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Wprowadzenie

Migrację poczty firmowej, w tym wiadomości e-mail, kalendarzy, zadań, książek adresowych i archiwów z aplikacji IBM Notes1 doMicrosoft Exchange 
można znacznie usprawnić dzięki narzędziom takim jak Quest. Jednak przeniesienie aplikacji IBM Notes na platformę SharePoint wymaga znacznie 
więcej wysiłku niż jedno kliknięcie w specjalnie przygotowanym narzędziu.

W większości przypadków aplikacje IBM Notes to więcej niż tylko formularze i widoki. W ich skład wchodzą również reguły biznesowe i wiele 
nietypowych obiegów. Oznacza to, że migracji aplikacji Notes do zupełnie innej technologii (takiej jak np. SharePoint) nie można przeprowadzić 
automatycznie. Zwykle, aby otrzymać lepsze – lub choćby porównywalne – rezultaty na nowej platformie, trzeba aplikacje zbudować od początku. 
Odmienna architektura oznacza również zupełnie inne podejście do stworzenia i wdrożenia nowej aplikacji, która nie tylko będzie stabilna i wydajna, 
ale także przypadnie użytkownikom do gustu.

Zamiast tworzyć aplikacje tego typu za pomocą narzędzi dostępnych w SharePoint, warto skorzystać z platformy low-code jaką jest WEBCON BPS.

„
System IBM Domino nie jest rozwijany od niemal dwudziestu lat, ale w wielu firmach wykorzystuje się go nadal z tego samego powodu, co inne 
przestarzałe oprogramowanie: ponieważ niektóre z aplikacji są przydatne i/lub zbyt trudne do zastąpienia - Simon Sharwood, The Register.

1. Do marca 2013 IBM Notes funkcjonował jako Lotus Notes, aplikacja-klient środowiska do pracy grupowej Lotus Notes/Domino. Początkowo nazwa Notes oznaczała cały system, lecz od wersji Release 4 (R4) (premiera w 1996 roku), 
serwer systemu nosi miano Lotus Domino.

https://www.theregister.co.uk/2017/10/30/ibm_hcl_notes_domino_partnership/
https://www.theregister.co.uk/Author/Simon-Sharwood


Powody migracji z aplikacji IBM Notes do Exchange/SharePoint

Obawy o przyszłość IBM Notes

Organizacje migrują z Notes z wielu powodów. Nasi klienci najczęściej wskazują:

Ostatnie wydanie aplikacji IBM Notes, wersja 9, zostało opublikowane w 2013 r. Firma IBM udostępniła wprawdzie jeszcze kilka dodatków Feature Pack, 
jednak samo oprogramowanie nie jest rozwijane: nie ma nowych funkcji ani znaczących ulepszeń. Dlatego klienci IBM mają uzasadnione obawy co do 
przyszłości IBM Notes i zastanawiają się, czy platforma będzie rozwiązaniem godnym zaufania na dłuższą metę.

Choć IBM Notes cały czas działa i jest wspierany, wielu klientów zdecydowało się zrezygnować z platformy i przejść na Microsoft SharePoint. 
Aby powstrzymać rosnącą liczbę odchodzących klientów, w październiku 2017 r. firma IBM ogłosiła partnerstwo z HCL, aby zapewnić dalszy rozwój 
nowych wersji IBM Notes. Dla wielu jest to jednak musztarda po obiedzie.„

Po 22 latach ekosystem Notes/Domino jest w niemal każdym aspekcie oprogramowaniem przestarzałym, które w zakresie przesyłania 
wiadomości już dawno wyprzedził Exchange, a w zakresie współdzielenia zadań – niezliczone aplikacje. Firma IBM nie zepsuła produktu, 
ale też nie wniosła zbyt wiele do jego rozwoju: Program Notes/Domino działa dobrze, ale jest skomplikowany, autorski i nie ma prostego 
interfejsu, który podobałby się użytkownikom końcowym  - Simon Sharwood, The Register. 

