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Bistveno hitrejši in učinkovitejši 
razvoj poslovnih rešitev v 
primerjavi z nespecializiranimi 
orodji. Kompleksnejše kot 
so ciljne aplikacije, večji so 
prihranki.

Razvite aplikacije imajo 
najsodobnejše tehnične 
lastnosti, ne da bi se razvijalci 
neposredno ukvarjali z 
njimi, oziroma ne da bi se 
nujno zavedali vse tehnične 
kompleksnosti, ki je potrebna 
za pravilno delovanje tovrstnih 
aplikacij.

Manj programskih napak in 
manj vzdrževalskih posegov 
kot posledica 
•  boljšega načrtovanja z 

uporabo jezika DSchema
•  manjše kompleksnosti 

aplikativne programske kode.

Možnost sodelovanja in 
povezovanja aplikacij različnih 
ponudnikov.

Možnost enostavnega 
nadgrajevanja aplikacij v smislu 
•  razširjanja podatkovnega in 

nastavitvenega modela,
•  dodajanja novih modulov,
•  dodajanja funkcionalnosti 

obstoječim modulom,
•  zamenjave obstoječih 

funkcionalnosti s pomočjo 
izmenljivih gradnikov.

Dosegljiv je širši trg zaradi 
delovanja aplikacij na različnih 
operacijskih sistemih in z 
različnimi bazami podatkov.

Uvajanje novih razvijalcev 
je bistveno hitrejše, saj 
specializirano tehnično 
znanje ni več predpogoj, 
pomembnejše je njihovo 
vsebinsko obvladovanje 
problematike.

Razvite aplikacije so visoko 
skalabilne in bodo lahko vedno 
podprle njihovo rast.

Aplikacije so zmožne 
večjezičnosti, saj imajo 
avtomatsko vgrajeno podporo 
za prevajanje uporabniških 
vmesnikov.

Priredba aplikacij za nov trg 
je hitro izvedljiva. Vgrajen je 
sistem izmenljivih gradnikov, 
ki omogoča hitro zamenjavo 
obstoječih funkcionalnosti 
z geografsko pogojenimi 
zakonskimi specifikami.

Aplikacije so obvladljive,
•  ker se notranji razvijalci lahko 

skupaj z zunanjimi posvetijo 
predvsem aplikativni logiki za 
podporo njihovim specifičnim 
procesom,

•  ker tehnične rešitve niso del 
aplikacije, ampak zanje skrbi 
specializirano izvajalno okolje,

•  ker so aplikacije posledično 
zelo tanke - v njih je 
predvsem aplikativna logika.

PREDNOSTI ZA
RAZVIJALCE

PREDNOSTI ZA
UPORABNIKE 
APLIKACIJ

IMENA IZDELKOV, LOgOTIPI IN BLAgOVNE ZNAMKE, 
OMENJENE ALI NAVAJANE V TEM DOKUMENTU, SO LAST 
NJIHOVIH IMETNIKOV. IMETNIKI TEH BLAgOVNIH ZNAMK NISO 
POVEZANI Z DOPINUS D.O.O., NAŠIMI IZDELKI ALI NAŠIMI 
SPLETNIMI STRANMI, PRAV TAKO NE SPONZORIRAJO ALI KAKO 
DRugAče PoDPiRAjo KAteReKoli oD nAših Rešitev.

v BRošuRi uPoRABljene SliKe So SiMBolične. ZA 
MOREBITNE NAPAKE V TISKU NE ODgOVARJAMO.

OBLIKOVANJE: KONTRASTIKA
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DOPINUS JE VRHUNSKO
ORODJE ZA UČ INKOVIT 
RAZVOJ NAJZAHTEVNEJŠIH
POSLOVNIH INFORMACIJSKIH
SISTEMOV, NAMENJENO
RAZVIJALCEM PO VSEM
SVETU.  
V orodje vgrajene 
inovacije omogočajo, 
da razvite aplikacije 
delujejo na različnih 
operacijskih sistemih, z 
različnimi podatkovnimi 
bazami, so večnivojske, 
modularne, skalabilne, 
večjezične in 
večsubjektne – vse 
to kot neposredna 
posledica uporabe 
orodja.

Orodje Dopinus obstaja tudi v 
različici Dopinus Embedded, 
ki omogoča razvoj aplikacij, ki 
za delovanje ne potrebujejo 
prednosti polnega izvajalnega 
okolja, še vedno pa želijo 
biti večsubjektne in delovati 
z različnimi podatkovnimi 
bazami.

