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Dokumentinhallintajärjestelmien kehittyessä vuosi vuodelta voi yritykselle tulla aiheelli-
seksi vaihtaa jo käytössä oleva dokumentinhallinjärjestelmä uuteen. Tällaisessa tilanteessa 
katsotaan uuden järjestelmän hyödyn olevan suurempi kuin dokumentinhallinjärjestelmän 
vaihdosta koituvat kustannukset. Myös yhtiön sisäisen rakenteen tai toimintamallien muu-
tos voi aiheellistaa dokumentinhallintajärjestelmän vaihtoon.  
 
Suurimpia haasteita dokumentinhallijärjestelmästä toiseen siirtymisessä oli dokumentin 
mukana tulevien ominaisuuksien (attributes) muuntamisessa uuden dokumentinhallijärjes-
telmän mukaisiksi. Ominaisuuksien muuttamisella optimoidaan hyötyä, jota dokumentin-
hallintajärjestelmän vaihdosta saadaan. Tämä kuitenkin pidentää dokumentinhallijärjestel-
mien siirtoaikaa. 
 
Jotta siirtoaikaa voitaisiin lyhentää, oli luotava muunnostaulukoita joiden mukaan teknisten 
dokumenttien ominaisuuksia muutetaan uuteen muotoon. Näitä muunnostaulukoita tulkit-
sevat pääasiassa muunnokseen kehitetyt ohjelmat, mutta vaikeissa tapauksissa muunnok-
sen joutuu hoitamaan ihminen. Siirron yhteydessä päätavoitteena on kuitenkin informaati-
on säilyminen tai jopa sen kasvattaminen, vaikka se työtä hidastaisikin. 
 
Kasvavassa teollisuusyrityksessä teknisten dokumenttien versiointivauhti on kova ja koska 
dokumentteja versioi yleensä myös jokin ulkopuolinen taho, on dokumenttien liikenne 
suurta myös yrityksen dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolella. Dokumentit voivat 
liikkua joko kahden eri verkossa olevan dokumentinjärjestelmän välillä tai dokumenteilla 
voi olla jokin ulkoinen sijoituspaikka versioinnin aikana. Täten on yrityksen otettava huo-
mioon myös dokumentinhallijärjestelmän ulkopuolinen dokumentinhallinta. 
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As document management systems are improving every year, there can be time when a 
corporation might want to change their document management system to a newer one. In 
this kind of situation the cost to change the document management system is regarded to 
be less than the benefit that comes from changing the system. Also the inner changes in the 
corporation or in the corporation’s work model can make the change of document man-
agement system beneficial.  
 
The biggest challenge in document management system migration comes from the docu-
ment attribute change. Changing the attributes also optimizes the benefits that come from 
document management system migration, but this also increases the migration time. 
 
To decrease the migration time the transformation tables are created which are then used in 
the process to change attributes to fit in to the new document management system. These 
transformation tables are mainly used in programs that do the attribute transformation au-
tomatically, but there can be cases where only human is capable to make the right attribute 
choice. We have to keep in mind that the main goal in migration, is to keep all the informa-
tion we have or even increase it, although it would slow the migration. 
 
In growing industrial corporation the renewing rate of documents is very high. Documents 
are also renewed by other companies, so the movement of the documents is also high out-
side the document management system. Documents can move between two different doc-
ument management systems in different networks or documents could have placement out-
side document management when they are being renewed. This is why corporations should 
also think about document management when document is outside document management 
system. 
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LYHENNELUETTELO 

 
API  Application Program Interface. Sovelluksen palvelurajapinta. API on kokoelma 

metodeja, jotka on määritelty kohdesovelluksessa. Näitä metodeja voidaan kut-
sua toisesta ohjelmasta. 

 
COM  Component Object Model. Komponenttioliomalli. Microsoft Oy:n vuonna 

1993 esittelemä arkkitehtuuri, joka mahdollistaa sovellusten kehityksen val-
miista komponenteista. 

 
DFC  Documentum Foundation Class. Tarjoaa oliopohjaisen rajapinnan kommuni-

kointiin asiakasohjelman ja eContent Server -palvelimen kanssa. 
 