https://www.theregister.co.uk/Author/Simon-Sharwood
https://www.theregister.co.uk/2017/10/30/ibm_hcl_notes_domino_partnership/


Integracja z oprogramowaniem dziedzinowym (LOB)

Ujednolicanie infrastruktury IT

Dostępność wiedzy

Spadek popularności IBM Notes sprawił, że dostawcy LOB (na przykład ERP, CRM) stracili zainteresowanie wspieraniem integracji z Notes. 
Jeśli sprzedawca zdecyduje się na zakończenie wsparcia, wielu klientów może zostać na łasce i niełasce silosów danych, co tylko przyspieszy 
potrzebę migracji z platformy. To z kolei przyspiesza ogólny trend spadku udziału IBM Notes w rynku.

Potrzeba jednego, ujednoliconego ekosystemu IT pojawia się najczęściej po fuzjach i przejęciach. Jednoczesne korzystanie z różnych platform 
pocztowych i grup roboczych jest trudne, ich utrzymanie – kosztowne, a przy tym wymaga odrębnych kompetencji, nie zawsze dostępnych 
w organizacji. Nic dziwnego więc, że firmy chcą ujednolicić swoje platformy współpracy, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. W ostatnich latach 
wybór pada najczęściej na środowisko Microsoft Exchange/SharePoint, częściowo ze względu na stosunkowo łatwy dostęp do wiedzy.

Większość firm chce dokładnie wiedzieć, w jaki sposób zapewnia się obsługę techniczną i dalszy rozwój ich ekosystemów IT. To właśnie w tym obszarze 
Microsoft uzyskał zdecydowaną przewagę, zapewniając bazę wiedzy, wspierając społeczności skupione wokół forów, blogów i MVP, a także organizując 
różnego rodzaju konferencje, przez co zapewnia klientom tak ważne poczucie bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy organizacja zdecyduje się 
na samodzielną obsługę swoich systemów IT, czy zleci ją zewnętrznej firmie, może skorzystać z umiejętności wielu osób, za rozsądną cenę.



Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem migracji

Przygotowując migrację aplikacji stworzonych w IBM Notes do środowiska SharePoint należy wziąć pod uwagę pewne specyficzne cechy platformy 
IBM Notes. Oto najważniejsze z nich:

Nietypowa baza danych
Pierwsza osobliwość polega na tym, że IBM Notes korzysta z elastycznej, a nie relacyjnej bazy dokumentów (np. MS SQL Server używany w SharePoint). 
Występuje tu pewna podstawowa struktura, która jednak nie jest spójna; nie można polegać na polach istniejących w różnych dokumentach. Integral-
ność relacyjna nie jest narzucona, nie ma ograniczeń, przez co czasem dane wydają się chaotyczne.

Pojedynczy rekord nazywany jest dokumentem, a pola używane do jego opisu są definiowane za pomocą formularzy używanych do interakcji 
z innymi dokumentami. Dodanie nowego pola do formularza wpływa tylko na nowo utworzone i zmodyfikowane dokumenty; te sprzed modyfikacji, 
pozostają niezmienione.

Brak struktur relacyjnych i spójności oznacza, że w bazach danych programu Notes może występować znaczna redundancja, pociągająca za sobą 
konieczność pracy z odsyłaczami do dokumentów. Należy pamiętać, że usunięcie któregokolwiek z powiązanych dokumentów dodatkowo zaciemnia 
obraz. Aby zapobiec tym problemom, w niektórych przypadkach wystarczy stworzyć niestandardowy kod, co wymaga to znacznej ilości dodatkowego 
czasu i określonego zestawu umiejętności.



Architektura aplikacji

Hierarchia dokumentów

W IBM Notes pełne konfiguracje aplikacji są przechowywane w bazie danych, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne formularze, widoki, biblioteki 
kodów, elementy nawigacji itd. Prosta aplikacja Notes zwykle jest zapisywana w jednym pliku bazy danych, jednak te bardziej złożone i modułowe 
są rozproszone po wielu plikach. Zapewnienie ich współdziałania wymaga znacznych nakładów na niestandardowe kodowanie i konfigurację, dlatego 
automatyczna migracja aplikacji Notes na inną platformę jest praktycznie niemożliwa.

