ramach sesji zostanie omówiony i pokazany w systemie bilingowym proces wyceny rozmowy telefonicznej od jej wykonania do odpowiedniej pozycji na fakturze, którą otrzymuje klient. 
Podczas warsztatów poruszone zostanie także zagadnienie ciągłości usług, a nacisk zostanie położony na sposoby monitorowania systemu informatycznego oraz automatycznego 
powiadamiania o wystąpieniu problemu. 
Dla uczestników warsztatów, reklamy dotyczące usług telekomunikacyjnych nabiorą innego znaczenia, w szczególności będą wiedzieć co z operacyjnego punktu widzenia kryje się za reklamą 
nowej usługi czy promocji. 

HARMONOGRAM: 
DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS 

16.04.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 
 

Specjalista 
Comarch 

Po drugiej stronie okienka u 
Operator Telekomunikacyjnego. 
 

Uczestniczenie w procesie rejestracji klienta w 
systemie oraz sprzedaży usług. Zapoznanie z systemem 
bilingowym. 

23.04.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 

Specjalista 
Comarch 

Co kryje się za reklamą nowej 
usługi. Od pomysły marketingu 
na nową usługę do sprzedaży. 

Definiowanie usług oraz ich udostępnianie do 
sprzedaży w systemie informatycznym. 
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s.1.3 
 

07.05.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 
 

Specjalista 
Comarch 

Od rozmowy telefonicznej do 
faktury – jak to działa. 

Procesy wyceny rozmów telefonicznych, SMS-ów i 
innych usług w systemie bilingowym oraz proces 
generacji faktur. 

14.05.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 
 

Specjalista 
Comarch 

Dostępność usług 24/7 
Monitorowanie platformy systemu informatycznego z 
automatycznym powiadamianiem o problemach, 
błędach, itp. 

 
 
Grupa warsztatowa nr 2 – Operational Support Systems – skala ma wielkie znaczenie 
Przybliżona tematyka zajęć: 
Cykl warsztatów skierowany jest do studentów informatyki i telekomunikacji chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat ogólnodostępnych technologii open-source pozwalających w praktyce 
podejmować wyzwania stawiane przed systemem takim jak Comarch OSS (Operational Support System). 
System ten używany jest przez globalnych operatorów telekomunikacyjnych do zarządzania ich bardzo rozbudowaną siecią radiową oraz transportową na terenie danego kraju. 
W ramach warsztatów przedstawione zostaną przykłady rzeczywistych zagadnień m.in.: 
1) Jak pisać jedną aplikację webową przez kilkudziesięciu developerów w Javascripcie i się nie pogubić? 
2) Jak zapisywać wiedzę/logikę biznesową, aby po latach nie trzeba było jej odtwarzać z implementacji? 
3) Czym analizować ruch w sieci tworzący 5TB danych dziennie i reagować na to w czasie rzeczywistym? 
4) Czy da się zrobić 10000 wątków w JVM i w jakim celu? 
Uczestnicy warsztatów zyskają praktyczną wiedzę o najnowszych technologiach dopiero wkraczających do aplikacji biznesowych. 

HARMONOGRAM: 
DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS 

17.04.13 
(ŚR.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 
 

Specjalista 
Comarch 

"Wprowadzenie do Typescript - 
nowe podejście do 'Javascriptu 
Enterprise'" 

W czasie warsztatu omówione zostaną typowe 
problemy napotykane podczas programowania 
profesjonalnych aplikacji w JavaScript oraz sposób ich 
rozwiązania w języku TypeScript. 

24.04.13 
(ŚR.) 

17:10 

Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 

Specjalista 
Comarch 

"Tworzenie i transformacje 
Domain Specific Languagues w 
oparciu o Eclipse Modeling 
Framework” 

1. Wprowadzenie – co to są DSLe i po co nam one w 
Comarchu? 
2. Jak stworzyć własny DSL - przykład? 
3. Jak modelować z wykorzystaniem DSLi - przykład? 
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4. Jak transformować DSL  - przykład. 
 

08.05.13 
(ŚR.) 

17:10 

Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 

Specjalista 
Comarch 

"Rozproszony system obliczeń 
czasu rzeczywistego "Storm" w 
masowym przetwarzaniu KPIs(in 
Key Performance Indicators)." 

Omówienie w jaki sposób rozproszony system czasu 
rzeczywistego "Storm" (Open Source) może być 
zastosowany do przetwarzania dużego wolumenu 
danych - wskaźników opisujących stan sieci 
teleinformatycznych.  Porównanie skalowalności 
takiego rozwiązania w stosunku do użycia relacyjnych 
baz danych.   
  

15.05.13 
(ŚR.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.1.3 
 

Specjalista 
Comarch 

"Skalowalność aplikacji 
wielowątkowych vs. ograniczenia 
JVM. Wykorzystanie biblioteki 
Java Continuation." 

Prezentacja rozwiązania pozwalającego ominąć 
ograniczenia JVM na maksymalną ilość utworzonych 
wątków.  

