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Application Portfolio Management 
To χαρτοφυλάκιο εφαρµογών (Application Portfolio), και η σωστή διαχείρισή του, αποτελεί µεγάλο  
στρατηγικό πλεονέκτηµα για οποιοδήποτε οργανισµό. Οι εφαρµογές ενός οργανισµού αποτελούν την 
ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών του αλλά και την βάση επαύξησης της επιχειρηµατικής αξίας που δίνει η 
Πληροφορική (Business value)

Του Βασιλείου Γ. Νικολόπουλου, PhD c., ITG Services Manager, Compuware Certified ITG Process Consultant

Οι εφαρµογές ενός οργανισµού απο-
τελούν την ραχοκοκαλιά των υπηρεσι-
ών του αλλά και την βάση επαύξησης 
της επιχειρηµατικής αξίας που δίνει η 
Πληροφορική (Business value). Μία 
αποτελεσµατική και βέλτιστη διαχεί-
ριση του χαρτοφυλακίου εφαρµογών 
αλλά και των εξωτερικών παραγόντων 
που το επηρεάζουν, αποτελούν σηµα-
ντικό παράγοντα επιτυχίας για µία σω-
στή εφαρµογή και υιοθέτηση ενός σω-
στού IT Governance Framework.

Η δοµή, τα συστατικά και οι 
πρακτικές του Application  
Portfolio Management
Η σωστή χρήση και διαχείριση του IT 
τµήµατος, ο τρόπος που λαµβάνονται 
οι αποφάσεις, ποιος τις λαµβάνει και 
πως υπολογίζεται και αξιολογείται το 
αποτέλεσµα των αποφάσεων και η 

εξέλιξή τους, όλα αυτά αποτελούν ση-
µαντικά στοιχεία της Πληροφοριακής 
Διακυβέρνησης. Ένα από τα πιο σηµα-
ντικά δοµικά στοιχεία, είναι οι εφαρ-
µογές, οι οποίες τρέχουν σε έναν ορ-
γανισµό και αποτελούν την βάση των 
εσωτερικών και εξωτερικών ΙΤ υπη-
ρεσιών. Η διαχείριση λοιπόν αυτών 
των εφαρµογών (Application Portfo-
lio Management) είναι µία σηµαντι-
κότατη συνιστώσα του συνολικού IT 
Portfolio Management, η οποία επι-
τρέπει την real-time διαχείριση και 
αξιολόγηση όλων των εφαρµογών 
«κλειδιά». Το APM δεν αποτελεί τε-
χνολογία αλλά κουλτούρα ενός οργα-
νισµού και υποσύστηµα της Πληροφο-
ριακής Διακυβέρνησης και της νέας 
υπηρεσιο-κεντρικής -Service Orient-
ed-  φιλοσοφίας. Με βάση τις µεθο-
δολογίες APM, ο εκάστοτε IT Manager 

έχει ένα global view όλων των εφαρ-
µογών, στοιχείο που του δίνει δυνατό-
τητες λήψης απόφασης για επενδυτι-
κές στρατηγικές σχετικά µε το ΙΤ. 
Οι στόχοι του αποτελεσµατικού APM 
είναι πέντε (5):
•  Inventory Management και αποτε-

λεσµατική διαχείριση του Καταλό-
γου Εφαρµογών

•  Συσχέτιση των εφαρµογών µε Διαδι-
κασίες και Ανθρώπους (Application 
Matc-hing)

•  Αξιολόγηση των Εφαρµογών µε 
Mertics (Application KPI Perform-
ance Management)

•  Συσχέτιση εφαρµογών µε µεθοδο-
λογίες Λήψης Επιχειρηµατικών Απο-
φάσεων (Business Fusion)

•  Μείωση κόστους εφαρµογών και 
των διαδικασιών συντήρησης τους 
(Effective Maintenance).

