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SIEBEL CERTIFIKACE
- Object Type – kolekce vlastností  (properties) bez hodnot
- Object Definition – kolekce vlastností (properties) s přiřazenejma hodnotama
- S_PROD_INT –Internal Product/Produkty
- S_CONTACT – Kontakty
- S_SRV_REQ  - Servisní požadavky/Service Request
- S_OPTY – Příležitosti, Opportunity
- CX – prefix pro custom tables/uživatelsky přidané tabulky
- Projekt musí být před editací locknut
- Siebel Remote component group (podpora klientu, zapina administrator)
- Každý vývojář má vlastní kopii repozitory
- Změny developerem přímo na serveru nejde vrátit
- Project – množina objektů v repozitory a mechanizmus jak organizovat definice 

objektů
- Objekt musí mít jeden a pouze jeden projekt
- Top-Level objekty mají projekt property
- Child objekty nemají projekt property a dědí jí od parenta
- BusComp je Top Level objekt
- Field,Join,MultiValueLink,MultiValueField,SingleValeField.. – child 

componenty od BusComponenty
- ObjectExplorer zobrazuje typy objektů pouze pro vybraný projekt
- Získání repozitory ze severu – Get nebo Check Out
- Update repozitory z local developer depozitory na server – Check In
- CheckIn/CheckOut/Get přepisují definice na cíli
- Nová incializace lokálních repozitory – Get All na All Projects
- Lock projectu na serveru = zákáz zápisu ostatních
- Lock projectu na localu =  dovolení sobě zápisu
- Lokální verze projektu jsou přepsány severem při CheckOut/Get
- Pencil/Tužka indikuje writable u objektu
- Obejekt má COMMENTS vlastnost, muze slouzit jako dokumentace verzi 

(doporučeni)
- Check Out je dovoleno pro uživatele, který ho udělal naposledy
- COCI – Objekt Check Out Check In
- COCI je vlastnost na úrovni objektu
- COCI zapnuto = check out je disabled pro projekt
- Check Out Object – možní lokální editaci jednoho objektu
- Check Out Object – lockne projekt na serveru i na lokalu
- COCI – všechny nové objekty musí být vytvořeny pod NOVÝM PROJEKTEM
- COCI – nelze zkompilovat všechny project – Compile All Projects nelze
- COCI – doporučení je spíše zapnuto
- COCI – je defalutně ZAPNUTO pro všechny projekty
- COCI – lze jako SADMIN vypnout na SERVERU – pravým a Toggle Allows 

Object Locking
- EnableObjectCOCI lze přenastavit na FALSE a odstraní to možnost 

CheckOutObject z kontextového menu
- Doporučení vytvářet projekty jenom na serveru
- Doporučení je případný check out prázdných projektů
- Projekt nelze smazat, lze ho přejmenovat
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- Do Not Lock Project on Server – doporučení Oracle
- Symbolic String – stringy uložené v repozitory
- Symbolic String – definované na jednom místě může na ně být odkazováno z více 

míst
- Symobolic String – jednodužší překlad aplikace
- Symbolic String are referenced interface objects (jako title a caption)
- EnableToolsConstrain je parametr Tools aplikace, která nedovolí vytvořit 

Symbolickej string a programátor musí použít již hotové, defalutně FALSE, tzn 
lze defalutně zakládat symbolické stringy

- View->Options->Generals možnost nastavení datumu pro Chnage Flag (Change 
boolean checkbox)

- Change Day pro Change flag je defalutně první ten spuštění Toolsů
- Definice objektu se exportuje do .sif, lze archivovat jak projekty tak objekty
- Definice objektu je standardně v XML-like formátu
- Definice obejtku lze importovat do jinejch repozitory ale pouze pro Seibel stejné 

verze
- Do archivniho souboru .sif nelze přidávat další objekty
- Conflict Resolution Objektů – Overwrite/Mege/Do not import
- Lokální developerská databáze toolsů .dbf
- Plánování od UI k datové vrsrvě (from top down)
- Vývoj od Datové vrstvi k UI (from bottom up)
- Siebel Web Templates Files – specify and formating psychical layout of : graphic 

and text elements & user data
- Siebel Web Templates Files : swe: tag = siebel tag
- Seibel Tag (swe) jsou zpracovávány pomocí Seibel Web Engine
- Siebel Web Templates jsou ukládány mimo repozitory
- Siebel Web Templates jsou v adresáři WEBTEMPL
- Siebel Web Templates se pomocí tagu swe:include mohou vnořovat
- Siebel Web Templates mají koncovku .swt
- Seibel Web Templates se mohou odkazovat na css soubory
- Css soubory jsou v WEBMASTER/files/ENU (siebel server instalační adresář) 

nebo PUBLIC/enu/FILES (tools instalační adresář)
- V Seibel Repozitory (Web Templates – Web Templates Files) – filename 

odkazuje na fyzické umístění souboru
- Přidání Web Template File se nazývá „registering“
- Type Web Templates

o Form Applet Web Templates
o List Applet Web Templates
o View Web Templates
o Web Page Templates

- Applet Web Templates –Edit List pro HI, Base a Edit mode pro SI
- Applet Web Templates – Base – list s read only daty
- Applet Web Templates -  Edit – zobrazuje jeden záznam a hledá
- View Web Templates 3 skiny: 

o View Basic levej/pravej bar a dvě applety dolu
o View Detail – top appleta, detail appleta,appleta, dvě applety 50/50 

horizontálně
o View 50/50 – menu a dvě nudle levá/pravá přes celou obrazovku

- Web Page Templates definuje
o Login Page
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o Error Page
o Container Page

- Web template je použito při generování view, př: View Detail (Parent with 
Pointer)

- Applety mají své Web Templates, př: (Applet) Web Template
- Mapování component viewu nebo appletů do placeholders je „binding“
- Mapování je specifikován v repozitory v těchto objektech

o View Web Template Item
o Applet Web Template Item
o Web Page Item

      - Web Layout Editor je editor kde se mapují applety ve view na placeholders v view  
         templates.

- View Web Templates Item jsou použity ke genrování appletů na konkrétní pozici 
   ve view
- 4 Web Templates typy:

o Form Applet
o List Applet
o View
o Web page

- Appleta obsahuje list columns nebo controls
- Appleta se odkazuje na buisness componentu
- Appleta je přiřazena k Web Templates
- Dva typy Applet: List Applet a Form Applet
- Vlastnosti Applety:

o Business Component – business componenta na kterou se odkazuje
o Title – text pro title na appletě
o Class – určuje chování applety, specifikuje C++ třídu a chování v run-

time, nikdy by nemělo být měněno pro siebel-delivered applety, příklad: 
CSSFrameBase,CSSFrameListBase

- Na Appletě lze definovat přístupy k záznamům: No update, No merge, No delete, 
      No insert, vlastnosti na buisness componentě pod appletem mají přednost
- Form Appleta: Zobrazuje pouze jeden record v jeden čas
- Form Appleta: obsahuje několik typů controls objektů
- V Siebel Tools jsou Controls pod Appletů: Applets | Controls
- Applet | Controls:

o Specifikují zobrazená data z buisness componenty
o Specifikují buttons controls 

      -    Form Applet jako Web Template často používají Applet Form Grid Layout, které 
            umožňuje fields a controly rozmístit kamkoliv, typicky pro Edit mode pro    
            applet.

- Vytoření Form Appletu v Toolsech wizardem:
o Project
o Jméno Form Appletu
o Title Appletu
o Buisness Componenta pod appletem
o Update behavor – Preservable | Admin | No-Preservable
+    Checkbox pro „Use Gird Layout“
+    Výběr controls v dalším okně – defalutně jsou zaškrtlé standardní buttony

- Pravým na controlu a vybrat „More“ pro zobrazení po rozkliknutí detailu form 
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Appletu
- 166

               
-

 Ve vlaku z otázek
- Při instalaci SEIBLU není třeba spouštět scripty na vytváření tabulek, je třeba 

nainstalovat gateway server, připravit databázi, založit systémový účet
- Siebel Repozitory File obsahuje definici objektů
- Svázání responsibilit s uzivateli : Application Administration – Responsiblities | 

User Administration – Employees
- View obsahuje jeden nebo více appletů
- Applet který zobrazuje jeden záznam je Form
- Field data zobrazená na List či Form Appletu jsou Business Componenty
- Cizí klíč má surfix _ID
- Applet Class Property : CSS Frame a definuje chování Appletu
- Monitor Event – Rule Set
- Konstrola správně nainstalovaného SWSE: kontrola virtuálního adresáře + 

SWSE adresáře
- Ve Workflow muze zavolat assing manager pouze business service
- Aby mohl remote client pracovat musí běžet komponenta Synchronization 

Manager
- Interactive Selling Suite je eConfigurator, ePricer, eAdvisor
- Employee Application je pouzivano employees a parners
- Developeře nepíší SQL a nemění kod Sieblu
- Service request má pouze jeden contact, contact má více service requestů (ostatní 

M:M)
- S_PROD_INT – Internal Product: ROW_ID,NAME,PART_NUM,UOM_CD
- S_CONTACT – Contact : ROW_ID,LAST_NAME,FST_NAME,HEIGHT
- S_SRV_REQ – Service Request ROW_ID, SR_NUM, DESC_TEXT, 

OWNER_EMP_ID,RESOLUTION_CD
- S_OPTY – Opportunity: ROW_ID,BDGT_AMT,NAME,PROG_NAME,STG_ 

NAME
- Custom table je prefixtovana CX_
- Project musí být locked pro editování properties objektu
- Funkce Sieblu pro automate business processes: Workflow,Tasks,Assingment 

Manager,State Model, SmartScript..
- Siebel business process mohou být uloženy v Siebel Repozitory:

o Mohou být od Oracle ty nelze modifukovat a jsou napsány v C++
o Mohou být od customora, napsány v Siebel Visual Basic nebo eScript – 

vytvořeno a modifikováno v Siebel Tools.
- Business services mohou být uloženy i v client database
- Client stored business process: napsáno ve Visual Basic Script ci eScript
- Client stored business process: modifikováno pomocí Administration – Business 

Service obrazovky
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- Client stored business process: nejsou spuštěny, pokud je stejný business process 
uložený v Siebel Repozitory

- Business Service obsahuje jednu nebo více metod
- Každá metoda má vstupní a výstupní hodnoty včetně jejich typu
- Siebel Tools : Business Service | Business Service Methods | Business Service 

Methods Arg
- Testování Business Service : Administration – Business Service – Simulator
- Siebel Operation Step dělá na BC : Insert, Update, Delete, Query 

(QueryBiDirectional a Upsert – NextRecord a Previous Record)
- Siebel Workflow: Business Service Step : volá Business Service
- Defalut Properties pro Siebel Workflow: Object Id, Proces Instance Id, Siebel 

Operation Object Id, Error Code, Error Message
- Konfigurace Siebel Workflow má následující kroky

o Create a New Workflow process
o Nastavení parametrů processu
o Přidání kroků do processu
o Konfigurace kroků
o Zvalidování workflow