DMCL Documentum Client Library. Kommunikointirajapinta asiakasohjelman ja Do-

cumentum dokumentinhallintajärjestelmän välillä. 
 
DMS  Document Management System. Lyhenne jota käytetään ilmaisemaan doku-

mentinhallintajärjestelmää. 
 
DPI  Dots per Inch. Pistettä tuumalle. Skannauksessa ja tulostuksessa käytetty tark-

kuusyksikkö. 
 
DQL  Documentum Query Language. SQL-kielen tapainen kyselykieli, jota kätetään 

dokumentinhallintajärjestelmän kyselyihin. DQL tarjoaa ylimääräisiä sisällön-
hallintaan liittyviä laajennuksia SQL-kieleen. 

 
ERP  Enterprise Resource Planning. Yritystietojärjestelmä. 
 
 
FAT   File Allocation Table. Alun perin Microsoft yhtiön kehittämä tiedostojärjes-

telmä MS-DOS ja Windows ympäristöön. 
 
HTTP Hypertext Transfer Protocol. Tiedonsiirtoprotokolla. 
 
HTTPS Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. 
 
JPI  Jacobs Project Information system. Jacobs Engineeringin käyttämä dokumen-

tinhallintajärjestelmä projektinaikaisille dokumenteille. 
 
LRU  Least Recently Used. Vähiten hiljattain käytetty. Tämä on välimuistin täyttöön 

ja tyhjennykseen käytetty algoritmi. 
 
NTFS New Technology File System. Alun perin Windows NT käyttöjärjestelmään 

Microsoftin kehittämä tiedostojärjestelmä. 
 
PDF  Portable Document Format. Adobe Systems yrityksen kehittämä universaali 

tiedostoformaatti. 
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PDMS Plant Document Management System. Borealis Polymers Oy:n käyttämä nimi 
yhtiölle räätälöidystä Documentum dokumentinhallintajärjestelmästä. 

 
RDBMS Relational DataBase Management System. Relaatiotietokannan hallintajärjes-

telmä. Relaatiotietokannat sisältävät tietoa, joka on tallennettu ennalta määritel-
tyihin tauluihin, jotka voivat olla liittyneinä toisiinsa. 

 
SQL  Structured Query Language. Kyselykieli, joka on kehitetty tietojen keruuseen 

ja hallintaan relaatiotietokannoissa. 
 
TIFF  Tagged Image File Format. Tiedostoformaatti kuvien tallennukseen. 
 
URL  Uniform Resource Locator. WWW:ssä toimiva resurssipolun ja itse resurssin 

osoitteen määrittelevä syntaksi. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Diplomityö keskittyy työn selontekoon koskien teknisten dokumenttien hallintaa eri do-

kumentinhallintajärjestelmien välillä, dokumenttien siirtoon dokumentinhallintajärjestel-

mästä toiseen sekä toimintamallien tutkimiseen dokumentin sijaitessa väliaikaisesti doku-

mentinhallintajärjestelmän ulkopuolella. Työ tehdään Borealiksen Porvoon tehtailla.  

 

Borealis on kansainvälinen yritys, jonka tuotteisiin kuuluvat polyolefiinimuovit sekä pet-

rokemian tuotteet. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Itävallassa. Tehtaita yritykseltä löytyy 

muun muassa Ruotsista, Suomesta, Itävallasta ja Belgiasta. Borealis onkin Euroopan toi-

seksi suurin polyolefiinin tuottaja noin 4000 kilotonnin vuosituotannolla [1]. Työ käsittää 

juuri Borealiksen Porvoon muovitehtaiden dokumentit. 

 

Borealis on ulkoistanut suunnittelun Jacobs Engineeringille lukuun ottamatta Porvoota, 

missä suunnittelu on ulkoistettu Neste Jacobsille (Jacobs Engineering omistaa 40 % Neste 

Jacobsista). Tämä suunnittelun ulkoistaminen on tuonut paineita niin dokumentinhallinta-

järjestelmän kuin myös dokumentinhallintajärjestelmien välisen dokumenttien siirron ke-

hittämiseen. 

