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 Специфікація бізнес-вимог – це 
структурований (за допомогою методології 
UML) опис процесів, використання ролей і 
взаємодії між ними.

 Специфікації бізнес-вимог створюються 
бізнесменами для бізнесменів

 Членами є учасники бізнес-груп у межах 
ebIX®

 ebIX® охоплює найбільш актуальні процеси 
на ринку споживачів

3

Специфікація бізнес-вимог



Приклад: Специфікація 
бізнес-вимог для зміни 
балансового 
постачальника



Зміна балансового 
постачальника

Зміна постачальника

“Бізнес-партнер”
Споживач

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Структура

“бере участь”

“включає”

“бере участь”

“включає”

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Укладення договору на постачання

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Зміна постачальника “Бізнес-партнер”

Балансовий постачальник

“включає”

“включає”

“включає”
“включає”

“включає”

“розширити”
(залежить від національних правил)

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Ідентифікація і верифікації критичних змін 

в інформації

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Визначення показників лічильника

(від вимірювання)

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Запит / підтвердження
зміни постачальника “Сценарій використання бізнес-процесу”

Повідомлення характеристик
точки вимірювання

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Повідомлення про зміну постачальника

Цей Сценарій використання 
знаходиться

в сфері відповідальності 
Eurelectric і не буде
розроблятись далі

“Сценарій використання бізнес-процесу”
Остаточний договір і розрахунковий рахунок



Сценарій використання
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Опис сценарію використання: Зміна постачальника
визначення Це процес, коли Новий балансовий постачальник (разом зі

Стороною, відповідальною за підтримання балансу) буде 
зареєстрований у реєстрі Точки вимірювання як новий постачальник 
для Точки вимірювання. Адміністратор Точки вимірювання виконує 
всі необхідні оновлення для Зміни Постачальника, у тому числі 
поширення вихідних даних для коригування баз даних бізнес-
партнерів. 

Починається 
коли

Коли Споживач подає запит на контракт з Новим балансовим 
постачальником, і розпочинається процес Зміни постачальника

Передумова Новий балансовий постачальник має всю необхідну інформацію і 
може подавати заявку на Зміну Постачальника

Завершується 
коли

Коли Заявка на Зміну Постачальника підтверджується або 
відхиляється, і якщо підтверджується, що всі сторони-учасники 
проінформовані про Зміну Постачальника, і вихідні дані задіяної Точки 
вимірювання були повідомлені сторонам-учасникам. 

Постумова Споживач змінив Балансового Споживача, і всі сторони-учасники 
обмінялись вихідними даним і синхронізували їх, у тому числі 
визначили показники лічильника, який має відношення до Зміни 
Постачальника, і обмінялись ними.



Послідовність дій

Зміна постачальника

“Бізнес-процес”
Укладення договору на 

постачання

“Бізнес-процес”
Запит / підтвердження
зміни постачальника

“Бізнес-процес”
Повідомлення

про зміну постачальника

“Бізнес-процес”
Повідомлення 

характеристик точки 
вимірювання

“Бізнес-процес”
Визначення змінених 
показників лічильника

від вимірювання



Запит - Відповідь

Запит / підтвердження
зміни постачальника

“Бізнес-партнер”
Новий балансовий 

постачальник

“бере участь” “Сценарій використання бізнес-
процесу”

Запит / підтвердження
зміни постачальника

“бере участь”

“Бізнес-партнер”
Адміністратор точки 

вимірювання



Запит - Відповідь

Запит / підтвердження
зміни постачальника

“Бізнес-партнер”
Новий балансовий постачальник

“Бізнес-партнер”
Адміністратор точки вимірювання

“Дія бізнес-процесу”
Запит зміни

постачальника

“Спільний стан юридичної 
особи”

: Зміна постачальника
[Запит]

“Дія бізнес-процесу”
: Верифікація умов 

зміни

“Внутрішній стан юридичної 
особи”