 
 

Grupa warsztatowa nr 3 – Java w lojalności 
Przybliżona tematyka zajęć: 
Organizowane warsztaty będą dotyczyły dwóch aspektów: pracy w zespole i technologii. 
Po ukończeniu warsztatów uczestnik będzie posiadał praktyczne umiejętności tworzenia aplikacji J2EE opartych na;  

 Java, 

 Struts 2,  

 Oracle 
oraz aplikacji mobilnych opartych na Android. 
W ramach części związanej z umiejętnościami analitycznymi i pracy w zespole poruszane będą praktyczne aspekty:  

 praca w zespole pracującym w metodyce agile, 

 analiza procesów  

 projektowanie oprogramowania. 
Zajęcia będą miały charakter interaktywny z ograniczoną do 30-45 min częścią o charakterze wykładu. 
Części technologiczne będą wymagały posiadania przez uczestnika laptopa z dostępem do sieci. 

HARMONOGRAM: 
DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS 

16.04.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 

Specjalista 
Comarch 

Metodyki agile  - czy leci z nami 
pilot? 

Warsztat ma na celu prezentację jak działa zespół w 
firmach IT. Jak wzmacniać jego mocne strony w 
metodykach agile. 
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23.04.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 
 

Specjalista 
Comarch 

J2EE – jak zrobić działający 
system w godzinę?  

Tworzenie aplikacji J2EE krok po kroku. Każdy z 
użytkowników po zakończeniu warsztatu powinien 
umieć samodzielnie napisać prostą aplikację J2EE. 

07.05.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 
 

Specjalista 
Comarch 

Analiza procesów  - czy wypada 
pytać dwa razy? 

Warsztaty mają kształcić umiejętność analizy procesów 
biznesowych oraz projektowania a także 
przekazywania zadań w zespole. 

14.05.13 
(WT.) 

17:10 

 
Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 
 

Specjalista 
Comarch 

Dlaczego nie chcemy już pisać 
aplikacji na PC-ty?  

Dopuszcza się kontynuację tematu J2EE jeśli nie 
zdążymy w dniu 2 (J2EE). 
Piszemy prostą aplikację na Android.  

 
 

Grupa warsztatowa nr 4 – Business Intelligence – hurtownie danych i narzędzia raportowe 

Przybliżona tematyka zajęć: 
Tematem warsztatów będą systemy Business Intelligence (BI) czyli narzędzia pozwalające zebrać dane, przetworzyć je w informację, udostępnić ją użytkownikom biznesowym czyli finalnie 
wesprzeć podejmowanie decyzji. W trakcie zajęć omówiona zostanie architektura rozwiązań BI. Uczestnik pozna technologie wykorzystywane do budowy poszczególnych komponentów  
i warstw systemu, w szczególności: 
• Integracji danych (ETL) 
• Modelowania hurtowni danych 
• Narzędzi raportowych 
Na bazie zrealizowanych projektów Comarch Business Intelligence omawiane będą praktyczne rozwiązania problemów. Podczas zajęć prezentowane zostaną kwestie techniczne związane z 
integracją danych, mechanizmami Data Quality, budową baz OLAP i samej końcowej aplikacji do wizualizacji danych. Zbudowane zostaną przykładowe procesy ETL i kostki OLAP spełniające 
określone wymagania biznesowe. Uczestnicy będą mogli zapoznać się architekturą narzędzia raportowego, m. in. z użytymi wzorcami projektowymi. Największa cześć zajęć poświęcona 
zostanie hurtowniom danych które są centralnym elementem każdego rozbudowanego systemu raportowego. 
Poruszane zostaną zagadnienia:  
DWH, ETL, BI, BA, Java, .NET, C#, SQL, MDX, Oracle, SQL Server, Analysis Services, kostki OLAP, analizy in-memory, Data Marts, tabela przestawna, ad-hoc reporting, ERP, Controlling, Data 
Mining, Cognos, Business Objects, Data Quality, Data Integration, SCD, MVP, UDM. 

HARMONOGRAM: 
DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS 

17.04.13 17:10 Centrum Specjalista Architektura hurtowni danych Podstawowe założenia i wymagania stawiane 
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(ŚR.) Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 

Comarch środowisku Business Intelligence. Architektura 
systemu, omówienie technologii wykorzystywanych do 
budowy poszczególnych warstw i komponentów. 
Omówienie jednego ze zrealizowanych projektów 
Comarch Business Intelligence. 
 

24.04.13 
(ŚR.) 

17:10 

Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 

Specjalista 
Comarch 

Integracja danych 

Budowa procesu zasilania hurtowni danymi (ETL), 
wyzwania związane z integracją danych z wielu źródeł, 
czyszczenie danych, mechanizmy Data Quality, obsługa 
wolnozmienności. Budowa przykładowego procesu 
ETL. 
 

08.05.13 
(ŚR.) 

17:10 

Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 

Specjalista 
Comarch 

Model wielowymiarowy i data 
marty 

Podstawy organizacji danych w hurtowni danych, 
tabele faktów i wymiarów, model gwiazdy i płatka 
śniegu, organizacja tematycznych data martów. 
Budowa przykładowej kostki OLAP. 
 

15.05.13 
(ŚR.) 

17:10 

Centrum 
Szkoleniowe 
Comarch 
s.2.3 

Specjalista 
Comarch 

Narzędzia raportowe 

Omówienie podstawowych założeń funkcjonalnych 
narzędzia raportowego. Przegląd architektury aplikacji 
Comarch Reports Book – zastosowane wzorce 
projektowe. Analiza funkcjonalności tabeli 
przestawnej. 
 

 