- Vytvoření nového Workflow processu : Proces Name, Locked project, Assing 
s BO

- Sub-process může být spuštěn jako stand-alone workflow process
- Sub-processu jsou defalutně předávány proměnné hodnotou
- Sub-processu jsou předávány proměnné odkazem pokud Pass By Ref=TRUE
- Dva mechanizmy pro handlovaní erroru ve workflow process: Error Process, 

Error Exception connector
- Workflow Process má properties Error Process Name pro Error process 

workflow, spouští se pokud parent workflow udělá error
- Error connector conditions :Compare To, Operation,Object, Field a VALUE
- Pokud se ve workflow vyskytne chyba : Execution on workflow stops, Workflow 

state je na In Error,Error Code je vráceno volajícímu
- Siebel Workflow queyring je přes Sibel Operation Step (Růžový čtverec 

s křížkem)
- Joby jsou v Administration – Server Managment -> Jobs
- Při generování triggerů pro Workflow Policy musí být v jobu EXEC na TRUE
- Pro spuštění workflow pomocí workflow policy je třeba zapnout Workflow 

Monitor Agent  (WMA) a musí se při tom sestartovat Siebel Server
- Vytvoření nového Workflow Policy Column: Name, Project, Table Name, 

Column
- Workflow policies je asynchroní spouštění workflow
- Pro vytvoření workflow policy: Generování Triggerů, Workflow Monitor Agent 

a Workflow Policy Manager
- DVM – Data Validation Manger
- Siebel Data Validation Manager (DVM) umožňuje:

o Definice validací v administrátorském view
o Nastavení pravidel pomocí Siebel Query Language
o Zobrazení custom message
o Logování validací

- Siebel Data Validation Manager je interne business service s jednou metodou 
Validate
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- DVM –  Rules:Action (1:M), Rule Set: Rules : (1:M), Rule Set: Rule Set 
Arguments (1:M)

- DVM – Action jsou vyvolány pokud DVM vyhodnotí rule jako FALSE, tzn 
validation error

- DVM – Actions : 
o Pop-Up Error Message
o Log Validation Event (optional)
o User-definet action (optional)

- DVM – Rulet Set vytvoření : Business Object, Business Component, Rule Set 
name +  Status (při vytváření In Progress)

- DVM – Data Validation Message : Administration ->  Data Validation -> 
Validation Message (parametry: Message Code, Message Source, Message Level, 
Message Text)

- Data Validation Rules :
o Sequence # - Pořadí vyhodnocování 
o Name – jméno pro pravidlo
o Expressin v Siebel Query Language
o Return Code – pomocí návratového kodu se svazuje Rule s Validation 

Message
- DVM je business servica s metodou Validate a tedy může být volána

o Pomocí workflow
o V Siebel Taskach
o Run-Time Eventech
o Custom controlem

- DVM historie validací : Administration -> Data Validation -> Validation History
- DVM Rule Set může být importován a exportovan přímo ze Sieblu v XML
- No pre-build ADM pro import rule sets, validation rules a validation messages
- Service Request – End Date, Revenue, Status, Priorty,Severity..
- Asset je instance zakoupeného produktu
- High Interactive je pro IE5 a vyšší.
- High Interactive umožňuje na rozdíl od SI: Client-Side scrtipting,Interactive 

Controls, Keyboard shortcuts
- Screen tabs je pro nejvíce používané screen
- Thread bar ukazuje aktuální pozici v screenech a view. A postup po drill 

downech.
- Menu Button je dostupné jen v HI
- Spustění Query s NULL kritériem = všechny záznamy
- Query lze předefinovat
- Ve form appletu i list appletu jsou business data reprezentována pomocí field
- List a form applet reprezentují jednu a pouze jednu business componentu
- Jako Windows Service běží Siebel Server i Gateway nameserver
- Úlohy Administratora

o Instalování a konfigurace enteprise
o Monitorování stavu prostředí
o Řešení problémů
o Migrace enteprise mezi platformama
o Improve perfromance of the enteprpise

- Ke konfigurace Siebel Enteprise modifikovani souboru či konfiguračních            
Parametrů
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- Seibel Componenty jsou programy
- Komponenty jsou spustitelné ve tří modech: Batch, Interactive, Background
- Komponenty: Administration – Server Configuration | Enterprise Explorer
- Oracle Enteprise Manager – odělený produkt na hlídání Siebel Enteprise 
- Zapnutí a párování componnets groups:

o Nalezení správné komponenty
o Zapnutí component group pro enteprise
o Přiřazení component group k serveru
o Zapnutí komponent group na Sieblu Serveru
o Sesynchronizovat
o Resetartovat Seibel Server

- eapps.cfg custumizuje Siebel Web Server Extension
- lbconfig.txt customizuje Siebel Load balancing
- tools.cfg customizuje Siebel Tools
- eapps.cfg soubor obsahuje následující sekce

o [include] – import/přidání ostatních konfiguračních souborů .cfg
o [swe] – logging a language
o [ConnMgmt] – load balancing a security
o [defaluts] – defaluts pro všechny aplikace
o Specifikace konkrétní aplikace př. [/callcanter_enu]

- Connect String: 
siebel.transport.ecryption.compression://server:server_port/enterprise/AppObjM
gr

- Automatické procesy v Siebelu
o Workflow process
o Tasks
o Asiggnement Manager
o State Model
o Smart Script

- Business services nejsou přímo závislé na objektu/appletu či komponent+
- Příklady PreBuild Business Services :

o Customer Order Managment
o Enteprise Application Integation (EAI)
o XML Document processing
o Communication

      - Simulator business service v Sieblu: Administration | Buisness Service | Simulator
      - Simulator business service se spouští kliknutím na „Run on One Input“
      - Simulator business service – výstup lze uložit do souboru 
      - Stavy component:Running,Online,Unavaliable,Pause,Shutting down,Shutdown
      - Administration -> Server Managment -> Jobs
      - Siebel použivá jednu databázi, aby a) umožnil přístup více lidem ke stejné množině 
        dat a zajistil že data jsou měněna jednou a pouze jednou (konzistetní)

- Různé typy zákazniků: partners, employess, channels.. -> Horizontal applications
- Různé odvětví – Industrial applications
- Horizontalní aplikace: eSales, Siebel Call Center, Siebel Partner Portal
- Industriální  aplikace: Siebel Financial Service, Siebel Customer Goods, Siebel 

Public Sector...
- Konkrétní applikace je definována kofiguračním souborem. Konfigurační soubor 

specifikuje parametry aplikace, repository file specifikuje chování aplikace
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- Vývojáři editují nebo vytvářejí „object definitions“ na třech vrstvách: User 
Interface, Business Logic, Data Storage

- Vývojáři NEDĚLAJÍ – modifikace Siebel Application a NEPÍŠÍ přímo SQL
- Siebel Repozitory – podmnožina tabulek obsahující definici objektů¨
- Siebel Tools přistupují k repozitory datům, nikoliv k uživatelským datům
- Repository data - Siebel Tools | Tables – mají properties „Type=Repository“
- Application Object Manager přistupuje k .srf souboru

- Nový sloupec prefixován X_ , nová tabulka CX_
- Local Development Enviroment: Siebel Tools, Siebel Developer Web Client, 

Local database .dbf
- Siebel Administrator typicky zapíná Siebel Remote componet group
- Siebel Administrator registruje developery jako „remote client“ (případně jako 

employees)
- Siebel Administrator generuje local database template
- Siebel Administrator extracting user data for developers¨
- Developer incializuje lokální databázi (Siebel Remote Synchronization)
- Developer populates local database with repository data
- Master repository je na serveru 
- Developeři mají každý lokolní repository, kterou editují
- COCI – nevýhoda: každý nový objekt musí být v novém projektu
- COCI -  nevýhoda: nelze překompilovat všechny locknuté projecty
- COCI -  nevýhoda: může vyžadovat více času CheckOut více objektů
- COCI -  nevýhoda: results in managing object def. at a very fine level of 

granuarity
- COCI – se zapíná jako SADMIN na SERVERU pomocí pravého tlačítka „Toggle 

Alows Objects Locking“
- Nový projekt vytvářet pouze na serveru a developři ho musí CheckOut
- Project nelze v toolsech smazat, pouze ho přejmenovat
- Project lze locknout přímo jak na local tak na serveru Siebel Tools – Lock 

Project
- Compile Project – F7, Check In – Ctrl+F10, Check Out – F10
- Compare objects má následující možnosti:

o Selected vs. repository
o Selected vs. archive
o Archive vs. archive¨
o Selected.. (dva označené objekty v aktuálním repository)

        - Siebel tags are processed by Siebel Web Engine in run-time
     -    Siebel Web Templates jsou uloženy v WEBTMPL v instalaci Sieblu a mají .swt 
          koncovku.

- .css jsou v WEBMASTERS/files/ENU  (Siebel Server ) nebo PUBLIC/enu/FILES 
(Client Developer a Tools)

- Top-level objekt je Web Template (UI, logical), který obsahuje child Web 
Template Files kde je mapování na .swt soubory ve vlastnosti „Filename“

- Vytváření objektu Web Template pro Web Template file se nazývá „registering“ 
web template

- Type Web Templates: Form Applet Web Template, List Applet Web Template, 
View Web Template, Web Page Template

- View Web Templates:View Basic,View Detail (Parent with Pointer),Wiew 50 50
- Web Page Template: Login page, Error page, Container Page
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- „Mapping je specifikováno v : View Web Template Item, Applet Web Template 
Item, Web Page Item

-  Zobrazit více na appletu : Přidat do controls ToggleLayout,HtmlType=Link, 
HtmlBitmap=BTTNS_MORE, Method Invoke=Toggle Layout

- Administrace nového view: Administration – Application ->Views a nový 
záznam, View name odpovídá Name viewu z Toolsů

- Administration – Application -> Views a dolní appleta slouží k přiřazení viewu 
do responsibilit

- Buisness Component | Single Value Field – pokud je join prázdný pak je 
„column“ v base table buisness componety

- Buisness Component | Single Value Field má vlastnost Type (DTYPE_NUMBER, 
DTYPE_PHONE, DTYPE_TEXT,DTYPE_CURRENCY, DTYPE_DATE..) a 
musí korespondovat s fyzicky uloženým sloupcem. Defalutní hodnota je 
DTYPE_TEXT

- Foreign Key(_ID) je v base tabulce, Primary Key (ROW_ID)je jointed tabulce
- Join je child od Buisness Componenty a ve vlastnosti Table specifikuje tabulku
- Join má Outer Join Flag =True, všechny záznamy z base tabulky
- Join Specification je child od Join
- Join Specification – vlastnost „Source Field“ mapuje FK (tzn do base tabulky) a 

to ve formě Field (nikoliv fyzicky Column)
- Join Specification – vlastnost „Destination Column“ mapuje PK (tzn. do 

extension tabulky), typicky row_id a to ve formě Column (nikoliv Field)
- Extension table má vztah 1:1, FK je PAR_ROW_ID v extension table odkazující 

se na PK ROW_ID v base table
- Implicit Join je pro Extension table
- Implicit Join nemá join objekt definici
- Implicit Join – lze editovat fieldy z extension table
- Implicit Join – je vždy jako outer join
- Vytvoření nové buisness componenty :

o Project
o Jméno buisness componenty
o Base table

- Buisness component jsou třídy Class=CSSBusComp
- Party data popisují

o Samotnou firmu a jak je organizovaná
o Uživatele a zákazníky firmy
o Customers, partners a ostatní svázané s firmou
o Kontakty a ostatní lidi mimo společnost

