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The present paper presents Enterprise Information Portal as a key software to any organiza-
tion tha t values application integration, content management, personalization, business intel-
ligence and collaboration as means of fulfilling organization’s scope. It also presents differ-
ent types of Enterprise Information Portals, each one being a solution for different businesses 
and business requirements. 
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ortal este în general un site World Wide  
Web care se doreste a fi un punct de ple-

care pentru utilizatorii care se conecte aza la 
Web sau pentru vizitatorii care intentioneaza 
sa-l viziteze. Exista portaluri generale si por-
taluri specializate sau portaluri de nisa. Cele 
mai cunoscute portaluri publice sunt Yahoo, 
Excite, Lycos , Netscape , CNET, MSN, 
AOL.com.  
Un numar mare de ofertanti de servicii Inter-
net ofera portaluri pentru proprii utilizatori. 
Cele mai multe portaluri au adoptat stilul 
Yahoo, de categorii de continut, cu pagini 
bazate pe text care se încarca rapid si la care 
utilizatorii se pot întoarce usor. Companiile 
care detin portaluri au atras mai multi invest i-
tori deoarece portalurile sunt vazute ca fiind 
capabile sa comande o mai larga audienta si 
un numar mai mare de potentiali „spectatori” 
de reclame. 
Serviciile tipice oferite de portaluri cuprind 
directoare de site -uri web, facilitati de cauta-
re a altor site-uri, stiri, informatii despre 
vreme, e-mail, informatii despre numere de 
telefon si uneori, forum-uri de discutii. 
Termenul „por tal software” desemneaza un 
instrument de dezvoltare a portalurilor pe in-
tranetul companiilor, astfel încât angajatii sa 
acceseze diverse informatii precum e-mail, 
unelte pentru managementul relatiilor cu cli-
entii, informatii despre companie si alte sis-
teme dintr-un punct central. Acest termen es-
te similar si cu termenul „software pentru in-
tranet”, dar difera prin faptul ca produsul fi-
nal ofera o mai mare complexitate, automati-
zare, organizare si interactivitate. Produsul 

final mai este numit si portal intranet sau En-
terprise Information Portal - EIP. 
Un EIP poate fi definit astfel: o interfata se-
curizata bazata pe Web, care ofera un punct 
unic de integrare pentru informatie si accesul 
la ea, precum si pentru aplicatiile si serviciile 
utilizate de angajati, parteneri, furnizori si 
clienti la nivel de organizatie. 
În timp ce unii teoreticieni ai industriei au 
conceptii diferite referitoare la ceea ce EIP ar 
trebui sa cuprinda (business inteligence, 
functii de colaborare, procesarea deciziilor, 
managementul continutului etc.), argumentul 
este considerat mai mult la nivel academic, în 
definitia de mai sus putînd fi incluse cele mai 
multe produse EIP de pe piata actuala. 
Cu toate acestea, exista si conflicte în ceea ce 
priveste EIP, acestea provenind în parte dato-
rita faptului ca piata este constituita din multi 
producatori de portaluri care au la baza pro-
duse cu functionalitati diferite. Astfel, unele 
companii au intrat pe piata EIP având la baza 
produse de tip Data Warehouse si aplicatii 
analitice (Brio, Business Objects, Humming-
bird etc.). Migratie este logica, deoarece sec-
toarele software de tip Data Mining si OLAP 
conduc catre Business Intelligence care, pe n-
tru unii producatori, este un beneficiu foarte 
important. 
Alte companii au intrat pe piata EIP având la 
baza platforme de tip servere de aplicatii sau 
e-business (Broadvision, IBM, Iona etc.), 
migratia fiind considerata una normala sau 
naturala. Astfel, pe masura ce server-ele de 
aplicatii devin din ce în ce mai utilizate, juca-
torii din aceasta piata au încercat sa creasca 
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functionalitatea produselor oferite prin ada u-
garea de produse si solutii separate peste se r-
verul de aplicatii, distribuind pachetul ca un 
întreg. Urmatorul pas a fost integrarea într-un 
EIP. 
Pentru a nu fi lasati pe dinafara, multi din 
producatorii importanti de software si-au 

creat propriile solutii EIP, ajungînd pe piata 
cu experienta în software-ul de afaceri mai 
general (SAP, Computer Associates, Sybase  
etc.). 
În figura 1 se pot observa tipurile de portaluri 
EIP existente la ora actuala pe piata. 

 

Producatori de: 
- Data Warehouse; 
- Aplicatii analitice; 
- Business Intelligence. 

Producatori de: 
- Software de afaceri;  
- Sales Force Automation;  
- ERP; 
- CRM; 
- Supply Chain. 