Με βάση τους στό-
χους που παρουσι-
άστηκαν, η βασική 
δοµή του APM ανα-
λύεται σε 4 επίπεδα, 
τα οποία συσχετί-
ζουν την Εφαρµογή 
µε την Επιχειρηµα-
τική αξία:
•  Συστατικό Εφαρ-

µογής (Applica-
tion Content lay-
er)

•  Διαλειτουγικότη-
τα Εφαρµογής (In-
terfacing layer)

•  Development / 
Packaging Εφαρ-
µογής

•  Τεχνική Τοπολο-
γία και Αρχιτεκτο-
νική (Runtime to-
pology layer)

Η διαχείριση µιας εφαρµογής προϋ-
ποθέτει βέλτιστη διαχείριση και των 
4 επιπέδων που αναφέρονται παρα-
πάνω, τα οποία αποτελούν την βασική 
πολυστρωµατική δοµή του APM. Για να 
επιτευχθεί λοιπόν η καλύτερη διαχεί-
ριση, θα πρέπει να αποκρυπτογραφη-
θούν τα βασικά συστατικά που δίνουν 
business value στην διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και αυτά είναι:

•  Business Alignment και η δυνατό-
τητα Επιχειρηµατικής ευθυγράµµι-
σης

•  Software Maintenance και η δυνα-
τότητα διαχείρισης και συντήρησης 
Λογισµικού

•  Infrastructure Consolidation και η 
δυνατότητα ανάλυσης και αξιολό-
γησης Αρχιτεκτονικών

•  People Costs και η ανάλυση κό-
στους σε ανθρώπους που σχετίζο-
νται µε τις εφαρµογές

•  Skills Strategy και η δυνατότητα 
αξιολόγησης τεχνολογιών Ανάπτυ-
ξης Εφαρµογών

•  Risk Assessment και ανάλυση ρί-
σκου εφαρµογών

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέ-
τουν τις αξίες που δίνει µία βέλτιστη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου σε έναν 
οργανισµό. Με βάση λοιπόν βέλτιστες 
πρακτικές και εργαλεία APM (πχ. Com-
puware Changepoint), ένα οργανι-
σµός θα πρέπει να επιτύχει µία αποτε-
λεσµατική εξισορπόπηση (Balancing) 
των παραπάνω συστατικών του APM 
και να τα συσχετίσει µε επιχειρηµα-
τικές αξίες και επενδυτικές κινήσεις. 
Πρακτικές και εργαλεία µπορεί να εί-
ναι µεθοδολογίες ITIL v.2-v.3 για σω-
στό IT Management (Delivery, Sup-
port, Service), µεθοδολογίες CoBIT για 
αξιολόγηση διαδικασιών ανάπτυξης 
και διαχείρισης εφαρµογών, το πρότυ-
πο CMMI για µεθοδολογίες ανάπτυξης 
software και management, καθώς και 
το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Η συµβολή του APM στην 
Πληροφοριακή Διακυβέρνηση
Η διακυβέρνηση της Πληροφορικής 
χωρίζεται σε τρία µεγάλα επίπεδα, τα 
οποία είναι αλληλοεξαρτούµενα: 

1.  Διαδικασίες και Έλεγχος (Process-
es & Control layer), 

2.  Άνθρωποι και Δοµή (People & 
Structure layer), 

3.  Τεχνολογία (Technology layer). Το 
APM χρησιµοποιεί και τα 3 επίπεδα 
και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµά-
τι του IT Portfolio Management. Το 
APM είναι µία συνεχής και σύνθε-
τη διαδικασία η οποία αρχίζει από 
χαµηλά, το στάδιο της συντήρησης 
και του maintenance, συνεχίζει στο 
ενδιάµεσο στάδιο της διαλειτουρ-
γικότητας και του integration και 
καταλήγει στην κορυφή, όπου εκεί 
υπάρχει το IT Business Alignment 
και το Business Fusion. Συνεπώς, 
η διασύνδεση του APM µε την Πλη-
ροφοριακή Διακυβέρνηση περνάει 
από όλα τα στρώµατα διαχείρισης 
ενός application. 