: Зміна постачальника
[Опрацювання]

[якщо умови зміни 
не виконуються]

[якщо умови зміни 
виконуються]

Невдача

Успіх

“Дія бізнес-процесу”
Вирішення проблеми 

відхилення

“Дія бізнес-процесу”
Приймання відповідальності

за точку вимірювання

“Спільний стан юридичної 
особи”

: Зміна постачальника
[Зміну постачальника 

відхилено]

“Спільний стан юридичної 
особи”

: Зміна постачальника
[Зміну постачальника 

підтверджено]



Запит: дані

Запит
зміни постачальника

Юридична особа
Запит зміни постачальника

+ Ідентифікація
+ Дані
+ Причина угоди
+ Бізнес-сектор
+ Запит пріоритетної ідентифікації
+ Запит пріоритетної ролі
+ Ідентифікація точки вимірювання
+ Ідентифікація Балансового постачальника
+ Ідентифікація СВПБ [0…1]
+ Ідентифікація Сторони, відповідальної за 
пропускну здатність [0…1]
+ Номер споживача [0…1]
+ Ідентифікація первинної ділової документації 
[0…1]

“Підклас”
Код бізнес-причини

Е03 {назва Коду = “Зміна балансового 
постачальника”} …

“Підклас”
Код сектору ідентифікації зони

23 {назва Коду = “Галузь постачання 
електроенергії”}

27 {назва Коду = “Галузь газопостачання”} …

“Підклас”
Код бізнес-ролі

DDQ {назва Коду = “Балансовий постачальник 
електроенергії”}

Використовується лише для 
скасування первинного 

ділового документа



Повідомлення (старому 
постачальнику)

Повідомлення про зміну 
постачальника

“Бізнес-партнер”
Старий балансовий 

постачальник

“бере участь”
“Сценарій використання бізнес-

процесу”
Повідомлення про зміну 

постачальника
“Бізнес-партнер”

Адміністратор точки 
вимірювання

“бере участь”

“бере участь”

“Бізнес-партнер”
Сторона, відповідальна за 

підтримання балансу



Повідомлення: діяльність

Повідомлення про зміну постачальника

“Бізнес-партнер”
Старий балансовий постачальник

“Бізнес-партнер”
Адміністратор точки вимірювання

“Дія бізнес-процесу”
Повідомлення про зміну 

постачальника

“Спільний стан юридичної 
особи”

: Зміна постачальника
[Про зміну постачальника 

повідомлено]

[якщо цього вимагають національні 
ринкові правила] Реєстрація зміни 

постачальника

“Бізнес-партнер”
Стара сторона, 

відповідальна за 
підтримання балансу

“Дія бізнес-процесу”
Керування зміною

постачальника



Повідомлення: дані

Повідомлення про зміну постачальника

Юридична особа
Повідомлення про зміну постачальника

+ Ідентифікація
+ Дані
+ Причина угоди
+ Бізнес-сектор
+ Ідентифікація точки вимірювання
+ Ідентифікація Балансового постачальника
+ Ідентифікація СВПБ [0…1]
+ Ідентифікація Сторони, відповідальної за пропускну 
здатність [0…1]
+ Ідентифікація бізнес-процесу [0…1]
+ Номер споживача [0…1]
+ Ідентифікація первинної ділової документації [0…1]

“Підклас”
Код бізнес-причини

Е03 {назва Коду = “Зміна балансового постачальника”} …

“Підклас”
Код сектору ідентифікації зони

23 {назва Коду = “Галузь постачання електроенергії”}
27 {назва Коду = “Галузь газопостачання”} …

Використовується лише для 
скасування первинного ділового 

документа



модель ebIX®
Kees Sparreboom



Методологія моделювання

 Специфікації бізнес-вимог для різних 
процесів, здійснюваних бізнес-
представниками
 У моделі ebIX® : Огляд бізнес-вимог