W IBM Notes istnieje specjalna relacja dokumentów (Master/Response), która umożliwia programistom tworzenie ich hierarchii wykorzystywanej przez 
użytkowników. Dokument na najwyższym poziomie nazywany jest dokumentem nadrzędnym i może mieć nieograniczoną liczbę dokumentów 
podrzędnych. Dokument podrzędny może być dokumentem nadrzędnym dla kolejnych dokumentów podrzędnych, które mogą być zagnieżdżone. 
W kontekście relacyjnym jest to struktura zbliżona do relacji 1:n:m.



Typy pól specjalnych 
IBM Notes ma wiele pól, które są obsługiwane w inny sposób niż porównywalne pola w środowisku SharePoint. Szczególną uwagę podczas migracji 
trzeba zwrócić na pola takie, jak np. pole uprawnień do odczytu, pole autora, czy pola wielowartościowe.

Pole uprawnień do odczytu i pole autora uwzględniają użytkowników, grupy oraz role, określając, które osoby mają dostęp do dokumentów w trybie 
tylko do odczytu (dokumenty są dla nich widoczne lub nie) lub w trybie autora (mogą modyfikować i usuwać dokumenty). W polach 
wielowartościowych przechowywane są listy wybranych wartości, przy czym nie są to jedynie sekwencje (ciągi) znaków, ale prawdziwe listy wartości, 
które można przetwarzać, korzystając ze specjalnego kodu LotusScript i funkcji formuł. Listy wielowartościowe można również wykorzystywać 
do kategoryzacji widoków, gdzie dla każdej wartości z listy jest wyświetlany ten sam dokument, ale fizycznie istnieje on tylko raz w bazie danych.

W końcu są też pola tekstu sformatowanego (RTF), w których można przechowywać wszystko. Pola RTF zawierają często dziesiątki załączników 
i odsyłaczy do innych dokumentów na platformie IBM Notes. Owe linki do dokumentów odsyłają do unikatowego identyfikatora (UNID) docelowego 
dokumentu Notes i umożliwiają użytkownikom otwarcie dokumentu poprzez kliknięcie linka. Oczywiście pojedynczy dokument IBM Notes może 
zawierać więcej niż jedno pole RTF. Podczas migracji specjalnym typom pól w programach Notes i SharePoint należy poświęcić szczególną uwagę.



Zarządzanie uprawnieniami

Konflikty przy replikacji

Zarządzanie uprawnieniami w IBM Notes jest wyjątkowo elastyczne. Każda baza danych Notes ma własną listę kontroli dostępu (ACL, access control 
list), w której konkretni użytkownicy i grupy są przypisani do poziomów dostępu i ról. Role te można definiować indywidualnie dla każdej aplikacji bazy 
danych, a korzystanie z nich, zamiast z użytkowników i grup ułatwia obsługę praw dostępu. Zarządzanie prawami, choć elastyczne, stanowi duże 
wyzwanie podczas migracji na inną platformę, taką jak SharePoint, ze względu na różne koncepcje i architekturę.

Zaletą korzystania z platformy takiej jak WEBCON BPS przy przeprowadzaniu migracji jest połączenie uprawnień SharePoint (dla witryn i stron) 
z zarządzaniem prawami własności dokumentów. Zadania można przypisywać zarówno na podstawie ról, jak i grup w SharePoint i Active Directory. 
Oprócz tego uprawnienia można dynamicznie zwiększać i ograniczać w toku danego procesu biznesowego.