Producatori de solutii : 
- Servere de aplicatii;  
- E-Business;  

Producatori de solutii  
E-Business non-portal 

 
Producatori de solutii  

EIP pure 

Enterprise 
Information 

Portal 

 
Fig. 1. Producatori de aplicatii Enterprise Information Portal 

 
Cum este si normal, orice solutie EIP îsi va 
pune în valoare atributele cheie. De exemplu, 
Brio Portal îsi pune în valoarea avantajele di-
seminarii business intelligence în interiorul 
unei organizatii, în timp ce Broadvision, cu 
experienta în e-business, îsi prezinta portalul 
ca ultima solutie în „web-ificarea” afacerilor.  
Desigur, nu toate solutiile EIP sunt create în 
mod egal, dar cea mai buna alegere a unui 
produs pentru o organizatie sau afacere este 
data de calitatea cu care sunt îndeplinite toate 
e-functionalitatile specifice. 
Într-un model simplificat, putem considera 
faptul ca un EIP este compus din urmatoarele 
e lemente: 

 Integrarea aplicatiilor.  În multe sen-
suri, un EIP nu este altceva decât o amalga-
mare de software de afaceri la nivel de orga-
nizatie (ERP, CRM, Supply Chain ,  site-uri 
Web, depozite de date, mainframe-uri etc.) 
precum si de date si servicii externe organi-
zatiei, accesate printr-o singura interfata de 
tip Web. Un test bun pentru calitatea integra-
rii este dat de un singur punct de sign-on . Pe 
masura ce afacerea se dezvolta, creste si pr o-
blema gestionarii parolelor multiple, a rolur i-
lor sau a permisiilor pentru accesul la anumi-

te resurse. O solutie portal care rezolva 
aceasta problema trebuie sa integreze toate 
aplicatiile în mod coerent si pornind de la ce-
le mai joase niveluri. Din punct de vedere al 
utilizatorului, interfata este cea care conteaza, 
dar trebuie considerate si serviciile de inte-
grare a datelor si a aplicatiilor existente. 

 Personalizare . Utilizatorii trebuie sa ai-
ba facilitatea de a alege ceea ce apare în fe-
reastra lor, în functie de un anumit rol si de 
constrângerile acestuia. Tot aici trebuie cu-
prinse si facilitatile de subscriere si notifica-
re prin care utilizatorii pot sa opteze pentru 
informatii sau aplicatii care sa le fie trimise 
pe ecran, controlând în acelasi timp modalita-
tea lor de prezentare. 

 Managementul continutului, în con-
textul unui EIP, necesita facilitati de tip in-
dexare si director pentru a gestiona în mod 
automat datele structurate si nestructurate din 
depozitele de date, site-urile Web, sisteme 
ERP sau diverse alte aplicatii. Prin utilizarea 
metadatelor pentru a defini tipurile de infor-
matii, o buna gestionare a continutului poate 
servi drept coloana vertebrala pentru un sis-
tem de luare a deciziilor la nivel de organiza-
tie, în care instrumentele de tip business 
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intelligence cauta si raporteaza datele catre 
decidentii cheie ai organizatiei. 
Gestiunea continutului poate necesita si tre-
cerea granitelor organizatiei, implicând în 
acest sens roboti pentru cautarea datelor per-
tinente pe Internet, încorporarea lor în siste-
mele existente, indexarea si trimiterea lor ca-
tre analistii cei mai potriviti. 
Tot cu privire la gestiunea continutului mai 
trebuie luate în considerare si facilitati de ca-
utare si publicare. Facilitatile de cautare ar 
trebui sa permita utilizatorilor sa obtina in-
formatiile dorite pe baza criteriilor date unui 
motor de cautare, incluzând de asemenea si 
optiuni de navigare si acces la informatii. 
Capacitatile de publicare, pe de alta parte, ar 
trebui sa faciliteze angajatilor punerea infor-
matiilor de afaceri în sistemul de e-business, 
cu suport pentru toate tipurile de date princi-
pale si pentru clasificarea accesului la infor-
matiile publicate în functie de roluri 
(pre)definite sau de indivizi la nivel de orga-
nizatie. 
Deoarece exista o serie de producatori de 
portaluri care au venit pe piata având la baza 
experienta în data warehouse-ing, un portal 
fara business intelligence nu poate fi de folos 
unei organizatii care încearca sa obtina un 
avantaj competitional din informatiile de afa-
ceri detinute. Business intelligence traditional 
presupune acele instrumente si tehnologii ca-
re executa depozitarea datelor, data mining, 
Online Analytical Processing (OLAP) etc. 
Un EIP poate sa prezinte în mod integrat 
aceste instrumente distribuite într-o organiza-
tie. 