Da vsebinski strokovnjaki 
za opisovanje aplikativnega 
modela ne bi nujno potrebovali 
nameščenega celotnega 
razvojnega okolja, smo 
zanje pripravili še neodvisen 
urejevalnik.

KAJ JE DOPINUS?

PREDPRIPRAVLJENI 
TEHNIČ NI IN 
INFRASTRUKTURNI 
GRADNIKI ORODJA 
DOPINUS

RAZVIJALEC 
GRADI ELEMENTE 
Z APLIKATIVNO 
LOGIKO

ELEMENTI INTEGRIRANI V 
RAZVITE APLIKACIJE, SO 
POSAMEZNO IZMENLJIVI 

Z DOPINUSOM
RAZVITE 
APLIKACIJE 
LAHKO IZVAJAMO 
NA RAZLIČ NIH 
SISTEMIH

RAZVITE APLIKACIJE 
DELUJEJO Z RAZLIČ NIMI 
PODATKOVNIMI BAZAMI 

APLIKACIJE SO
AVTOMATSKO
PRIPRAVLJENE ZA
UPORABO ZA VEČ 
POSLOVNIH SUBJEKTOV
NA ENI INSTALACIJI

PODPORA
VEČ JEZIČ NOSTI
JE AVTOMATSKO
VKLJUČ ENA
V APLIKACIJE

OPISI
APLIKATIVNEGA 
MODELA V 
JEZIKU DSCHEMA



Komu je Dopinus 
namenjen

RaZVijaLCem posLoVniH 
inFoRmaCijsKiH sisTemoV

poslovni informacijski sistemi 
so lahko zelo kompleksni in 
zahtevni. Zahteva se vse več 
interdisciplinarnosti, pri razvoju 
sodeluje vedno večji krog ljudi.
Hitrost tehničnega napredka 
je velika, težko je slediti in v 
aplikacije sproti vgrajevati vse 
novosti.

Večja enostavnost, prijaznost 
in intuitivnost na uporabniškem 
področju praviloma pomeni 
povečanje kompleksnosti na 
razvojnem področju.
Pričakuje se možnost 
individualizacije in rešitev 
specifičnih potreb v vse krajših 
razvojnih časih.

pa na koncu še zakonodajalci, 
ki lahko z enim zakonom 
porušijo vse, kar se je 
pripravljalo nekaj let... 

Z uporabo orodja Dopinus in 
vanj vgrajenih inovacij se lahko 
razvijalci posvetijo predvsem 
in skoraj izključno le vsebini 
in potrebam uporabnikov, 
za tehnično odličnost in 
prenosljivost aplikacij pa 
poskrbi sama zasnova 
razvojnega orodja in izvajalno 
okolje. V veliki večini. Če pa 
je argumentov za lastni »fine 
tuning« ali direktni poseg na 
nižje nivoje dovolj, je to seveda 
še vedno omogočeno.

Prenosljivost in tehnična 
odličnost razvitih aplikacij 
pomeni, da bodo z orodjem 
Dopinus razvite aplikacije 
samodejno, brez posebne 
skrbi za tehnologijo v času 
načrtovanja in razvoja aplikacij, 
lahko:

•  delovale na različnih 
operacijskih in podatkovnih 
platformah, 

•  imele najnaprednejše 
tehnične lastnosti, 

•  dovoljevale enostavno 
naknadno širitev ali 
zamenjavo funkcionalnosti 
ter dodatni razvoj.

orodje Dopinus razvijamo 
ljudje, ki smo dolga leta bili 
razvijalci ali vodili razvoj 
poslovnih sistemov in smo si 
takega orodja vseskozi želeli. 
Namenjamo ga vsem vam, ki 
vam je čas dragocen. Ki - tako 
kot mi - nedvomno radi delate 
na snovanju in razvoju novih 
stvari, a želite razpoložljiv čas 
izkoristiti čimbolj učinkovito, 
saj ga znate uporabiti še za kaj 
drugega. 

manaGeRjem in LasTniKom 
iT poDjeTij

Z uporabo orodja Dopinus se 
snovalcem in programerjem 
poslovnih aplikacij umakne 
oziroma skrbno in premišljeno 
zakrije velik del tehnološko 
kompleksnih postopkov, ki se 
predvidljivo in nadzorovano 
izvajajo v izvajalnem okolju.
a poslovne aplikacije ne 
tečejo v samostojnih, izoliranih 
okoljih. So žive, spremenljive, 
komunicirajo z drugimi 
aplikacijami in sistemi.
Ravno temu vidiku smo 
posvetili zelo veliko pozornosti.