Program IBM Notes jest znany ze swoich możliwości replikacji, w tym z zaawansowanego dwukierunkowego silnika synchronizacji dla baz danych 
Notes. Replikacją można sterować aż do poziomu pola, co istotnie zmniejsza ilość synchronizowanych danych. Można skonfigurować replikację między 
serwerami IBM Domino oraz między serwerami i klientami IBM Notes. Jest to ciągle najlepsza dostępna technologia do pobierania baz danych 
na notebooka i dwustronnego synchronizowania ich w ciągu kilku sekund.

Ale jeśli te same dokumenty zostały zmienione zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta, nastąpi konflikt replikacji. W bazie danych IBM Notes 
są przechowywane obie wersje dokumentu (oryginał i wersja konfliktowa). Dzięki temu użytkownicy mogą decydować, który dokument pozostawić. 
Podczas migrowania danych z programu IBM Notes do SharePoint należy zadbać o obsługę istniejących konfliktów replikacji.



Lotus Formula i LotusScript

Wbudowane możliwości obiegów

Logikę biznesową w aplikacjach bazodanowych IBM Notes implementuje się zazwyczaj w języku Notes Formula, w LotusScript. Obydwa te narzędzia 
są autorskie i nie można ich migrować automatycznie; na szczęście silnik reguł biznesowych platformy WEBCON BPS nie wymaga kodowania oferując 
graficzny edytor reguł, który pozwala z łatwością odtworzyć logikę oryginalnych aplikacji IBM Notes.

Jeśli przyjmiemy, że obieg to przepływ dokumentów zgodny z predefiniowaną ścieżką, a zadania są przypisywane do użytkowników, to odpowiedź 
brzmi: tak, IBM Notes oferuje wbudowane możliwości obiegów. Jednak bez zewnętrznych narzędzi nie da się projektować ani modelować procesów. 
Kompletny obieg można zakodować, korzystając z LotusScript, jednak nie można w ten sposób zdefiniować kroków obiegu ani skonfigurować działań 
i przypisanych zadań. Wszystko musi zostać napisane w kodzie, co oznacza koszmar dla zespołu zajmującego się utrzymaniem i rozwojem systemu.

Narzędzia takie jak GEDYS IntraWare upraszczają definiowanie i konfigurowanie obiegów, ale nie oferują kreatora graficznego do definiowania 
obiegów, przez co wdrażanie skomplikowanych procesów pozostaje dość trudne.

Niezależnie od tego, czy obiegi tworzące aplikację zostały napisane od zera, czy przy użyciu narzędzi, stanowią one część logiki biznesowej i należy 
je zaimplementować również w docelowym środowisku SharePoint. Aby szybko zakończyć proces, często wykorzystuje się platformy zewnętrzne takie 
jak WEBCON BPS, które oferują niestandardowe funkcjonalności SharePoint.



Migracja z IBM Notes do SharePoint: najlepsze praktyki

Określ cel i wartość biznesową aplikacji

Przeanalizuj i zaprojektuj obiegi oraz formularze

Choć może się to wydawać oczywiste, pierwszy krok polega na dokładnym zrozumieniu, jaka jest funkcja danej aplikacji i w jakich procesach jest ona 
wykorzystywana. Jakie są oczekiwane dane wejściowe i wyjściowe? Do czego ma służyć aplikacja i dla kogo jest przeznaczona?

Należy także zrozumieć procesy, które leżą u podstaw danej aplikacji, a to często stanowi znaczne wyzwanie. Procesy te rzadko są udokumentowane 
i często wymagają kodowania od zera. Najlepszym sposobem na odnalezienie i wyjaśnienie niezbędnych szczegółów aplikacji jest rozmowa 
z właścicielem procesu i jego użytkownikami.