 

Tällä hetkellä jokainen ylläpidettävä Borealiksen Porvoon muovitehtaiden tekninen piirus-

tus sijaitsee Neste Jacobsin hoitamassa teknisessä arkistossa paperi- tai muovimuodossa. 

Suurimmasta osasta dokumentteja on sähköinen versio PDMS–dokumentinhallinta-

järjestelmässä (Plant Document Management System). Teknisten piirustusten, joista van-

himmat ovat jo 1970-luvun alusta, kokonaismäärä arkistossa on noin satatuhatta [2].  

 

Teknisten dokumenttien sijaitseminen dokumentinhallintajärjestelmässä parantaa esimer-

kiksi dokumenttien saatavuutta tuotannossa niitä tarvitseville, koska dokumentinhallinta-

järjestelmän avulla tekniset dokumentit ovat jokaisen yrityksen sisäisen verkossa olevan 

koneen ulottuvilla. Teknisten dokumenttien sähköistäminen nopeuttaa myös teknisten pii-

rustuksien hakua tiedostojen yhteydessä tallennettavien ominaisuuksien (attribute) avulla. 
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Näin ollen järjestelmän on tarkoitus siirtää myös kuormitusta pois arkiston henkilökunnal-

ta. 

 

Borealiksella on käytössä SAP AG:n ERP (Enterprise Resource Planning)-yritystieto-

järjestelmä. Kyseisellä järjestelmällä hallitaan muuan muassa yhtiön tuotannon laitetietoja, 

laskutusta, työntekijöiden palkanlaskentaa ja varaosia. Jokainen näistä eri osista toimii 

omana moduulinaan yhden järjestelmän sisällä, jolloin järjestelmään voidaan lisätä tai 

poistaa toiminnallisuuksia koko järjestelmän häiriintymättä. Borealis on nyt ottamassa 

käyttöön SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän (SAP Document Management Sys-

tem), joka mahdollistaa dokumenttien hallinnan samassa järjestelmässä muiden toiminto-

jen kanssa.  Nyt käytössä olevasta PDMS-dokumentinhallintajärjestelmästä onkin tarkoitus 

siirtää kaikki dokumentit uuteen SAP DMS-dokumentinhallintajärjestelmään vuoden 2008 

kesään mennessä. 

 

Teknisten dokumenttien siirto dokumentinhallintajärjestelmään on monivaiheinen prosessi, 

johtuen dokumenttien suurista ikäeroista ja siitä, että ominaisuuksien kerääminen teknisistä 

dokumenteista vie aikaa. Kuitenkin kun tämä siirto on kerran tehty, on siirto dokumentin-

hallintajärjestelmästä toiseen paljon helpompi prosessi, kunhan tarvittavat ominaisuudet 

ovat lähellä tosiaan kummassakin järjestelmässä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Diplomityössä tutustutaan Borealiksen ja yhtiön kumppaneiden käyttämiin dokumentinhal-

lintajärjestelmiin. Tutustumisen päämääränä on luoda toimintamalliehdotus miten doku-

mentteja käsitellään eri järjestelmien välillä ja myös siihen, miten dokumentteja voidaan 

hallita silloin kun dokumentti sijaitsee näiden järjestelmien ulkopuolella. 

 

Diplomityön yhtenä osana on PDMS-dokumentinhallintajärjestelmissä olevien dokument-

tien siirto SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään. Tämä osa työstä keskittyy erityi-

sesti eri ominaisuuksien parsimisesta sekä oikeellisuuksien tarkastamiseen ohjelmallisesti. 

Diplomityössä selvitetään myös etuja ja haittoja joita seuraa kyseisestä siirrosta. 
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Itse dokumentinhallintajärjestelmiin ei diplomityössä tehdä muutoksia, vaan käytännön työ 

keskittyy erilaisten työkalujen valmistukseen ja kehitykseen. Kaikille diplomityössä tehtä-

ville työkaluille tehdään myös ohjeet, jolloin työkalujen käyttöönottaminen ja käyttö on 

helpompaa. 