Poleg razvojnega orodja 
Dopinus razvijamo še Business 
application Framework (BaF), 
ki poskrbi še za vso potrebno 
aplikativno infrastrukturo, 
vključno z avtorizacijo 
uporabnikov in njihovimi 

uporabniškimi pravicami, 
podatkovnim modelom 
skupnih šifrantov in postopki 
za njihovo ažuriranje, ključnimi 
poslovnimi gradniki, kot je 
prenos pripravljenih finančnih 
temeljnic knjiženja v centralno 
evidenco knjiženj, prenos 
nalogov za plačilni promet, 
komunikacijo s subjekti javne 
uprave in bankami ipd.

Z inovativnimi pristopi 
pri objektno relacijskem 
mapiranju je partnerjem 
omogočeno zelo enostavno 
razširjanje in nadgrajevanje 
obstoječega podatkovnega 
in nastavitvenega modela, 
tehnologija izmenljivih 
gradnikov pa omogoča tudi 
enostavno nadgrajevanje 
in spreminjanje obstoječih 
funkcionalnosti že izdelanih 
aplikacij.

Tovrstno razmišljanje je pri 
snovanju vseskozi prisotno in 
vgrajeno v samo jedro orodja.

Odločitev za enega od naših 
partnerskih programov je 
seveda pomembna strateška 
odločitev, hkrati pa odločitev, ki 
lahko pomeni bistven pozitiven 
premik v delovanju vašega 
podjetja. 

Vi se posvetite vašim strankam 
in njihovim potrebam, mi vam 
omogočamo in pomagamo, 
da to počnete maksimalno 
učinkovito.

Prav to je namreč naše 
poslanstvo.
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VEČ PODATKOVNIH 
BaZ

aplikacije delujejo z 
različnimi podatkovnimi 
bazami. Trenutno 
so podprte oracle, 
microsoft sQL server, 
IBM DB2, PostgreSQL, 
interbase smp, Firebird 
in MySQL, z možnostjo 
nadaljnjega razširjanja 
nabora.

VEČ OPERACIJSKIH 
sisTemoV

aplikacije se lahko 
izvajajo na družinah 
operacijskih sistemov 
Windows, Linux in mac 
os X. Tudi odjemalci 
na isti instalaciji 
imajo lahko različne 
operacijske sisteme.

VEČNIVOJSKOST

Aplikacije so zgrajene 
po principih SOA - 
storitveno orientirane 
Arhitekture - z vsaj 
tremi fizično ločljivimi 
nivoji (dvema 
aplikativnima in enim 
hrambenim).

aVTomaTsKe 
LasTnosTi RaZViTiH 
apLiKaCij

TEHNIČNA NEODVISNOST 
in OSREDOTOČENOST NA 
VseBino sTa osnoVni 
VoDiLi oRoDja Dopinus. 
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moDuLaRnosT

oba aplikativna 
nivoja sta zasnovana 
popolnoma modularno. 
Tudi v samih aplikacijah 
lahko določimo 
izmenljive gradnike, ki 
jih je kasneje v življenju 
aplikacije mogoče 
enostavno nadgraditi 
ali v celoti nadomestiti 
brez rušenja delovanja 
celote. V izvajalnem 
času lahko takšne 
gradnike objavimo tudi 
navzven, s čimer se 
jim avtomatsko zgradi 
še WsDL opis in tako 
postanejo standardne 
spletne storitve.

VisoKa 
sKaLaBiLnosT

Moč pri obdelavi 
podatkov lahko 
prilagajamo potrebam 
z enostavnimi 
spremembami 
tehnične konfiguracije, 
dodajanjem fizičnih 
strežnikov na osrednjih 
nivojih in uravnavanjem 
porazdeljenosti 
obremenitve na mrežni 
opremi. Spekter možnih 
tehničnih konfiguracij 
obsega vse od tega, 
da so vsi  nivoji in 
njihovi pripadajoči 
moduli nameščeni 
na enem računalniku, 
pa do kompleksnih, 
porazdeljenih 
scenarijev, ki z 
redundančnimi 
lokalnimi ali oddaljenimi 
strežniki na potencialno 
različnih operacijskih 
sistemih zagotavljajo 
visoko odzivnost in 
neprekinjeno delovanje 
celote.

VEČJEZIČNOST

Razvite aplikacije 
imajo vgrajeno vso 
potrebno podporo za 
prevod uporabniških 
vmesnikov in podatkov. 
uporabniki na isti 
instalaciji lahko 
uporabljajo vmesnike v 
različnih jezikih.