- S_PARTY je base table pro všechny party buisness components
- S_PARTY obsahuje typicky pouze klíče a typ je podle PARTY_TYPE_CD, 

obsahuje foreign klíče (tzn column se surfixem _ID)
- Party model podporuje následující party types: AccessGroup,Household, 

Organization,Person, Postion, UserList

-

- S_PARTY_PER intersection tabulka pro vztahy uvnitř S_PARTY
- S_PARTY_PER je použita pro implementování vzrahu User vs. User List a 

Access groups vs. members
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- S_PARTY_PER sloupce PARTY_ID i PERSON_ID jsou foreign keys do 
S_PARTY.ROW_ID

- Buisness Component Properties: editing:No Insert, No Delete, No Merge,No 
Update, Owner Delete, Search Specification, Sort Specification

- Buisness Component Properties – editing je ignorováno u view, kde je admin 
mode flag na TRUE

- Buisness Component Search Specification použivá fields (nikoliv columns), 
příklad: [Opportunity Name]=‘Haf‘

- Buisness Component Sort – pro opačné pozadní DESC či DESCENDING, lze 
pouze na BC, na appletu nelze specifikovat sort 

- Field má vlastnosti: Read Only, Force Case, Required, Validation, Validate 
Message, Predefalut, Post Defalut, Calculated value

- Field vlastnost Force Case povohledné hodnoty: LOWER, UPPER, 
FIRSTUPPER

- Calculated field má hodnotu Column prázdnou, není ukládáno v DB, je read-
only, sorting není podporovano, aplikace nevaliduje spocitanou hodnotu, 
quiering na calculed field je povoleno (může ovlivnit výkon)

- Typy tabulek v DB: Standalone, 1:1 Extension table, 1:M Extension table a 
Intersection Table

- Doporučení je nemapovat vlastní fieldy na columny, které jsou siebel-delivery a 
nejsou namapovány

- Doporučení je nemapovat vlastní fieldy na columny, které jsou siebel-delivery 
v extension tabulce

- Nové pole připdávat raději do base table než do 1:1 extension
- Nově vytvořená 1:1 extension table má indexy P1 na row_id a U1 na par_row_id 

a conflict_id
- Nově vytvořená intersection table má indexy : P1 na row_id, U1 na dvou foreign 

klíčích, TYPE a name a F1 na foreign key do druhé tabulky
- Standartní indexy nemohou být smazány ani modifikovány
- Nový index je automaticky surfixován _X
- Table | Index | Index Column (column jsou pod indexem, aby jich mohlo byt 

případně více, musí se specifikovat pořadí columns)¨
- Docking object (co se synchronizuje pro mobilního klienta)

o Enreprise – všechny záznamy jsou synchronizovány
o Private – prevent record being synchronized
o Limited – omezené na základě uživatele

- 98 siebel tools 2 konec
-  Siebel Gateway Name Server čte po startu : gateway.cfg a namesrvr.cfg
- Siebel Server po startu:

o Obdrží konfiguraci od Siebel Gateway Nameserver
o Vytvoří . shm – share memory file po uložení paramterů (performance)
o Modifikuje .shm podle aktuálního nastavení komponent
o Registruje se a své komponenty na Siebel Gateway Nameserver

- .shm – shared memory file na Siebel Server je uloženo v : siebsrvr/ADMIN/ 
<enterprise_name> .<server_name>.shm . V případě nutnosti smazat i ručně.

- Siebel Server komponenty: batch | inderactive | background mode
- Siebel Server komponenty: single i multi-trhead 
- AOM – Application Object Manager

o Server komponenty pro interakci uživatele s aplikací
o Čte aplikačně specifické parametry na siebel-server
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o Čte siebel-server repository file pro renderování aplikace
o Kešuje runtime info z .shm

- Siebel Server application configuration files jsou v siebsrvr/bin/enu/*.cfg
- Repository file je v : siebservr/OBJECTS/lang/siebel.srf nebo siebel_sia.srf
- Siebel Connection Broker (SCBroker) běží na každém serveru.
- Siebel Request Broker (SRBroker) běží na každém serveru.
- Když komponenta běží je to „task“
- Uživatelské prefrence jsou ukládány v siebel file systému 

/userpref/<user_id>.<application>.pref
- CLI - Command line interface instalováno jako svrmgr.exe v instal/bin, 

parametry:
-          /e - Enteprise name (siebel is defalut)
-          /s - jenom na konkrétní Siebel Server
-          /z  - jenom určitá skupina Siebel Serveru
-          /l  - specifický jazyk
-  CLI - change attribute groupname="MyGroup" for server Srvr1
-  CLI – monitoruje: Tasks, stavy components, hodnoty parametrů
-  CLI – shutdown <siebel_server> | startup <siebel_server>
- Všechna komunikace v Sibel Enteprise je v protokolu SISNAPI
- Parametry jsou určovány na pěti levelech: Eneprise -> Server -> Component 

Definition -> Server Componet -> Task
- Defalutně je chování komponent určováno nastavením : Eneprise, server and 

component definition
- Stavy Siebel Server : Starting up, Running, Shutting down, ShutDown
- Server Error States: Not Avaliable, Connect Failed, Handshake failed, login 

failed, disconnected
- Stavy Component: Running, Unavaliable, Online, Paused,Shutdown, Shutting 

down
- Buisness Component Properties: Sort, Search Specification, Owner Delete, No 

Insert, No Merge, No Delete, No Update
- MVG pro M:M  je Shuttle Applet
- MVF – Multi Value Field ; MVL Multi Value Link
- MVF – field parent komponenty co se odkazuje na field v child komponentě
- MVF – neodkazují se přímo na column v tabulce
- Multi Value Link je child od BC
- Multi Value Link pod BC se odkazuje na Top-object Link, který ve vlastonosti 

„destionation“ specifikuje jak jsou parent a child komponety propojeny
- Type=MVG pro MVL Applety
- MVG – V Controls objectu nastavit Runtime=TRUE a vyplnit MVG Applet
- Při instalaci setup.exe čte siebel.ini (adresáře, jazyk) konfigurační soubor
- Siebel.ini = installation response file
- Setup.exe kopíruje soubory do správného adresáře po té volá ssincfgw.exe 

(možno nastavit v siebel.ini)
- Ssincfgw.exe čte soubor xxx.scm (defalut) či xxx.xml (user generated)
- Xxx.scm a XXX.xml = configuration response file
- Instalace jdou pouštět v console ve dvou modech: silent a unattented (no 

interaction mode)
- Instalace v modu console může být stále ještě interaktivní – uživatel je vyzýván, 

aby poskytoval parametry
- Instalace v silent mode 3 kroky:
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o Generování nebo editování installation response file (sibel.ini)
o Generování nebo editování configuration response file (xxx.xml)
o Spuštění instalace z command line

- siebel.ini je ve stejném adresáři jako installer
- siebel.ini [RunAfter.Windows]=no – nastavení to prevent tool from running
- generování installation response file: setup.exe –args RECORD=C:\mySiebel.ini
- generování installation response file(console):
- setup.exe –is:javaconsole: -console  -args RECORD=C:\mySiebel.ini
- Editace siebel.ini – především sekce [Config<app>.Windows]
- Editace configuration response file – spustit setup.exe a vybrat: Configura 

Product for Offline Deployment
- Spuštění instalace v silent mode:

o Setup.exe –is:javaconsole –console –args SS_SETUP_INI=C:\mySiebel.ini
- Jestli je instalace spuštěná v modu sielent nebo console je určeno v siebel.ini
- Pro spuštění instalace v console mode:

o Edit installation response file
o (Optional) Generate configuration response file
o Invoke in consol mode

- Pro spuštění instalace v silent mode:
o Generate a new installation response file
o Edit installation response file
o Generate configuration response file
o Invoke in silent mode

- Siebel Tools = special thick client
- Instalace Siebel Tools:

o Run oui.exe
o Edit configuration file
o Administer a remote user and extract local database

- Nutné parametry instalace Siebel Tools: Siebel Database Server, Database Alias, 
Database Table Owner, Siebel File Systém Location, Siebel Remore Server, 
Siebel Gateway, Siebel Enteprise Name

- Konfigurační soubor Siebel Tools: <instal dir>/bin/<Lang>/tools.cfg
- V tools.cfg se nejvíce edituje sekce [Siebel]:Repository File, 

SiebelODBCDataSource,LocalODBCDataSource, SecurityAdapter
- V tools.cfg nejdůležitější parametry v sekci [Local]: ConnectString,AutoStopDB..
- Pro Siebel Tools vývojáře je nutné mít spuštěno component group Siebel Remote 

a v Administration – Remote User přidat uživatele jako mobilní klienty
- Siebel Request Broker je v component group Systém Managment a tedy 

automaticky zapnutý na všech serverech
- Siebel Request Broker podporuje load balancing pro většinu komponent
- SWSE musí znát všechny servery, kde běží AOM (SWSE komunikuje pouze 

z touto komponetou)
- V eapps.cfg je nutné uvádět OM Servery
- Kroky nezbytné pro Load Balancing:

o Instalace Enteprise + Více Siebel serverů
o Generování lbconfig.txt
o Nakopírování lbconfig.txt to SWSE profile adresáře
o Reapply SWSE Profile
o Restart web service
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- Lbconfig.txt se generuje na jednom ze siebel serveru bin/srvrmgr
- Generate lbconfig v siebsrvr/ADMIN
- Lbconfig se kopíruje typicky do gtwsrver/ADMIN/Webserver (web server 

profile)
- S_PROD_INT má sloupce např. UOM_CD a PART_NUM
- S_CONTACT má sloupce FST_NAME,LAST_NAME,HEIGHT..
- Check Out – ze Serveru na Local repository
- Populate new inicialized db – Get na All Projects
- Jenom Top-level objekty mohou být kompilovány samostatně
- Typy Web Templates: Form Applet, List Applet, View a Web Page || Web 

Templates
- Applet Web Templates = Base Edit je pro HI, Base a Edit pro SI
- Form Applet má třídu CSSFrameBase
- List Applet má třídu CSSFrameListBase
- Toggle Layout je pod Applets | Controls
- List Applet musí mít child List (pod ním List Column) 
- Třída BC je CSSBusComp
- Columns v Base Table mohou být editovány vždy pokud nejsou read-only v BC, 

nelze editovat ani systémové sloupce
- BC | Single Value Field – pokud je join prázdný je sloupec v Base Table
- BC | Single Value Filed má vlastnost „type“, typ který odpovídá typu fyzického 

sloupce (DTYPE_NUMBER, DTYPE_TEXT..)
- V Base Table je foreign klíč, v joined je to primární klíč
- Explicit join specifikuje vztah mezi Base Table a Jointed table
- Explicit join má join definition a join specification
- Explicit join je použit pro mapování single value field do joinované tabulky
- Join definition je child od BC
- Outer Join Flag = Y -> všechny záznamy z Base Table i tam kde není záznam 

v jointed table
- Join Specification FK (Base Table) = Source Field, PK (Jointed Table) 