Następnym krokiem jest zaprojektowanie procesu z uwzględnieniem możliwości oferowanych przez wybraną platformę low code - taką jak WEBCON 
BPS.. Jedną z największych zalet jej wykorzystania jest możliwość błyskawicznego prototypowania, dzięki czemu możemy szybko zademonstrować 
prototyp aplikacji, uzyskać konkretne informacje zwrotne i natychmiast ulepszyć tworzone rozwiązanie. W ten sposób bardzo szybko udaje 
się doprowadzić do zamknięcia projektu i uruchomienia. Jedną z największych zalet systemu WEBCON BPS jest możliwość łączenia wszystkich aspektów 
aplikacji biznesowych (obiegi, formularze, reguły biznesowe, modele danych itd.) w ramach jednej struktury. Dzięki temu zarządzanie rozwiązaniem 
i wprowadzanie modyfikacji jest proste i szybkie.



Określ sposób połączenia ze źródłami danych i interfejsy

Określ uprawnienia i role użytkowników

Aplikacje IBM Notes, podobnie jak wiele innych aplikacji biznesowych, są często zintegrowane z zewnętrznymi źródłami danych oraz systemami 
umożliwiającymi dwukierunkową wymianę informacji. Niestety, w przypadku IBM Notes integracje te często bazują na kodzie niestandardowym. 
Jest to kolejny powód braku możliwości automatycznego zmigrowania aplikacji Notes. Z drugiej strony, migracja do SharePoint i korzystanie z platform 
innych firm umożliwia organizacjom wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych połączeń i rozwiązywanie problemów związanych z integracją szybko 
i elastycznie.

Pamiętaj, by przeanalizować role użytkowników i zarządzanie prawami dostępu, ponieważ trzeba będzie je wdrożyć po migracji do SharePoint. 
Na platformie WEBCON BPS uprawnieniami można zarządzać na wielu poziomach; zastosowany model jest rozwiązaniem naturalnym i wygodnym, 
ponieważ uprawnienia i obiegi zadań są ze sobą powiązane.



Zbuduj aplikację przy użyciu odpowiedniej platformy
SharePoint jest rozbudowanym narzędziem, ale jego standardowe funkcje często nie wystarczają do obsługi złożonych aplikacji biznesowych działających 
na platformie IBM Notes. Dlatego wiele organizacji korzysta z zewnętrznych platform typu low code opartych na SharePoint, co umożliwia realizację niemal 
każdego scenariusza. Najlepsze rozwiązania umożliwiają iteracyjne podejście do projektów. Zalecamy naszym klientom podzielenie procesu migracji 
na następujące fazy:

Projekt – zdefiniowanie, w jaki sposób aplikacja zostanie zaimplementowana na nowej platformie.
Pilotowa implementacja – skonfigurowanie nowej aplikacji w taki sposób, aby działała w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału. 
Wdrożenie i opinia zwrotna – udostępnienie aplikacji pracownikom i zbieranie opinii.
Udoskonalanie – wprowadzanie ulepszeń w oparciu o zebrane spostrzeżenia.

Zmigruj dane aplikacji na platformę SharePoint
Ostatnim krokiem przed wdrożeniem aplikacji w SharePoint jest migracja danych z bazy danych IBM Notes do nowego środowiska. Jest to dość 
niewdzięczne zadanie ze względu na odmienne cechy baz danych IBM Notes i nowoczesnych rozwiązań.

Podczas migracji danych należy pamiętać, że nie chodzi tylko o przeniesienie informacji z jednego „pudełka” do drugiego. Należy również zadbać 
o zachowanie statusów obiegów, zachowanie porządku wszystkich danych historycznych oraz określenie właściwych relacji między instancjami obiegów.

Znalezienie partnera technologicznego z doświadczeniem i wiedzą ekspercką w zakresie IBM Notes, Microsoft SharePoint i platform low code/BPM/RAD, 
takich jak WEBCON BPS, ułatwia terminową i pomyślną migrację.



Andreas Schmidt, dyrektor VSB Solutions GmbH, kieruje zespołem z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w zakresie IBM Notes. Eksperci VSB specjalizują się w migracji z IBM Notes do SharePoint, z naciskiem 
na aplikacje biznesowe oparte na workflow. Firma VSB od 2016 r. jest jednym z partnerów strategicznych 
WEBCON w Niemczech.
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