VEČSUBJEKTNOST

aplikacije so 
avtomatsko 
pripravljene za uporabo 
z več poslovnimi 
subjekti na eni 
sami instalaciji, pri 
čemer lahko različni 
subjekti podatke tudi 
souporabljajo v skladu 
z aktivno konfiguracijo. 
posameznim podatkom 
in nastavitvam 
delovanja lahko v 
izvajalnem času 
določimo “nivo” in s 
tem povemo, komu 
bodo vidni - celotni 
instalaciji, določenemu 
podjetju ali skupini 
podjetij, določenemu 
uporabniku ali 
skupini uporabnikov, 
ali določenemu 
uporabniškemu računu 
ali skupini računov.

Ob razdelitvi svetovnega trga med svetovne gigante, kjer vsak od njih pripravlja 
tudi razvojna orodja, pretežno omejena na svoja okolja, je pri orodju Dopinus v 
ospredju izključno vsebina, vključene tehnične inovacije pa s tem orodjem izdelanim 
aplikacijam avtomatsko omogočajo številne prednostne lastnosti in kvalitete. 
Pri tem si posebno pozornost zasluži dejstvo, da za nobeno od teh lastnosti 
med razvojem aplikacij ni potrebno vlagati dragocenega razvojnega časa, niti ni 
potrebno globoko tehnično poznavanje podležečih arhitekturnih vidikov za njihovo 
zagotavljanje. Za vse našteto poskrbita na eni strani že sama zasnova orodja, na 
drugi pa izvajalno okolje, v katerem tečejo aplikacije. 
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POGLED NA OSNOVNO RAZVOJNO OKOLJE, 
»MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008«. ORODJE 
DOPINUS SE POVSEM INTEGRIRA Z NJIM, TAKO 
DA GA RAZVIJALCU MED TIPIČ NIM RAZVOJNIM 
DELOM NI POTREBNO ZAPUŠČ ATI.



POIZVEDBE NAD PODATKI SO NADVSE 
INTUITIVNE ZAHVALJUJOČ  POLNI MOČ I 
VGRAJENEGA OBJEKTNEGA JEZIKA ZA 
POIZVEDBE, T.I. »LINQ TO DSCHEMA«.

OPERACIJE NAD PODATKI SE 
ZDRUŽUJEJO POD OKRILJEM KONTEKSTA, 
KI SKRBI, DA VSE SPREMEMBE PRAVILNO 
IN V VAROVANIH TRANSAKCIJAH 
PRISPEJO DO HRAMBENEGA NIVOJA.

PROGRAMSKI VMESNIKI (T.I. »CODE-BEHIND«) 
PROGRAMERJU OMOGOČ AJO UPORABO APLIKATIVNEGA 
MODELA. AVTOMATSKI GENERATOR KODE SKRBI, DA SO 
VMESNIKI VEDNO SINHRONIZIRANI Z IZVORNIM DSCHEMA
OPISOM, TER DA SE UJEMAJO Z IZBRANIM PROGRAMSKIM
JEZIKOM APLIKATIVNE KODE, KI JIH UPORABLJA.

DEKLARATIVNI OPIS APLIKATIVNEGA 
MODELA V JEZIKU DSCHEMA. UREJEVALNIK 
NUDI ODLIČ NO »INTELLISENSE« PODPORO, 
VGRAJENI PREVAJALNIK PA VSESKOZI 
ZAGOTAVLJA PRAVILNOST MODELA.



Domensko specifičen 
objektni jezik DSchema 
za opis aplikativnega 
modela (podatkovnega 
modela, nastavitvenega 
modela in izmenljivih 
gradnikov) z abstrakcijo 
vsebinskih konceptov 
ter inovativnimi 
pristopi k objektno 
relacijskemu mapiranju.

Vgrajeni mehanizmi 
za obvladovanje 
večsubjektnih instalacij 
brez bremena 
vnaprejšnjega 
zavedanja uporabe 
v času načrtovanja 
in razvoja aplikacij, z 
možnostjo spreminjanja 
nastavitev nivojev 
podatkov in parametrov 
v izvajalnem času.

Tehnična dovršenost 
orodja do te mere, da 
je že samo izvajalno 
okolje Dopinus razvito 
s tem istim orodjem.

Skupek inovativnih 
pristopov k 
porazdeljenemu 
dostopu do podatkov, 
optimizaciji prenosov 
med strežniki in 
odjemalci ter abstrakciji 
opisa in realizaciji 
uporabniškega vmesnika 
za prikaz podatkov.

Razvojni del orodja Dopinus 
se popolnoma integrira 
v Microsoft Visual Studio 
in omogoča enovit razvoj 
celotne aplikacije.