Destination Column 
- Sloupce z jointed tabulky jsou v BC | Single Value Field a mají vyplněnou 

hodnotu „Join“ aliasem joinu přes který jsou připojeny do base table
- Extension Table – speciální typ se vztahem 1:1 k base table
- Extension Table pro oppornutiny je S_OPTY_X
- Implicit Join = automatický join Base a Extension table (1:1)
- Jméno implicit join je vždy jméno _X tabulky
- S_PARTY: ROW_ID, NAME, PARTY_TYPE_CD, PARTY_UID, 

PAR_PARTY_ID
- S_PARTY_PER je intersection table pro S_PARTY
- Editing properties na BC jsou ignorovánány v VIEW, které je v admin mode
- Short specification je na BC, nelze specifikovat na appletě
- Force Case: UPPER,LOWER, FIRSTUPPER
- Link pro BC v BO je pro vztah 1:M i M:M pro parent vs child
- BC v BO Link 1:M má tyto vlastnosti

o Child Buisness Component 
o Destination field (FK v child komponente)
o Name (parent BC/child BC)
o Parent BC
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o Source Field (PK field v parent componetě, pokud není vyplěno, tak je to 
Id)

- BC v BO Link 1:M cascade delete property
o None – nic není smazáno ani FK
o Clear – nemaže záznam, ale jen FK
o Delete – pokud je parent record smazán jsou smazány všechny childy

- BC v BO Link M:M má tyto vlastnosti
o Child Buisness Component 
o Inter Child Column (FK v intersection tabulce ukazující na child)
o Inter Parent Column (FK v intersection tabulce ukazující na parent)
o Inter Table (intersection tabulka)
o Parent BC
o Name (parent BC/child BC)

- BC v BO Link M:M cascade delete property – vždycky na „None“
- BC v BO Link M:M inter child delete

o TRUE – smaže záznamy child i v intersection tabulce
o FALSE –smaže záznamy jen v intersection tabulce

- V 1:M Extension tabulce je unikátní trojice: NAME, TYPE a PAR_ROW_ID
- Pro vytváření BC se používá wizard
- Typy tabulek

o Standalone
o 1:1 extension table
o 1:M extension table
o Intersection table

- Standalone tabulka je vytvořena s P1 primárním klíčem na ROW_ID
- 1:1 Extension tabulka je vytvořena s P1 primarní klíčem na ROW_ID a U1 na 

PAR_ROW_ID a CONFLICT_ID
- 1:M Extension tabulka je vytvořena s P1 primárním kláčem na ROW_ID, U1 na 

PAR_ROW_ID, TYPE,NAME a CONFLICT_ID a s M1 na TYPE a NAME
- Intersection Tabulka je vytvořena s P1 na ROW_ID, U1 na obou FK, TYPE a 

name a s F1 na FK to second parent table
- Po přidání nového sloupce je třeba promyslet: EIM maping, indexy a změnu 

docking objektů
- Enteprise Integration Manager (EIM) je componenta
- Dock objekty mají Visibility Level určující synchronizaci (Enteprise, Private, 

Limited)
- Drilldown Object je child od applety
- Drilldown Object vlastnost HyperLink hodnota je BC field aktivovaného pro 

drilldown
- Drilldown Object vlastnost View je cíl drildownu pro statické drilldowny
- Pro statický drilldown ale do jiné BC je nutné vyplnit vlastnosti Buisness 

Component, Source Field (FK), Destination Field (defalutně ID)
- Picklist – data jsou kopírovány, neexistje link
- Administrace static picklistů: Administration – Data > Lov Explorer
- Administrace static picklistů v Siebel Tools: Screens > Systém Administration > 

List of Values
- LOV upravené v Siebel Tools nelze zkompilovat do .srf (tam nejsou) ale ani 

checknout na server, LOV lze pouze přemigrovat na server
- Dynamic picklist zobrazuje data v pick appletu
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- U dynamic picklistu je zkopírován primary key z vybírané BC na pick appletu do 
FK BC, odkud byl vybírán

- Originating BC ta u které se vybírá hodnota picklistu
- Pick BC ta ze které je vybírána hodnota pro picklist
- Statick Picklist Object má jak Buisness Componentu „PickList Generic“, 

vlastnost Type Field na Type a vlastnost Type Value na hodnotě typu z LOV
(TYP_STAVU_OBJEDNAVKY)

- Dynamic Picklist Object má jako Buisness Componentu vlastní BC ke které je 
      přiřazen a nemá vyplněné vlastnosti Type ani Type Value
- CLI (Command Line Interface) je v bin\svrmgr.exe na Siebel Server nebo Siebel 

Gateway
- Parametry CLI svrmgr: u – user, p – password, g – gateway, e – enteprise name, 

s – server name, z – siebel server group, l – language
      -    CLI svrmgr: change atribute groupname=“xx“ for server <server name>
      -    Pomocí CLI svrmgr lze kontrolovat stavy tasku, komponenty, parametry 
            komponent.. – příkaz „list“

- Při EIM je nutné vyplnit ROW_ID, IF_ROW_STAT, and IF_ROW_BATCH_NUM
- Prominent data tables: S_OPTY, S_SRV_REQ, S_CONTACT, S_ASSET, 

S_ORG_EXT, S_EVT_ACT, S_PROD_INT
- Update u responsibilit vyžaduje „clear cache“
- Pozice patří pouze a pouze pod jednu divizi
- Jednou vytvořenou divizi nelze smazat
- Organizace je speciální typ divize se zapnutým Organization Flag, po té nelze 

změnit
- Pozice vyžaduje jméno a divizi do které patří
- Vytvořené pozice se nemají mazat (best practice)
- Data v Siebel Enteprise lze dělit na 

o Customer Data (dynamic – REQ, OPTY; Record level; modifikováno 
uživateli)

o Master Data (static – catalog, products;modifikováno administrátorem)
- MVG umožňuje sestavit query zároveň na child a parent record
- MVG je implementováno pomocí tří typů objektů: Multi-Value Link (MVL), 

Multi Value Field (MVF) a MVG Applet
- MVG Applet je objekt typu applet s Type=MVG
- Nelze simulovat workflow, které volá server komponentu
- Nelze simulovat workflow, s run-time events na začátku
- Lze simulovat workflow s user-interact
- Monitoring level u workflow (0=none, 1=status, 2=progress, 3=detail, 4=debug)
- Monitoring level u workflow 3=detail – do logu je zapsáno až nakonci workflow
- Monitoring level u workflow 4=debug – do logu je zapsáno po každém kroku
- Siebel Gateway Name Server je windows service nebo unix deamon
- Siebel Gateway Name Server managuje téměř celou konfiguraci enteprise 

v siebns.dat
- Siebel Server nenastartuje bez Gateway Name Serveru
- Siebns.dat je umístěno v /gtwysrvr/ADMIN
- Workflow Policy Manager je batch komponenta
- Transient Business Component (TBC) – temporaly BC s uživatelskýmy daty 

během lifetime tasku
- Transient Business Component (TBC) -  type je Transient
- Transient Business Component (TBC) -  má jeden nebo více single-value field
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- Transient Business Component (TBC) -  nepodporuje joiny ani MVF
- Transient Business Component (TBC) -  S_TU_LOG
- Transient Business Component (TBC) – má třídu CSSBCTaskTransient
- Transient Business Component (TBC) – je manažována OM
- Task applet zobrazuje vždy jen jeden record
- Task applet musí být odvozen od grid Web templates
- Task applet má třídu CSSSWEFrameTask
- Assignment Manager, vytovření pravidel :Administration - Assignment > 

Assignment Rules List
- Gateway Name Server – autentizace pomocí db nebo LDAP
- Komunikace v Siebel Enterprise je pomocí protokolu SISNAPI
- Podpora šifrování komunikaci SISNAPI (doporučené je SSL pro externí):

o SSL – Secure Socket Layer
o Enhanced SSL
o RSA
o Microsoft Crypto ASI

- Instalace Gateway Name Server:
o Nainstalovat: Gateway Name Server, Siebel Server a DB Configuration 

Utility
o Konfigurovat : Gateway Name Server
o Konfigurovat : Siebel Enteprise
o Konfigurovat : SWSE Logical profile
o Exit siebel configuration tool

- EIA Connector – poskytuje low-level rozhraní pro komunikaci s SAP, BizTalk 
atd.

- Siebel Gateway Name Server má defalutní port 2320 (TCP/IP)
- Primární siebel file systém je definován na úrovni instalace Siebel Enteprise
- Při Siebel Enteprise instalaci se definuje schéma, db připojení..
- Inicializace instalace Siebel Enterpise zpropaguje nastavení na S Gateway NS
- Do eapps.cfg se při instalaci Logical Profile ukládají konfigurační informace 

z Siebel Enteprise
- SWSE podporuje ZLIB komprimaci (Siebel Server <-> SWSE)
- Na SWSE jsou statistiky, defalutně v callcenter_enu/_stats.swe
- Ověření instalace Siebel Gateway Name Server: služba běží + gtwvsrvr/LOG
- EVT (Enviroment Vertification Tool) je v gtwysrvr/BIN
- EVT (Enviroment Vertification Tool) konfigurace co kontroluje je v evt.ini
- Defalutně po instalaci dbsrvr existují dvě role: sse_role (uživatelská) a tblo_role
- Repozitory lze zmigrovat na jinou RDBMS
- Siebel Server při instalaci vyžaduje port Siebel Gatway Name Server
- Siebel Server při instalaci vyžaduje jméno Siebel Enterprise, kterého má být člen
- Siebel Server při instalaci vyžaduje port pro Siebel Connection Broker 2321
- Remote Sychnchronization Manager port na Siebel Server je defalutně na 40400
- Instalace Siebel Server může zaregistrovat ODBC Oracle Driver
- Vertifikace nainstalovaného Siebel Server: běží služba + siebsrvr/BIN logy
- Jméno služby Siebel Serveru je Siebel Server [<enteprise>_<server name>]
- Siebel Server je potřeba nastavit pro připojení na Siebel Gatway Name Service a 

na databázi (ODBC connection)
- SWSE engine je DLL na Windows
- SercureBroswe na TRUE se dává v AOM parametrech a pro HI jsou pak view 

v SSL
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- SWSE při instalaci vyžaduje Siebel Server Host/Port, defalutní port je 2321
- Ověřování funkčnosti SWSE je v internetovém prohlížeči
- Browser Health Check je proveden po každém nalogování uživatele
- Browser Health Check lze zapínat a vypínat parametrem 

EnableClientHealthCheck v AOM (Requred, Recommanded, NULL (skip))
- Developer Web Client na rozdíl od Mobile Web client má v konfiguračním 

souboru konfiguraci připojení na db
- Siebel umožňuje 3 typy autentizace:

o Database Authentication (Využivá Siebel Databázi) a prochází vrstvama:
 Siebel Login Form
 Authentization Manager
 Security Adapter
 RDBMS

o Directory Server Authentication (použivá Authentization Service) a 
prochází vrstvama