  

1.3 Työn rakenne 

 

Luvussa kaksi käydään läpi diplomityöaiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä muita 

tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksessa on erityisesti keskitytty tutkimaan artikkeleita, jotka 

liittyvät dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen siirtymiseen sekä kahden dokumentinhal-

lintajärjestelmän välillä tapahtuvaan dokumentinhallintaan.   

 

Luvussa kolme kuvaillaan käytöstä pois siirtyvää PDMS-dokumentinhallintajärjestelmää. 

Esittelen myös dokumentinhallintajärjestelmään liittyvät käyttötapaukset. Luvussa neljä 

keskitytään PDMS-dokumentinhallintajärjestelmän tietokannan rakenteeseen. 

 

Luvussa viisi esitellään käyttöönotettavan SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän 

ominaisuuksia verrattuna käytöstä poisjäävään järjestelmään. 

 

Luvussa kuusi keskitytään työkaluihin, joita tarvitaan niin dokumentinhallintajärjestelmäs-

tä toiseen siirryttäessä kuin myös niihin, mitä tarvitaan uusien dokumenttien siirtoon do-

kumentinhallintajärjestelmään. Luvussa käydään läpi myös työkaluja, joita käytetään do-

kumenttien hallintaan dokumenttien versioinnin aikana, jolloin dokumentit ovat dokumen-

tinhallintajärjestelmän ulkopuolella. 

 

Luvussa seitsemän tarkastellaan toimintamalleja, joita tarvitaan uutta dokumenttia järjes-

telmään syöttäessä sekä tapauksessa, jossa dokumentteja siirretään dokumentinhallintajär-

jestelmästä toiseen. Luvussa käydään läpi myös dokumentinhallinta tilanteessa, jossa do-

kumentti siirretään kolmannelle osapuolelle muutettavaksi.  

 

Luvussa kahdeksan esitellään työstä saatuja tuloksia sekä jatkotoimenpiteitä. Diplomityön 

lopuksi tehdään vielä yhteenveto työstä. 
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2 DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 
 
Diplomityössä kirjallisuuskatsaus on jaettu kahteen pääkohtaan. Ensimmäisenä on tutki-

mus koskien dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen siirtymistä ja toisena kohtana on 

katselmus kahden tai useamman dokumentinhallintajärjestelmän välillä tapahtuvasta do-

kumentinhallinnasta. Nämä ovat myös kaksi pääteemaa tässä diplomityössä. Luku kuiten-

kin aloitetaan määrittelemällä dokumentinhallintajärjestelmä yleisellä tasolla. 

 

2.1 Dokumentinhallintajärjestelmän määrittely  

 

Yksinkertaisimmillaan dokumentinhallintajärjestelmänä voidaan pitää yhtä arkistokaappia. 

Tämä arkistokaappi näin ollen sisältää kaikki arkistotavaksi tarkoitetut dokumentit. Arkis-

tokaapissa jo olevia dokumentteja voidaan ottaa ulos tarkasteltaviksi tai muutoksia varten. 

Uusia dokumentteja voidaan myös lisätä kaappiin. Jotta dokumentit olisi helposti löydettä-

vissä arkistokaapissa, ovat dokumentit järjestetty kaappiin esimerkiksi dokumentin luo-

mispäivämäärän tai otsikoiden mukaiseen aakkosjärjestykseen. Tästä järjestyksen säilymi-

sestä pitää huolen henkilö, joka laittaa ja ottaa dokumentteja arkistokaapista, eli hän toimii 

näin dokumenttien hallitsijana. 

 

Tällä samalla periaatteella toimii myös sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä. Doku-

mentinhallintajärjestelmä voidaankin jakaa karkeasti kolmeen pääkomponenttiin: 

- Käyttöliittymään 

- Tietokantaan 

- Dokumenttien säilytyspaikkaan. 

Siinä missä käyttöliittymänä ei-sähköisessä dokumentinhallintajärjestelmässä toimii arkis-

tokaapin eri lokerot ja jossain mielessä myös henkilö, joka arkistokaappia hallitsee, toimit-

taa sähköisessä dokumentinhallintajärjestelmässä tätä virkaa tietokoneella oleva ohjelma. 

Tämän ohjelman avulla dokumentteja voidaan hakea, tuoda, viedä ja katsella.  