Z namenskim deklarativnim 
jezikom DSchema lahko 
opišemo celoten aplikativni 
model, ki poleg podatkovnih 
struktur vključuje tudi 
nastavitve in gradnike. 
Zahvaljujoč tej značilnosti 
orodja lahko vsebinski 
strokovnjaki učinkovito 
načrtujejo vse poglavitne 
vidike zasnove aplikacij še 
preden se programerji lotijo 
implementacije poslovnih 
postopkov, ki bodo uporabljali 
aplikativni model.

Uporabo aplikativnega modela 
programerjem omogoča 
DSchema prevajalnik, ki 
iz abstraktnega opisa 
avtomatsko zgenerira vse 
potrebne programske 
vmesnike za interakcijo z 
aplikativno kodo v enem od 
podprtih .NET programskih 
jezikov (Visual C#, Visual Basic, 
Delphi Prism, itd.). Vmesniki 
in aplikativna koda se od tod 
prevajajo v standardne .NET 
izvajalne datoteke (.exe in 
.dll), ki se nato izvajajo bodisi 
samostojno bodisi pod okriljem 
izvajalnega okolja Dopinus 
– odvisno od željenega cilja.

S skrbnim upoštevanjem 
skupnega imenovalca 
Microsoftove in Novellove 
implementacije osrednjih 
.NET tehnologij izvajalno 
okolje Dopinus v enaki 
obliki teče na treh družinah 
operacijskih sistemov 
(Microsoft Windows, Linux in 
Mac OS X). Polno izvajalno 
okolje Dopinus od aplikacij 
prevzame kompletno izvedbo 

uporabniškega vmesnika, ki je 
na ta način lahko nadzorovano 
prilagojen posameznim 
ciljnim operacijskim sistemom, 
delovanje aplikacij pa ostaja od 
teh prilagoditev neodvisno.

Z odmikom tehničnih 
detajlov nizkega nivoja in 
uporabniškega vmesnika se 
aplikacije bistveno stanjšajo, 
tako da v njih ostane le 
najbolj bistvena sestavina – 
poslovna logika, medtem ko 
tehniko prevzame izvajalno 
okolje Dopinus. Slednje se 
na osrednjem strežniškem 
nivoju integrira bodisi v 
Microsoft IIS bodisi v Apache, 
na odjemalskem nivoju pa 
se skupaj z aplikativnimi 
moduli namesti v operacijski 
sistem odjemalca kot 
klasična namizna aplikacija 
z vsemi pričakovanimi 
zmogljivostmi, kot so 
podpora lokalni periferiji, 
samodejne posodobitve, bogat 
uporabniški vmesnik in še in še.

BISTVENE TEHNIČ NE 
INOVACIJE

TEHNIČ NE OSNOVE
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Bistveno hitrejši in učinkovitejši 
razvoj poslovnih rešitev v 
primerjavi z nespecializiranimi 
orodji. Kompleksnejše kot 
so ciljne aplikacije, večji so 
prihranki.

Razvite aplikacije imajo 
najsodobnejše tehnične 
lastnosti, ne da bi se razvijalci 
neposredno ukvarjali z 
njimi, oziroma ne da bi se 
nujno zavedali vse tehnične 
kompleksnosti, ki je potrebna 
za pravilno delovanje tovrstnih 
aplikacij.

Manj programskih napak in 
manj vzdrževalskih posegov 
kot posledica 
•  boljšega načrtovanja z 

uporabo jezika DSchema
•  manjše kompleksnosti 

aplikativne programske kode.

Možnost sodelovanja in 
povezovanja aplikacij različnih 
ponudnikov.

Možnost enostavnega 
nadgrajevanja aplikacij v smislu 
•  razširjanja podatkovnega in 

nastavitvenega modela,
•  dodajanja novih modulov,
•  dodajanja funkcionalnosti 

obstoječim modulom,
•  zamenjave obstoječih 

funkcionalnosti s pomočjo 
izmenljivih gradnikov.

Dosegljiv je širši trg zaradi 
delovanja aplikacij na različnih 
operacijskih sistemih in z 
različnimi bazami podatkov.

Uvajanje novih razvijalcev 
je bistveno hitrejše, saj 
specializirano tehnično 
znanje ni več predpogoj, 
pomembnejše je njihovo 
vsebinsko obvladovanje 
problematike.

Razvite aplikacije so visoko 
skalabilne in bodo lahko vedno 
podprle njihovo rast.

Aplikacije so zmožne 
večjezičnosti, saj imajo 
avtomatsko vgrajeno podporo 
za prevajanje uporabniških 
vmesnikov.

Priredba aplikacij za nov trg 
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obstoječih funkcionalnosti 
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aplikacije, ampak zanje skrbi 
specializirano izvajalno okolje,

•  ker so aplikacije posledično 
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