 Siebel Login Form
 Authentization Manager
 Security Adapter

o Web Single Sign ON (použivá Authentization Service) a prochází 
vrstvama

 Web Single Sing On
 Authetization Manager
 Security Adapter

- Database Authentication – uživatel musí být prvně založen v DB
- Directory Server Authentization (LDAP, ADSI) nový uživatelé vytvoření 

v administraci jsou automaticky přidány do directory
- Web Single Sing On – autentizace například ve Windows, autentizace je předána 

Web serveru, bez login formu
- Security Adapter je plug-in do Authentication Manageru a umožňuje 

authentizaci z externích zdrojů: RDBMS, LDAP, ADSI, custom
- Po přenastavení LDAPu je nutné restartovat Siebel Server
- ADM achitektura obsahuje:  Source enerprise, Orchestrional enviroment a 

Target enerprise(s)
- ADM Siebele Managment Server obsahuje

o Databázi se záznamy o ADM packages
o AMD Registry File
o Target enreprise profile

- ADM Target Enerprise Profile je soubor ve formatu entprofile_<entr name>.xml
- Siebel Management Server vyžaduje : JRE, MS Windows + Perl Script
- Siebel Management Agent vyžaduje : JRE a to co siebel server (páč na něm běží)
- Security Adapter Configuration File je mgmtsrvr/bin/secadpt.cfg
- Management Agent Host Port je defalutně na 1199
- Siebel Tools používají authethizaci vůči databázi pokud je v souboru tools.cfg 
      vykomentován parametr SecurityAdapter
- Komponenty běží v Batch, Background nebo Interactive modu
- Interactiva a batch tasky lze spouštět z CLI bez restartu komponenty
- CLI je srvrmgr v bin adresáři na Siebel Server Gateway
- Siebel Tools jako IDE – Script Editor, Debugger, Compiler
- Server scripty lze umístit na: Application, Appletu, Business Service nebo BC
- Server scripty jsou uloženy v SRF
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- Server scripty lze spustit pomoci UI akce nebo workflow
- Browser scripty jsou volány pouze pomocí aktivity v prohlížeči
- Scripty jsou výpočetně náročné
- Scripty mohou vyvolat run-time errory a je problém s integritou dat
- Scripty vyžadují pokračující maitenence
- Scripty komplikují upgrade aplikace
- User properties je definice objektu jako child od Applet, BC, Control, Field List 

Columns a dalších
- User properties re-definují chování parent objektu
- User properties umožňují vyhnout se konfiguračně scriptování a přidat další 

logiku
- Flow smartscriptů může být určeno odpovědi uživatele
- Fields od SmartScriptů lze uložit do BC
- SmartScripty zmenšují cenu za školení
- Typy pohledu u SmartScriptů: User, Customer a Administration view
- SmartScript pohled employee view se skládá z : SmartScript Explorer a 

SmartScript Player
- Customer view u SmartScriptu má jen SmartScript Player a na konkrétní 

SmartScript se dostává pomocí hyperlinku
- Administration View je u smartscriptů je dostupné z Administration – 

SmartScript
- SmartScripty – Scripty jsou skupina pages
- SmartScripty – u otázek je nutné definovat „answer type“ – datový typ odpovědi
- SmartScripty – u otázek je nutné derinovat „answer control“ – radio button, 

checkobox,drop down, nic – pouze pro informaci
- Kontrola implementace SmartScriptu : Smartscript Verify Wizard, který 

kontroluje nedostupné stránky, nedosažitelné stránky, chybějící odbočky pro 
některé odpovědi, chybějící překlady

- Spuštění verify wizardu pro kontrolu smartscriptu: Administration – Smart 
Script -> Script, vybrat SmartScript a z applet menu: Menu > Verify

- SmartScript lze dobrovoleně releasovat – releasováná verze je nacachovaná 
v souboru (pre-compiled) a je rychlejší

- SmartScripty lze migrovat pomocí ADM
- V extension tabulce je ROW_ID i PAR_ROW_ID, v base tabulce ROW_ID, které 

odkazuje na PAR_ROW_ID. Pokud je to joinovaní normální tabulky (nikoliv 
extension) tak v base <pole>_ID odkazuje na ROW_ID jonované tabulky

- Implicit jon je pro ext. table, má vždycky jméno _X tabulky, nemá join definici
- Implicitní join pro extension tabulky se vždycky chová jako outer join
- Single Value Field z extension tabulky – join vyplněn názvem _X tabulky
- Field z extension tabulky je editovatelné v UI
- S_PARTY hlavní pole: ROW_ID,NAME, PARTY_TYPE_CD, PARTY_UID, 

PAR_PARTY_ID
- Siebel Party Model type podporuje : AcessGroup, Household, Organization, 

Person, Postion a UserList
- Více komponent může sdílet stejnou base tabulku, které záznamy má která je 

definováno přes vlastnost BC search specification
- Do WHERE podmínky vstupuje SearchSpecification z BC kombinovaná 

s SearchSpecification z Appletu
- Force case property: FIRSTUPPER, LOWER a UPPER
- Single Value Field má prázdný column pro calculated field
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- V calculated field lze použít hodnoty z parent BC (pokud je to v detail view)
- Calculated field jsou pouze pro čtení
- Sorting nad calculated field není podporváno
- Buisness Object je typicky pojmenován stejně jako parent BC v BO
- Business Object Component je child od Buisness Objectu
- Link u mezi BC v BO je použit jak pro M:M tak pro 1:M
- Jméno linku je parent BC/child BC
- Link nemá specifikaci jako Join, spojované pole jsou přímo na úrovni objektu 
- Pokud je u Linku vynecháno Source Field, pak je to Id
- Link je Top-level object a není pod BO (na rozdíl od Joinu, který child od BC)
- U Linku mezi BC při vstahu M:M je nutné definovat intersection tabulku a to 

pomocí sloupců (column) zatímco u 1:M se používají pro BC fieldy
- U extension tabulky musí být NAME, TYPE a PAR_ROW_ID společně unikátní
- Doporučení použít existující _XM tabulku pro novou BC (pomocí TYPE)
- Standalone table má při vytvoření P1 index na ROW_ID
- 1:1 Extension tabulka má při vytvoření P1 index na ROW_ID a U1 na 

(PAR_ROW_ID,CONFLICT_ID)
- Intersection tabulka má sloupec TYPE, který je částí indexu U1 (cizí klíče, type, 

conflict_id)
- Runtime musí být zaškrtnuto jek pro statický tak pro dynamický picklist, pouze 

ale u dynamického picklistu je vyplněna vlastnost „Pick Applet“
- User Properties může je child od : Application, Applet, BC, View, Control, List 

Column a Field
- User Properties obsahují pár value-name, který je předání C++ třídě BC
- DefalutFocus_New je user properties pod appletou, specifiující contro, který má 

jako první focus
- NoDataHide je user properties pod appletou, pokud je na Y appleta se schová, 

pokud neexistuje záznam
- Workflow processes a assigment objects nejsou kompilovány
- View má assigned Web Template
- View Web Template obsahuje placeholders pro applety
- View Web Template : Peer-Peer, Parent-Child, Parent-Child-Grandchild
- View Vew Template object je child od View
- Nové View je třeba registrovat a po té svázat z responsibilitou
- Nové View se přidává v Administration – Application | Views
- Container Page (jak se generuje stránka kolem view) je vlastnost objektu 

Application a definováno pod Web Page objektem
- Error Web Page je vlastnost objektu Application
- Application objekt má vlastnost Menu, definice Menu je jako top-level objekt 

s child objektem Menu Item
- Application Menu – vnoření menu je definováno pomocí desetiné tečky př (6.1) 

následované pořadovým číslem v menu
- Toolbar je top-level objekt s child Toolbar Item, Toolbar Locale
- Toolbar není specifikován v Aplication objectu ale v Web Template definovaného 

v application objektu
- V SI je podporován Javascript ale ne Document Object Model
- Server Manager task startuje pro GUI na všech serverech, pro CLI pouze na 

tom, kde je CLI připojeno
- CLI je na každém Siebel Server a na Seibel Gateway Name Server
- CLI srvrmgr má parametr g – gateway
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- CLI srvrmgr má paremetr z  - Siebel Server Group
- CLI srvrmgr má parametr u a p – user a password
- CLI srvrmgr má parametr e – enteprise name
- CLI srvrmgr má parametr s – server
- CLI srvrmgr má parametr l – pro jazyk/language
- Přidání serveru do grupy v CLI srvrmgr change attibut groupname=“x“ for server  

y, pokud skupina neexistuje, vytvoří ji.
- Vylistování všech příkazů pro CLI srvrmgr : help list 
- Zapnutí spool na CLI srvrmgr je pomocí spool soubor.txt
- Vypunutí spool na CLI srvrmgr je pomocí spool off
- CLI srvrmgr – parametry se mění pomocí příkazu change
- Z CLI se : konfiguroujou komponenty, spouští batch joby, (log enterprise 

parameter information)..
- Eapps.cfg je konfigurační soubor Siebel Web Server Extension
- Lbconfig.txt konfiguruje load balancing
- Pro load balancing je také nutné mít TRUE v eapps.cfg.[ConnMgmnt].virtual 

host a link na konfigurační soubor v eapps.cfg.[ConnMgmnt].virtualhostsfile
- Logy Siebel Serveru jsou v siebsrvr/logs a archivovány v siebsrvr/arhivelogs
- LogUseShareFile umožní sdílet jeden logovací soubor k více komponentám
- Logování lze zapnout na úrovni serveru nebo komponenty
- Siebel Event Logging Levels: Fatal, Error, Warning, Informational, Details a 

Diagnostics
- SARM Granuality levels: OFF, ARM a Detail
- Siebel Hanheld a Siebel Mobile Web mají lokální databázi
- Siebel Developer Web Client (thick) nepodřebuje web server (db na přímo)
- User interaction s applikací poskytuje Application Object Manager (AOM)
- Siebel Management Server obsahuje Diagnostic Tool na analýzu SARM dat
- Oracle Enteprise Manager dokáže analyzovat SARM data
- Nastavení propojení s DB je na úrovni Siebel Enteprise
- Session Timeouty pro SWSE jsou nastavovány při instalaci SWSE Profile
- Enteprise Security Token – validační sada znaků pro komunikaci Seibel Server 

s SWSE
- Grantusr.sql je v dbsrvr/Oracle/ a defalutně tvoří role sse_role a tblo_role, 

SIEBEL schéma a SADMIN a LDAPUSER uživatele
- U SI se Secure (HTTPS) = TRUE nastavuje na úrovni View
- U HI se SecureBrowse nastavuje jako AOM parametr
- Diagnostic Tool je součást Siebel Management Server
- Při instalaci Siebel Tools je nutné definovati Siebel File System Location pro 

synchronizaci se serverem
- lbconfig.txt pro celé Enteprise se vytvoří v bin/srvrmgr libovolného Siebel Server
- Pro každej rozdílenej Application Object Manager může být definován vlastní 