 

Dokumenttien järjestystä ylläpitävää henkilöä ja arkistokaapin hakurakennetta sähköisessä 

dokumentinhallintajärjestelmässä vastaa tietokanta. Tietokantaan tallennetaan dokumentit 

yksilöllistävät tiedot ja näiden tietojen avulla dokumentin pysyvät dokumentinhallintajär-

jestelmässä aina järjestyksessä.  
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Etuna ei-sähköiseen dokumentinhallintajärjestelmään verrattuna, sähköisessä dokumentin-

hallintajärjestelmässä dokumentit voidaan järjestää lukemattomalla eri tavalla. Yksinker-

taistetussa esimerkkijärjestelmässä järjestys voidaan säätää vain yhden ainoan kriteerin 

mukaan kerrallaan. Tietokannassa jokaiseen varsinaiseen dokumentin sisältävään tiedos-

toon on linkki.  Nämä tiedostot sijaitsevat esimerkiksi erillisellä levypalvelimella siinä 

missä ei sähköisessä dokumentinhallinjärjestelmässä dokumentin sijaitsevat fyysisesti ar-

kistokaapissa.  

 

Ainoana näkyvänä osana sähköisen dokumentinhallintajärjestelmän käyttäjälle järjestel-

mästä toimii järjestelmää ohjaava käyttöliittymä. Esimerkkinä käyttäjän hakiessa tietyt kri-

teerit täyttävän dokumentin katsottavaksi, käyttäjä valitsee halutut kriteeri käyttöliittymäl-

le. Kriteerien avulla käyttöliittymä suorittaa haun dokumenttien ominaisuudet sisältävään 

tietokantaan. Tietokanta palauttaa käyttöliittymälle listan kriteerit täyttävistä dokumenteis-

ta ja linkit niiden sijainteihin levypalvelimella. Tästä listasta käyttäjä voi valita halutun do-

kumentin katseltavaksi, jonka käyttöliittymä sen jälkeen hakee levypalvelimelta. 

 

Dokumenttimäärien ja dokumenttien monimuotoisuuden kasvaessa sähköisen dokumentin-

hallintajärjestelmän käytöstä on selviä hyötyjä ei-sähköiseen dokumentinhallintajärjestel-

mään verrattuna. Dokumentit pysyvät järjestyksessä ja ne ovat helpommin löydettävissä. 

Sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä mahdollistaa myös dokumenttien saatavuuden 

ympäri maailmaa sähköisen tiedonsiirron avulla. 

 

Yleisesti ottaen sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä tarjoaa järjestelmällisen doku-

menttien säilytyksen lisäksi paremman tietoturvan normaaliin tiedostonhallintaan verrattu-

na erillisen käyttäjätunnistuksen ansiosta. Se tarjoaa myös dokumenttien versionhallinnan, 

mikä on erittäin hyvä ominaisuus usein versioitavia teknisiä piirustuksia arkistoitaessa. 

Muita ominaisuuksia ovat muun muassa työkalut dokumenttien etsimiseen tietokannasta 

sekä sulautuvuus dokumenttien luontiin käytettävien ohjelmia kanssa. Suora dokumenttien 

avaus dokumentinhallintajärjestelmästä poistaa turhia välivaiheita ja näin nopeuttaa työn-

tekoa. Koska dokumentit ovat verkottumisen ansioista nopeasti saatavilla, soveltuu doku-

mentinhallintajärjestelmä mainiosti dokumenttien jakeluun.  
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Tästä eteenpäin dokumentinhallintajärjestelmän maininta tässä diplomityössä tarkoittaa 

sähköistä dokumentinhallintajärjestelmää.  

    

2.2 Dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen siirtyminen 

 

Dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen siirtymisessä suurin työ liittyy dokumenttien 

ominaisuuksien eli dokumenttien tiedon siirtoon järjestelmästä toiseen (data migration). 

Aiheesta löytyy myös tieteellisiä artikkeleita, jotka keskittyvät sisällön siirtoon järjestel-

mästä toiseen, kuin myös siirtoon liittyviin ongelmiin. 