Ολοκληρωµένο APM Framework
Η IntelliSolutions, αντιπροσωπεύο-
ντας την κορυφαία εταιρεία παγκο-
σµίως στο IT Governance σύµφωνα µε 
τους εγκυρότερους αναλυτές και απο-
κωδικοποιώντας την σηµαντικότητα 
της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης, 
έχει ήδη δηµιουργήσει ένα ευρέως 
αποδεκτό IT Governance Framework - 
ITGF, το οποίο θα βοηθά και θα καθο-
δηγεί εταιρείες και οργανισµούς του 
Ιδιωτικού και Δηµόσιου Τοµέα στην 
βέλτιστη προσαρµογή και εφαρµογή 
των παραπάνω προτύπων. 
Το ITGF, προερχόµενο από συνε-
χή Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) αλλά 
και βασιζόµενο σε πολυετής µελέτες 
και Case Studies της εταιρείας, προ-
σεγγίζει την έννοια της Πληροφορια-
κής Διακυβέρνησης και του APM υπό 
ένα ολοκληρωµένο πρίσµα Υπηρεσι-
ών (APM Consulting) και Εφαρµογής 
(APM Applications). 
Η βαθιά γνώση και διαχείριση όλου 
του χαρτοφυλακίου εφαρµογών, έχει 
σαν αποτέλεσµα την βελτιστοποίησή 
τους και την αποτελεσµατική τους συ-
ντήρηση µε µειωµένο κόστος. 
Δίνεται η δυνατότητα ιεραρχικοποί-
ησης των εφαρµογών και η συνε-
χής αξιολόγησή τους µε βάση χρο-
νικές συνιστώσες και ειδικά quality 
metrics. Ο ΙΤ Manager έχει την δυνα-

τότητα να αξιολογεί όλο τον κύκλο ζω-
ής µιας εφαρµογής και να δηµιουργεί 
στρατηγικά roadmaps για την καλύτε-
ρη ευθυγράµµιση των εφαρµογών µε 
τους επιχειρηµατικούς στόχους. 
Η γνώση των εφαρµογών επιτρέπουν 
τους IT Executives να διατηρούν, να 
επενδύουν, να αλλάζουν ή να τερµα-
τίζουν συγκεκριµένες εφαρµογές και 
κατ’ επέκταση υπηρεσίες. 
Η αποτελεσµατική διαχείριση χαρτο-
φυλακίου δίνει απαντήσεις σε ερωτή-
µατα όπως: 

•  πόσο ρίσκο έχει µία εφαρµογή για 
τον οργανισµό 

•  ποιο είναι το κόστος και το effort για 
να αντικατασταθεί µία εφαρµογή

•  ποιο το οικονοµικό όφελος εάν τερ-
µατιστεί πλήρως

•  ποιο το κόστος για δηµιουργία νέας 
και τι ROI θα επιφέρει, κλπ. 

Η σηµασία του APM είναι τεράστια για 
έναν οργανισµό και βοηθάει στην απο-
τελεσµατική λήψη αποφάσεων σχε-
τικά µε ιεραρχικοποίηση υπηρεσιών 
και εφαρµογών. 
Σύµφωνα µε την Gartner, µέχρι το τέ-
λος του 2008, οργανισµοί που υλο-
ποιούν ένα επιτυχηµένο APM, θα µει-
ώσουν τα έξοδά τους τουλάχιστον 
κατά 10%. Το APM µπορεί κάλλιστα να 
αποτελέσει και µία γενικευµένη στρα-
τηγική βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης 
(Knowledge Management) ενός ορ-
γανισµού, σχετικά µε τις εφαρµογές 
που διατηρεί αλλά και τους εξωγενής 
επιχειρηµατικούς και µη παράγοντες 
που τις επηρεάζουν.
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