Virtual Server (list siebel server v lbconfig.txt při load balancingu)
- Web Server se musí po přenastavení load balancingu restartovat
- Administration–Server Managemet | Sessions zobrazuje připojené Siebel Servery
- Jazyk se musí nainstalovat: Na Enterprise, SWSE, seed data do databáze, na 

clienské aplikace a do LOV + administration language-specific settings
- Database Configuration Tool je použito pro seed data pro nový jazyk
- Siebel má primární jazyk pro top-level chybové hlášky
- Po instalaci jazyka do DB je nutné reset. Siebel Server a Gateway Namesrver
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- MLOV je Muntilanguage LOV vytvořené zkonvertováním LOV pomocí 
Database Configuration Utility a je nutné znovku zkompilovat .srf

- Po startu Siebel Gateway NameServer čte také gateway.cfg a namesrvr.cfg
- Nejméně jeden runing task pro Siebel Connection Broker by měl existovat
- Siebel Request Broker typicky běží na každém Siebel Serveru (musí být alespoň 

jeden) a je to router pro requesty
- User preference je uloženo v siebel file systém v souboru userpref/<userid> 

&<application name>.pref soubor obdrží po log-inu uživatele AOM
- V Siebel Enteprise komunikují 4 entity: Gateway, SWSE, SCBroker a SRBroker
- Běžícím bach komponentám lze řikat job a jsou typicky vvolány: uživatelskou 

akcí, eventem nebo workflow
- Nejprve zapnout component group pro celé enteprise, pak assgnout component 

group s konkrétním serverem, po té enablovat component group na daném 
serveru, synchornizovat a po té restart Siebel Server

- Component group není dostupná na žádném Siebel Server pokud není enable na 
úrovni enteprise

- Assing component group na serveru : Konfigurace je předána Siebel Gateway 
Nameserver + Siebel Gateway Nameserver si vymezí paměť

- Assign component group, která je enable na entprise je automaticky enable na 
asisigned severu

- Hodnoty parametrů tasku nelze nastavit v Enteprise Exploreru, lze tam však 
nastavit parametry pro ostatní čtyři: Enteprise, Server, Component Definiton a 
Server Componet

- Deflautně jsou parametry nastaveny na 3 úrovní: Enteprise, Server a Comp defi.
- Nově změněný parametr může být platný : Immediately, At Next Task, At Server 

Restart, At Componet Restart a Reqire Reconfiguration (př Security Adapter)
- Rekonfigurace komponenty Administration – Server Configuration |Enterpise | 

Component Definition pravým tlčtkm a Reconfigure a pak Commit
- Restart componenty je v Administration – Server Management | Components
- Mazání parametru komponenty: pravým tlčtkm a Delete Parameter Override
- Možné stavy Siebel serveru: Starting up, Shutting down, Running a ShutDown
- Možné chybové stavy Siebel serveru: No avaliable, Connect Failed, Handshake 

Failed, Login Failed a Disconnected
- Možné stavy componenty:Running, Online,Unavaliable,Paused (componenta 

online ale neakceptuje nové tasky), Shutting down a Shutdown.
- Po submitu jobu v Administration–Server Management|Jobs se změní na Queued
- V srvrmgr lze měni stav componenty :starup, pause,resume, shut down, auto 

start a manual start
- V srvrmgr příkazy pro group component: enable, disable, assign a remove
-  CLI srvrmgr použivá pro názvy komponenty jejich aliasy, které jsou bez 

inteprunkce a mezer na rozdíl od jména
- Reconfigurace komponenty z CLI srvrmgr: reconfig compdef <component alias>
- CLI srvrmgr paremetr /c –  lze při spuštění přiložit příkaz v uvozovkách
- View Web Teplate typy: peer-peer, peer-child, peer-child-grnadchild
- Applety jsou pod view v objektech View | View Web Templete Item.Applet
- Applet Mode (Edit, Base Edit List) se nastavuje v View | Web Template 

Item.Applet Mode, defalutně je Base
- Registering view – přidání jména nového view z Siebel Tools do Adminstration – 

Application > View
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- Acknowledgment Web View je vlastnost pod Application a odkazuje se defalutní 
view po loginu

- Typy screen views jsou : aggregate view, aggregate category, detail catogory a 
detail view

- S_CONTACT – Person related data
- S_USER – user specific data
- S_EMP_PER – employee specific data
- Party BC for Access Control: S_USERLIST, S_PARTY_GROUP a S_POSTN
- Jméno BO je typicky stejné jako parent BC
- Všechny BO nemusí nezbytně mít parent BC
- Parent BC v BO lze poznat tak, že má prázdnou vlastnost link
- 1:M link mezi BC v BO: Source Field, Destination Field, Name (parent/child), 

Parent BC (PK,pokud je prázdné, pak je to Id), Child BC (FK)
- Cascade delete property je specifikováno na úrovni linku a definuje chování 

mazání, pokud se maže parent (none – FK i záznam v childu zůstává, clear – 
maže se FK, záznam v childu zůstává, delete – maže se child záznam i FK)

- M:M link mezi BC v BO: Child a Parent BC, (Destination i ?source Field je 
prázdné), Inter Table, Inter Parent Column, Inter Child Column

- Jako unikátní v 1:M tabulce musí být trojice NAME, TYPE a PAR_ROW_ID
- Index na 1:1 Extension tabulce je PAR_ROW_ID a CONFLICT_ID
- Siebel Tools: Table | Index | Index Column, Index Column má sequence jako 

pořadí v indexu
- Dock Object má Visibility vlastnost, možné hodnoty jsou : Eneprise (all records), 

Private a Limited 
- Objekty nutné pro definování nového Picklistu: PickList, Single Value Field, SVF 

Pick Map, Pick Applet a List Column a List Controls
- Jestli je PickList bounted nebo unounted se nastavuje v Tools na objektu Picklist
- Objekt PickList nemá vyplněnu vlastnost Type Value, pokud je dynamický
- U Pick Appletu musí být vlastnost Runtime nastavena na true
- PickList se vytváří přes wizarda
- Buisness Service má typicky třídu (vlastnost class) CSSService
- Uživatelsky vytvořené buisness service jsou psány v Escriptu nebo VB Scriptu
- Siebel delivery buisness service jsou psány v C++ a nejsou modifikovatelné
- Client-stored buisness service jsou administrovány z Administration – Buisness 

Service, napsány v Visual Basic nebo eScript, nemají přednost před repository-
stored buisness service

- Simulace Buisness service je v Administration – Buisness Service – Simualator a 
zadává se tam : Buisness service, Method name, Interations + dole property set

- Workflow desinger obsahuje:Properties Window, Palette, Workspace a MWPW
- U Siebel Operation step se definuje Buisness Componenta a Operation
- U Buisness Service Step se definuje Buisness Service + Business Method + in/out
- U Decision step se nemusí editovat žádná vlastnost (doporučení je pojmenovat)
- Workflow process je top-level objekt a má vlastnosti : BO, Version, Project, 

Name a status (In Progress pro nový WF)
- Validace WF – z Workflow Proces Listu, pravým tlačítkem myši a „Validate“
- Service Flow nemůže obsahovat user interact step, je defalutní mod WF a spouští 

diskrétní kroky a končí
- Interactive Flow – snaha nahradit ho Task UI, uživatele naviguje po views
- Long Running Flow – lze ho pausovat a resumvat a nemůže obsahovat wait step
- 7.0 Flow – pouze pro backward komaptibilitu
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- Při simulaci WF se do Proces Properties vlastnosti Object Id vkládá ROW ID 
testovacího záznamu do „defalut string“

- WF simulátoru je spouštěn pravým tlač. ve Workflow Desingeru a „Simulate“
- Simulator WF toolbar se zobrazuje v View – Toolbars – Simulation 
- Nelze simulovat WF,které spouští server componenty(mimo Assinment Manager)
- Nelze simulovat WF, s run-time events
- Lze simulovat WF s user interact krokem
- Hotové workflow má status „Completed“ (po „Publish“) , nelze jeji editovat a je 

dostupné pro aktivaci
- Workflow je nutné „Check In“ aby bylo dostupné v Siebel Web Client
- WF se aktivuje v Business Process – Administration | Workflow deployment
- Při aktivaci workflow je přesunuto z repozitory do run-time tabulek Sieblu
- S_WFR_PROC je siebel-repository tabulka pro neaktivní Siebel Workflow
- S_WFA_DPLOY_DEF je runtime tabulka s aktivníma Siebel Workflow
- S_WFA_DPLOY_DEF – workflow jsou uloženy v XML formátu s deployment 

parametrama
- Revise button pro Workflow : zkopíruje workflow, inkrementuje version, nastaví 

status na In Progress (tzn. a tím ho lze editovat)
- Staré verze Workflow mají status „Outdated“ v Deployment Status vlastnosti
- Workflow Process Manager je buisness service a má dvě metody RunProcesses, 

kde je nutné specifikovat ROW_ID a RunBatch, kde je nutné specifikovat 
SearchSpecification

- Server Componenty co spouští Workflow Process Manger buisness service jsou: 
AOM, Workflow Process Manager a Workflow Process Batch Manager

- Componenta Workflow Proces Manager (WfProcMgr) může spouštět workflow:
o Pomocí runtime event (event processing mode in (Remote Syn|Asynch))
o Pomocí workflow policy
o Pomocí scriptu

- Interact step není podporován pokud je WF spouštěno pomocí Worklow Process 
Manager nebo Workflow Process Batch Manager

- WF Start Step obsahuje vlastnost Processing Mode, možnosti : Local        
       Synchronous, Remote Asynchronous a Remote Synchronous
- AOM předá volání wf componentě WfProcMgr pokud je Processing Mode v 

(Remote Asynchronous,Remote Synchronous) nebo volá přímo Workflow 
Process Manager (Server Request)

- Synchronní workflow může být vyvoláno uživatelskou akcí (spouští AOM nebo 
WfProcMgr) a uživatel čeká (cursor hourglass) dokud není dokončeno

- Asnychronní workflow je voláno pomocí WfProcMgr nebo WfProcBatchMgr
- Workflow Process Manager group component obsahuje componety: Generate 

Triggers, Workflow Action Agent, Workflow Monitor Agent, Workflow Process 
Manager, Workflow Process Batch Manager, Workflow Manager a Workflow 
recovery Manager

- WfProcMgr.RunProcess.Object Id=Row Id, při spuštění je dotazována primární 
BC z BO, který je přiřazen workflow

- Pokud Stop step končí workflow po Error Execution Branch musí se vyplnit 
Error Code vlastnost u Stop kroku (kod chybového návratu)

- Server Scripty lze přidat na úroveň Applikace, Appletu, BC a Buisness Service
- Browser Scripty jsou vyvolány na základě práce uživatele v browseru
- .js soubory jsou deployovány na Web Serveru a na clientu (tlustém patrně)
- SmartScript Explorer je u Employee view, u Customer view není
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- Základní jednoutkou TaskUI je view, u SmartScriptů je to Question
- SmartScripty jsou vytvářeny Web Clientem, Task UI v Siebel Tools
- Pro Question u SmartScriptů je nutné definovat: Jméno, typ návratové 

proměnné a control (checkobox, dropdown, radio button)
- SmartScripty lze migrovat pomocí ADM
- Buisness service method arg properties:Name, Datatype, Type (Input/Output)
- Iterace mezi vrácenými recordy Siebel Operation je pomocí NextRecrod a 