 Ділові інформаційні моделі, створені 
розробниками для технічних спеціалістів із 
впровадження
 У моделі ebIX® : Огляд бізнес-інформації

 Формати обміну, такі як XML, похідні від 
інформаційних моделей



ebIX® моделювання – ми 
дотримуємось...
 UML-2
 UMM-2
 CCTS 3.0 + UPCC 3.0
 NDR 3.0
 OCL 2.0
 Парадигма архітектури, яка залежить від моделі: 
модель у UML  + використання OCL і виведення 
технологічно залежних елементів з моделі UML

 Підтримувані технології:
 XML (схеми на базі NDR 3.0)
 EDIFACT (UTILMD і UTILTS, ще не завершені)
 Веб-служби (ще не розроблені)



Приклад: Перевірені дані для 
розрахунку за небаланс для 
агрегатору даних
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Пакет Перевірені дані для агрегатора [Перевірені дані для агрегатора]

Перевірені дані для агрегатора – доповнення
+ Ідентифікатор [0…1]

Перевірені дані для агрегатора – асинхронні 
доповнення
+ Посилання на запит [0…1]

“b Юридична особа”
Перевірені дані для агрегатора
+  Період спостереження [1]
+  Дата/час реєстрації [0…1]
+  Роздільна здатність [1]
+ Ідентифікатор продукту :  Ідентифікатор 
енергетичного продукту [1]
+ Одиниця вимірювання продукту: Загальний код 
одиниці вимірювання [1]
+ Тип точки вимірювання: Код типу точки 
вимірювання  [1]

+  в зоні 0…1 +  поза зоною 0…1

“b Юридична особа”
Зона вимірювання мережі
+ Ідентифікатор [1]

“b Юридична особа”
Зона вимірювання 
мережі
+ Ідентифікатор [1]

“b Юридична особа”
Точка вимірювання
+ Ідентифікатор [1]

“Коментар”
У зоні / Поза зоною зазначається тільки для обмінної точки 
вимірювання, в цьому випадку мають бути зазначені внутрішні 
і зовнішні показники

“Спостереження”
+ Позиція [1]
+ Кількість [1]
+ Кількість якість : Код кількості якості 
[0…1]

“використання”

“використання”

“використання”

“використання”

“Коментар”
У перевірених даних не дозволяється надсилати неповні часові 
ряди даних (не вистачає кількості)

“Об’єднано”
“ENUM”
Загальний код одиниці 
вимірювання

“Об’єднано”
“ENUM”
Ідентифікатор 
енергетичного продукту

“Об’єднано”
“ENUM”
Код типу точки 
вимірювання

“Об’єднано”
“ENUM”
Код кількості якості

“Початковий”
“ENUM”
Ідентифікатор енергетичного продукту
8716867000030 {назва коду = 
“Енергоактивний”}

“Підклас”
“ENUM”
Загальний код одиниці 
вимірювання
KWH {назва коду = 
“кіловат-години”}

“Підклас”
“ENUM”
Код типу точки вимірювання
Е17 {назва коду = “споживання”}
Е18 {назва коду = “вироблення”}
Е19 {назва коду = “об’єднано”}
Е20 {назва коду = “обмін”}

“Підклас”
“ENUM”
Код кількості якості
21 {назва коду = “тимчасовий”}
56 {назва коду = “розрахований”}



Модель бізнес-інформації 
(BIM)

 ebIX® створює Модель бізнес-інформації на основі 
Специфікації бізнес-вимог

 Власна модель в UML
 Використовуючи рекомендації UMM-2 щодо Огляду 
гнучкого графіку організації роботи (процес) і Огляду 
інформації (дані)

 Два варіанти для обміну даними:
 Обмін корисною інформацією, що визначено для 
синхронізованих веб-служб

 Повна версія документа
 Структура даних: Базові компоненти



www.ebix.org
Більш детальна інформація:
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