 Colaborarea.  Unul din avantajele unui 
EIP este o productivitate sporita a fluxului de 
lucru, a interactiunii între si dintre angajati, 
parteneri si furnizori. Functionalitatile de co-
laborare pot varia de la e-mail pâna la dez-
voltarea de comunitati de lucru. De exemplu, 
unele produse EIP permit angajatilor din di-
verse locatii ale unei organizatii sa creeze 
camere de întâ lniri virtuale în care sa existe 
aplicatii de chat, voce sau video.  
Un alt termen legat de portaluri este vortal 
sau vertical industry portal, adica un site web 
care ofera un portal catre informatiile legate 
de un domeniu particular, precum asigurarile, 

sanatatea, domeniul bancar etc., 
concentrându-se pe un domeniu îngust de 
bunuri si servicii urmarite. Vortal-urile mai 
pot fi vazute ca si comunitati de tip business-
to-business într-un domeniu particular.  
Multi din producatorii de pe piata EIP au si 
experienta în ceea ce priveste portalurile ve r-
ticale. Problema acestor portaluri indepe n-
dente este aceea de integrare la nivel de or-
ganizatie. Un sistem EIP adevarat (figura 
2Fig. 2) poate fi vazut si ca o solutie orizon-
tala care aduce împreuna, într-un singur sis-
tem, functionalitatile oferite de portalurile 
verticale, sistem care este disponibil tuturor 
partilor implicate într-o organizatie –  anga-
jati, parteneri, furnizori si clienti.  
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Enterprise Information Portal 

 
Fig. 2. Componente le Enterprise 

Information Portal 
 
Pachetele software pentru portaluri sunt îm-
partite în general în patru categorii: 

 Digital dashboard creeaza un punct de 
plecare centralizat pentru diferite aplicatii, 
oferind si un sumar al datelor din acele apli-
catii. Aceste tipuri de portaluri pot fi dezvol-
tate pentru a oferi functionalitati îmbunatati-
te. De exemplu o componenta a unui modul 
de resurse umane de la PeopleSoft poate fi 
particularizata prin Java sau prin Active Se r-
ver Pages. Aceasta componenta poate fi cu-
prinsa într-un sistem de management a do-
cumentelor care poate servi ca baza de pleca-
re pentru depozitul de documente pentru De-
partamentul de Resurse Umane. 

 Pure-play se concentreaza asupra crearii 
unei interfete portabile pentru un anumit por-
tal, oferind mai multa functionalitate decât 
portalurile de tip digital dashboard. Cei mai 
multi dezvoltatori de portaluri din aceasta ca-
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tegorie cauta sa ofere un punct comun pentru 
mai multe aplicatii, incluzând unelte curente 
de afaceri precum e-mail, aplicatii pentru 
Enterprise Resource Planning, aplicatii spec i-
fice diferitelor afaceri, site-uri web cu acces 
public, unelte de colaborare etc. Ar trebui sa 
existe, în mod ideal, un anumit nivel de pe r-
sonalizare ca si un control administrativ prin 
care se permite modificarea foarte usoara a 
portalurilor. 

 Portalurile de aplicatii cuprind o catego-
rie larga de aplicatii, precum software pentru 
workgroup-uri sau software pentru Enterprise 
Resource Planning, care au fost adaptate pe n-
tru a oferi o interfata de tip portal. 

 Portalurile infrastructura sunt similare 
pachetelor de portaluri de tip pure-play cu di-
ferenta ca sunt construite pentru a se îmbina 
cu celelalte tehnologii oferite de dezvoltator 
si nu spre portabilitate. De exemplu, produsul 
de tip portal al Oracle este îmbinat perfect cu 
baza de date si serverul de aplicatii al firmei. 
În timp ce portalurile de tip pure-play se 
concentreaza asupra posibilitatii de lucru 
într -un mediu eterogen, util izând mai multe 
aplicatii, servicii de directoare etc, portalurile 
de tip infrastructura se concentreaza asupra 
îmbinarii cât mai bune cu alte tehnologii si 
aplicatii oferite de companiile producatoare. 

Concluzie  
Din cele de mai sus putem trage concluzia ca 
Enterprise Information Portals sunt aplicatii 
care permit companiilor sa deschida informa-
tiile stocate atât în interiorul companiei cât si 
în afara acesteia, oferind utilizatorilor o sin-
gura poarta catre informatiile personalizate 
necesare luarii deciz iilor în afaceri, în deplina 
cunostinta de cauza. Ele sunt în acelasi timp 
un amalgam de aplicatii software care conso-
lideaza, manipuleaza, analizeaza si distribuie 
informatii atât în interiorul cât si în afara unei 
organizatii, utilizând aplicatii de tip Business 
Intelligence, Content Management, Data 
Warehouse & Mart si Data Management. 
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