PreviousRecord
- Workflow Process Manager je buisness service s metodama RunProcess (s 

parametrem ROW_ID) a RunBatch (s parametrem search specificaton)
- Testování workflow je možné v Siebel Tools, ale také pomocí Buisness Service 

simulátoru v clientovi a spouštěním Workflow Process Manager.RunProcess 
nebo RunBatch. Na rozdíl od testování v Siebel Tools lze testovat workflow, které 
používají server componenty

- Workflow Process Manager je také componenta s aliasem WfProcMgr
- Workflow Process Batch Manager je componenta s aliasem WfProcBatchMgr
- Workflow Process Manager je také components group
- Jediní dva klienti, kteří mají u sebe konfiguraci a synchronizují se je Siebel 

Mobile Web client a Siebel Handheld client
- Jediní dva klienti, kteří kontaktují Siebel Server jsou Siebel Mobile Web client a 

Siebel Handheld + Siebel Developer Web Client, který kontaktuje Siebel Server 
pouze ve speciálních případech a pouze pro konfiguraci

- Siebel Web Client - thin, potřebuje jako vstup virtual directory
- Siebel Developer Web client nepotřebuje web server
- Siebel Developer client lze použít pokud je v piči Siebel Server či Web Server
- SWSE podporuje third-party load balancing, přjímá data z Siebel Server a 

formátuje je do www stránek
- Siebel Gateway si drží list běžících komponent a jejich dostupnosti, pravidelně 

flushované do siebns.dat
- Horizontal builds siebel.srf, Vertical/Industry siebel_sia.srf
- Application Deployment Manager je framework, který vyžaduje Siebel 

Management Agent a Siebel Management Server
- Siebel Management Server může obsahovat Diagnostic Tool
- Orchestartion Enviroment = tam kde běží Siebel Management Server
- EVT = enviroment vertification tool
- Authentizace na Siebel Gatway NameServer je pomocí DB neb LDAP
- Komunikace v Siebel Enteprise je pomocí SISNAPI
-
- SISNAPI komunikace podporuje : SSL,Enhanced SSL,RSA a M$ Crypto ASI
- Opakovaný checkout je dovolen pouze uživateli, který jej udělal naposled
- Undo Checkout uvolní lock na serveru¨
- Undo Checkout+Get je alternativa k Cancel Checkout
- Undo Checkout uvolní lock na serveru, ale nechá ho na localu
- Alow Object Locking = yes indikuje, že je zapnuté COCI
- Check Out na projekt je povoleno pouze pokud je COCI vypnuto
- Project lze locknout na aktuálním repozitory (local i server)
- Jenom Top-level objekty lze individuálně kompilovat
- Možnosti při konfiliktu objektů v Toolsech: Overwrite, Merge, Do not import
- Top-level objekt je Web Template s child Web Template File
- Registering view je do objektu Web Template File
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- Mapping (binding) je do objektů * Template|Page Item
- Na Buisness Layer jsou tři typy objektů: Field, BC, BO
- Pro Form Applet je Web Template=Applet Form Grid Layout (pouze Edit mode)
- Application object má vlastnost Menu (Generic WEB) odkazující se na top-level 

objekt Menu
- Grupovat view lze na základě vlastností Category a Parent Category
- SmartScript tlačítka: Finish, Cancel a Finish Later
- Primary BC v BO nemusi byt specifikovano pro view, pro workflow je nutné
- 1:M link je defionován pomocí fields, nikoliv columns, naopak pro M:M se na 

intersection tabulku odkazuje pomocí columns
- Cascade delete property (None, Clear, Delete) je definován v Link
- M:M Link definice Cascade delete property vždy na „None“, nastavuje se Inter 

Child Delete (TRUE smaže intersection záznam+child, FALSE smaže pouze 
intersection záznam)

- 1:M Extension tabulka: PAR_ROW_ID, NAME a TYPE musí být dohromady 
unikátní

- Pro použití _XM tabulky pro více BC je nutné u nich specifikovat Predefned 
Search Specification (získání záznamů) a SVF „Type“ je nutné nastavit 
predefined value

- Pro Siebel Management Agant i Server je nutné vytvořit uživatele, který muže 
používat services

- Siebel Gatway Name Server má defalutní port 2320
- .js soubor se deployuje nejen na Web Server, ale i na remote clitenty
- S Data Validation Managerem pracuje administrator
- User Properties umožňuje deklarativně zavéct conditional logic místo scriptovani
- SmartScripty – na urovni Script objektu se nastavuje chování pro implicitní save
- SmartScripty lze migrovat pomoci ADM
- SmartScripty jsou uloženy v CS_S_RUN_ANSWR dokud nejsou kompletní
- Form Applet používá Applet Form Grid Layout
- Upgrade Behavior je pro non-siebel delivery objekty ignorováno
- Aktiv. Show More ve Form appletu vyžaduej přidání ToggleLayout do controls
- K vytoření Form i List Appletu se používá wizard
- Zobrazeni či nezobrazení v List Appletu se nastavuje pomoci property: Show In 

List (lze vybrat) a Avaliable (nelze vybrat)
- View má přiřazeno View Web Template
- Typy View Web Template: Peers, Parent-Child, Parent-Child-Grandchild
- K vytvoření view se používá wizard
- View Web Template Item, proeprty Applet mode musí být pro List Applet 

nastaveno na „Edit List“ (dafalutně je „Base“)
- Odkaz na toolbar je specifikováno ve web template (CSSFrameViewBar)
- Field object type pod BC zobrazuje jak Single Value Field tak MultiValue Field
- Explicit join má join specification a join definition
- Join (narozdil od Linku) není Top-level objekt, je definovan pod BC
- Explicit join má alias
- U extension table je PAR_ROW_ID FK od PK ROW_ID base tabulky
- Implicitni join je vždy outer join
- Pro vytvoření BC jsou nutné jen tři parametry: Project, Jméno a Base Table
- S_PARTY – base table pro všechny party BC :

o ROW_ID
o PARTY_TYPE_CD – typ v party tabulce
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o PARTY_UID part of a user key
o PAR_PARTY_ID FK na parent record
o NAME

- Type v party: HouseHold, Postion, Person,AccessGroup,Organization a UserList
- S_PARTY.ROW_ID=S_CONTACT.PAR_ROW_ID
- S_ORG_EXT.INT_ORG_FLG = Y -> internal division
- U S_BU je podporováno indexování nad Organization name
- S_PARTY_PER je intersection tabulka pro S_PARTY
- Party Data má explictní (non-party BC, relace uvnitř party data modelu) i 

implicitní joiny (party extension tables)
- Přidávání do Party Modelu lze pouze s explicitníma joinama
- 1:M link se specifikuje přes fields nikoliv přes columns
- Cascade delete propery ja vlastnost Link objektu
- M:M link se specifikuje přes columns intersection table
- M:M link – Delete propery vždy na None a dále se specifikuje Inter Child Delete
- Business Object muze mit vice Business Object Component
- Picklist je top-level object pro static i dynamic picklist
- Picklist wizard udělá, to co by měl uživatel: Založí záznamy v S_LST_OF_VA, 

vyvoří picklist top-level object a vytvoří SVF Pick Map
- Dynamic picklist má pod sebou BC
- Hieachrtical Picklist se specifikuje na top-level objektu picklist pomoci Search 

Specification : Parent=LookupValue(„něco“,child);
- Shuttle Applet je pro M:M vztah (zobrazuje na vyber i další mozne zaznamy)
- Pro MVG je nutné vyplnit Associate Applet
- Auto Primary Property: Defalut (první), Selected, None (user must specify)
- Service Flow nemůže obsahovat ani wait ani user interact step
- Eapps.cfg je v SWEApp/bin, lbconfig.txt je v SWEApp/ADMIN/ na Web Serveru
- Po startu čte Siebel Gateway Name Server gateway.cfg a namesrvr.cfg
- .shm je na Siebel Server v siebsrvr/ADMIN/<entep_name>.<server_name>.shm
- Po enable/disable component group, které mají batch komponenty je nutné 

sesynchronizovat Seibel Server a Siebel Gateway Name Server
- Nutné synchronizovat Siebel Server a Siebel Gatway Name Sever je i pokud 

vytvořím, modifikuji nebo mažu batch komponentu
- Pokud nesesynchronizuji batch komponenty s GNS nebudou vidět v job view
- Task parametry nejsou jako jediné vidět v Enteprise Exploreru
- Parametry u tasku lze nastavit jen pokud jsou spouštěny z CLI
- Rekonfigurace componenty ja na úrovni componenty definition
- Administration – Server Configuration – Backup Enteprise zazálohuje siebns.dat 

z GNS, soubor nelze zálohovat manuálně, pokud GNS běží.
- Víc komponent může pomocí profiles sdílet parametry pro jednorázové nastavení
- Jsou jenom 4 normální stavy Seibel Serveru – Shutdown, Running, Shutting 

down a Starting up.
- Errorové statusy Siebel Server jsou: Not avaliable, Connect failed, Handshake 

failed, Login failed a Dinsconnect
- Componenty lze sledovat na úrovni Enteprise nebo pro konkrétní server
- Stavů komponent je 6: Online, Running, Paused, Unavaliable, Shutdown a 

Shutting down.
- Všechny user sessions jsou pod stejným PID
- Siebel Server Manager je componenta,která poskytuje interface pro administraci
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- GUI startuje Server Manager task na kazdem Siebel Serveru narozdil od CLI 
(CLI startuje Task Manager task na kazdém servru v případě připojení na Siebel 
Enterpise)

- Srvrmgr je jak na Siebel Server Gateway tak na každém Siebel Server v /bin
- Srvrmgr parametry g=gateway, l=language, s=server, z=siebel group, 

p=password, u=username, e=enteprise
- Server group můžou být vytvořeny jen pomocí CLI, change attribute 

groupname=“ServerGroup“ for server Server_1
- Příkazy pro změnu stavu komponenty přes CLI: pause, resume, startup, shut 

down, auto start, maual start
- Příkazy pro component groups přes CLI: enable, disable, assign a remove
- CLI použivá aliasy – tzn jména bez diakritiky a mezer
- V CLI lze rekofigurovat komponentu pomocí rconfig comdef <alias>
- CLI lze podstrčit batch příkazy pomocí argumentu /i <input_file>
- CLI lze podstrčit příkaz pomocí argumentu  /c „příkaz“
- Pomocí CLI lze logovat parametry interprise, spouštět joby, konfigurovat 

kompoenty atd..
- Lbconfig.txt se dá vygenerovat pomocí CLI kontaktovaného na Enterprise, 

pomocí příkazu: generate lbconfig
- Pro zapnutí load balancingu je nutné re-apply Logical Profile na Web Serveru
- VirtualServer (definovaný v lbconfig.txt) se nastavuje v eapps.cfg v sekci pro 

specifickou applikaci napři [/sales_enu]
- VirtualHostFile určuje jestli se použivá lbconfig.txt nebo lbconfig.cfg (stejné)
- Application-specific configuration files je nutné změnit několikrát (Siebel Server, 

Siebel Tools, Tlustej klient)
- Nelze zaměnit Server a Client verzi pro application-specific konfigurační 

soubory, tzn uagent.cfg je jinej na Siebel Server a jinej na tlustém klinetovi
- V tools.cfg není odkaz na GNS datový zdroj–Tools s nim nekomunikuje
- Na Siebel Server je adresář LOGARCHIVE, kam se po startu odlévaj logy
- LogUseShareFile parametr umožní logovat všechny componenty do jednoho logu
- Logy na urovni severu mají 6 stupnů: 0:Fatal, 1:Error (defalut), 2:Warnings, 

3:Informational, 4:Detail, 5: Diagnostics
- Log nastavení mohou komponenty zděnit z úrovně serveru, podobně jako 

parametry
- Administration – Server Management – Taks dole ukazuje formátované logy
- Pro logovaní Gateway nebo Web Serveru je nutné nastavit enivroment 

proměnnou SIEBEL_LOG_EVENT na 0-5 a restartovat je.
- SQL Tracing je parametr na úrovni serveru, který umožní logování SQL
- Notifikace emailem se dělají pomocí System Alters definovaných pro celé 

Enteprise v Administration – Server Configuration
- Logování Developer Web Clienta (a tlustého klienta) je nastavováno pomocí 

enviroment proměnné SIEBEL_LOG_EVENTS (podobněj jako SWSE a GNS)
- SDDC – Siebel Diagnostic Data Collector
- SDDC – sbírá statické nastavení (konfigurace, proměnné, prostředí)
- SDDC je voláno pomocí siebsnap.exe s /u user /p password a jedním s paremetrů 

(g – gateway|s – server|w – web server)
- siebsnap.exe je v /bin–u Siebel Gataway Nameserver,SWSE i u každého Serveru
- siebsnap.exe ukládá výsledky do /siebsnab adresáře (na GNS, SRVR nebo SWSE)
- siebsnap.exe (SDDC) loguje hodnoty v textové podobě
- SARM je pro Siebel Servery ale i pro SWSE
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- Každý siebel server generuje odděleně pro sebe binární .sarm soubory
- SARM používá memory buffer před flushnutím do .sarm souboru
- .sarm soubory jsou uloženy na SWSE/SiebSrvr společně s logy v /log¨
- SARM zapne parametr SARM Granularity Level na 1 nebo 2 na úrovni serveru 

nebo na úrovni komponenty, defalutně vypnuto – nastaveno na 0
- EnableClientHealthCheck je parameter na Object Manager (dafalut TRUE)
- Predeploy.htm je na SWSE (SWEApp/public/enu), tlustém klientovi (/bin) i 

Siebel Serveru (siebsrvr/ webmaster/enu)
- SARMQuery nenačítá do paměti celý SARM soubor
- SARMQuery filtru a analyzuje data
- SARMQuery je platformě nezávislý
- SARMAnalyzer -konvertování .sarm souborů do jiných formátů (cvs,xml)
- SARMQuery – pomoci parametru –config <file.txt> jde vnutit soubor s makrem
- Siebel Diagnostic Tool je GUI xicht pro SARMQuery
- Pro klienta je v konfiguračním souboru sekce [ClientHeatlhCheck]
- ActiveX jsou v Downloaded Program Folder
- Dvě možnosti jak uživateli vnutit ActiveX – otevřít s administrátorskými právy 

predeploy.htm nebo script, který nakopíruje dll do Download Program Folder
- FQDN bypassuje pop-up blockery (fully qualified domain name)
- EnableFQDN je parametr na eapps.cfg na Web Serveru
- ADM podopruje import : Database, Repository a File 
- ADM importuje do databaze administrativni (uzivatelska data), lov, user lists..
- ADM jako file customize je bráno: css,swt,images ale i .sif (Siebel Tools objecty)
- GNS port je 2320 pro Siebel Management Server (část ADM prostředí)
- Workflow Policies je asynchroní špouštění workflow
- Workflow Policy je pravidlo obsahující jedno nebo více podmínek a jednu akci
- Workflow Policies používají Workflow Process Manager componentu
- Spouštění workflow policy má dvě části Workflow Monitor Agent, sledující 

události a Workflow Process Manager spouštějící workflow
- Při splnění wokflow rule je vyvolán trigger a záznam je uložen do S_ESCL_REQ,

Workflow Monitor Agent přijme záznam z tabulky a zavolá Workflow Process 
Manager přes Server Request Broker, která vyvolá Buisness Workflow

- Dva typy scriptů – Server Script a Browser script
- AOM interpretuje Server Scripty
- Siebel Tools obsahuji IDE – Script editor, compiler a debugger
- Browser scripty jsou psány v JavaScriptu
- Server Scripty jsou psány v eScriptu či Visual Basicu (pouze na Windows)
- Scripty jsou dostupné u objektů: Application, Applet, Buisness Component a 

Buisness Service 
- Server Scripty přes AOM vyvoáláva UI aktivita nebo wokflow
- Browser scripty nemohou být volány z wokflow, spouští je UI aktivita uživatele
- Customer view pro SmartScripty nemá Smart Script Explorer
- Zakladní jednotkou Task UI je view, 
- Základní jednotkou SmartScriptů je question
- Task UI je vytvářeno v Siebel Tools
- SmartScript je vytvářen clientem v Administration – Smart Scripts|
- SmartScripty – Script je skupina stránek
- SmartScripty – Stránka je skupina otázek
- SmartScripty – Otázka je skupina odpovědí
- SmartScripty – branches jsou mezi otázkama uvnitř stránek a mezi stránkama
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- SmartScripty – u question je nutné definovat návratový typ, jmené otázky a 
answer control (tlačítko, checkbox…)

- SmartScript verify obsahuje kontrolu: nedosažitelných stránek, chybějícího 
překladu, chybejícího branch

- SmartScripty lze releasovat/předkompilovat pro rychlejší běh (dobrovolné)
- SmartScripty lze do clienta importovat a exportovat je
- ADM umí importovat SmartScripty
- Applet muže pomocí RunCallScript zavolat SmartScript na aktuálním ID
- Top-level Workflow Policy Object má pod sebou Assignement Object
- Assignement Candidates mohou byt emploeeys, pozice nebo organizace
- Assignement Candidates může být statické (candiate list) nebo dynamické
- Application URL : server+application name+ language surffix
- User ID – Siebel -> Menu - Help-> Technical support
- Type view: List View – nahoře List applet a dole Form Applet
- Type view: Detail view – nahoře List applet a dole Form/List Applet
- Type view: Explorer view – vlevo Explorer Applet, vpravo Form Applet
- Řádek v list appletu lze přikotvit kliknutím dvakrát na jeho hlavičku
- List applet je považován za row/one-dimension, Form Applet je považován za 

dvoudimenzionální
- Při hledání v Sieblu lze do MVG pole zadat operátor EXISTS()
- View může být označené jako Ready Only v Siebel administraci view pro určitou 

responsibilitu
- Při změně responsibilit je nutné „clear cache“
- Data access control je závislý na responsibilitách a view
- User jsou také svázání s responsibilitou jako employees
- Employees mají nejméně jednu pozici, která patří do jedné organizace
- User Profile Preferences – Change Position umožňuje změnit aktulní pozici
- Siebel Tools – OE zobrazuje „object type“,object list editor „object definition“
- Single Value Field má vlastnost required
- Minimálně tři prostředí : Development, QA (quality assurance) a Produkce
- Projecty se neversionují
- Siebel Tools – Get lze použít na stahnutí nového objektu se serveru
- Při Check In lze zaškrtnout „Maintain Lock“, což podrží zámky na projektu
- Storno změn – Check Out (přepsat verzí ze serveru)+ Check In (přepsat zpět na 

server a hlavně uvolnit locky)
- Project Difference – Siebel Tools -> Check In -> Diff..
- Undo Check Out – uvolní zámek na serveru, lokální nechá locknutý
- Projekt se zepnutým COCI nelze check out, ale lze ho getnout
- Project lze locknout přímo (jak na serveru, tak na lokalu)
- Changed Flag je v Siebel Tools -> View -> Options -> General
- Jenom top-level objekty mohou být kompilovány separátně
- Auto-start tlustého clienta se nastavuje v okně s kompilací (+ View -> Debug)
- Siebel Tools mají Web Template Explorer editor
- Web Template File objekt má vlastnost „Type“ in (View, Applet, Web)
- I na úrovni appletu jsou vlastnosti No Delete, No Insert, No Update a No Merge
- Applet Form Grid Layout je typicky jen v „Edit“ mode
-     List applet podporuje drilldowny
- List Applet Modes: EditList(HI), Base(SI) zobrazeni, Edit (SI) dotazy a editace
- List Applet v Base má tlačítko „query“ odkazující na applet v jiném template
- Customer Application je v SI, employee je typicky v HI

29



- List Applet - Base i Edit mode se občas mohou objevit i v HI applikaci
- Applet(L) | List | Column List – column má vlastnost „Show in list“ a „Avaliable“
- Applet (pouze List releavantní) má vlastnost Html Number Of Rows, pokud je 

prázdný bere se to z parametru NumberOfListRows z application.cfg souboru, 
jinak 10

- Applety jsou mapován do View v objektech View | Web Template | Web 
Template Item

- Web Page je top-level objekt (Cointeiner, Error page a Logon page)
- Menu je top-level objekt s childs Menu Item, na Menu se odkazuje názvem 

z objektu Application v jeho vlastnosti „menu“
- Toolbar je top-level objekt s child objekty Toolbar Item a Toolbar Locate
- Linky zobrazené v Site Map jsou konfigurovány v Application | Screen Menu 

Item a odkazují se na screeny
- Outer Flag je na úrovni top-objektu Join
- Base + Extension table může být považována za jednu logickou tabulku
- S_PARTY obsahuje sloupec PARTY_TYPE_CD, PARTY_UID. 

PAR_PARTY_ID – FK na parent record,..
- S_PARTY je pro : Position, Person, AccesGroup, UserList, Household a 

Organization
- Common BC: User-related (User, Emploee, Contact), Organization-related 

(Organization, Division, Account) a Access-related (Position, Acces Group a 
UserList)

- Organizace má INT_ORG_FLG=Y a záznam v S_BU
- Editing properties jsou jak na BC tak na Appletě
- Owner delete property je vlastnost BC, záznam může smazat pouze majitel
- Management server a Management Agant (ADM) vyžadují os account
- Siebel Magement Server i Agent vyžadují běh perl scriptu
- EVT – Enviroment vertification tool
- Připojení na Siebel Gateway Nameserver je pomocí autentizace LDAP nebo db¨
- Siebel interně používá protokol SISNAPI – Siebel Internet Session API
- Siebel Gatway Name Server má port 2320
- EVT lze konfigurovat pomocí evt.ini
- Výstup z evt může být v txt nebo html
- Grantusr.sql se pouští před Siebel Database Configuration Utility
- Defalutně dvě role: sse_role a tblo_role
- Help -> Technical Support obsahuje: Connect String, User a Repository file
- V MVG lze hledat pomocí EXISTS child recordy
- Responsibility mají vztah M:M k user i view
- Existuje primární responsibilita, která determinuje vstupní view tab
- Při změně responsibilit je nutné „clear cache“, funkční při dalším loginu usera
- Přístup k záznamu může být omezen na úprovni employee, position, organizace 

nebo jejich kombinací
-
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