 

Tiedon siirtäminen dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen voidaan jakaa karkeasti kah-

teen eri vaiheeseen. Nämä kaksi vaihetta ovat tiedon kerääminen (data extracting) ja tiedon 

lataaminen (data loading). Tiedon kerääminen on vaihe, jossa käytössä olevasta dokumen-

tinhallintajärjestelmästä otetaan ulos tieto, joka halutaan siirtää uuteen järjestelmään. Tämä 

tieto tallennetaan, tiedon määrästä riippuen, väliaikaiseen tiedostoon tai tiedostoihin. [3] 

 

Tiedon lataaminen on vaihe, jossa tiedon keräämisvaiheessa saatu tieto ladataan uuteen 

dokumentinhallintajärjestelmään. Jotta siirto onnistuisi, on kummastakin dokumentinhal-

lintajärjestelmästä luotava käsitteelliset mallit, joiden avulla tiedolle tehdään tarvittavat 

muunnokset. Käsitemalleilla tieto ”sovitetaan” uuteen dokumentinhallintajärjestelmään. [3] 

 

Kun uuden ja vanhan dokumentinhallintajärjestelmän välillä ominaisuuksien tulkinta ei 

eroa toisistaan, on tiedon siirto järjestelmästä toiseen yksinkertaista. Asia kuitenkin on har-

voin näin, koska yleensä osa hyödystä mitä dokumentinhallintajärjestelmän vaihdosta hae-

taan, riippuu juuri dokumentinhallintajärjestelmien tietomallieroista. Ominaisuuksien erot 

järjestelmien välillä tuottavat tällöin vaikeuksia tietojen suoraan tulkkaukseen järjestelmäs-

tä toiseen.  

 

Seuraavassa luvussa käydään läpi tunnettuja haasteita, jotka on otettava huomioon tiedon 

siirrossa dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen. 
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2.3 Haasteet tietojen siirrossa 

 
Tiedon siirtoon dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen kuuluu tiedostojen siirron lisäksi 

myös tiedon sovittaminen uuteen järjestelmään. Kohdejärjestelmän tietomalli voi erota 

suuresti vanhasta tietomallista. Näiden erojen selvittäminen on ratkaisevan tärkeää ennen 

varsinaista migraatiota, jotta siirto onnistuisi ilman ongelmia, eikä siirron yhteydessä kato-

aisi mitään tietoa. [3] 

 

Nämä järjestelmien erot tuovat mukana haasteita, jotka voidaan jaotella tietojen ristiriitojen 

hallintaan, viite-eheyden säilyttämiseen, tietokantamallien sovitukseen sekä tiedon synk-

ronointiin. Nämä haasteet on tuotu esiin Cheong Youngin ja Cyril S. Kunin artikkelissa 

Data Migration [3]. Seuraavaksi käydään lävitse mainittuja haasteita ja niihin ehdotettuja 

ratkaisuja.  

 

Tapaus jossa siirrettävä tieto on käsitteellisesti sama kummassakin tietokannassa, mutta 

tiedon esitys eroaa toisistaan jonkin verran, aiheuttaa niin sanotun arvoristiriidan. Esimer-

kiksi diplomityössä korvattavassa dokumentinhallintajärjestelmässä teknisen dokumentin 

piirtäjäyritys merkittiin pelkällä yhtiön nimellä, kun nyt uudessa yhtiön nimen eteen tulee 

myös tehtaan paikkatunnus (10 = Porvoo). Tällainen pienen eron aiheuttama arvoristiriita 

täytyy korjata migraation yhteydessä. [3] 

 
Yksinkertainen ratkaisu arvoristiriitaongelmaan olisi se, että laadittaisiin ohjeet, millä mi-

käkin arvo korvataan migraation yhteydessä. Teknisten dokumenttien siirrossa tämä voisi 

toimia pieniä sarjoja käsiteltäessä (migraation jälkeisten dokumenttien siirto), mutta suuris-

sa erissä, jotka sisältävät tuhansia dokumentteja, ei tämä menetelmä ole täysin toimiva. 

Tällainen menetelmä on liian hidas sekä ihmisen osuus prosessissa on liian suuri, jolloin 

virheiden teon mahdollisuus kasvaa liikaa. [3] 

 

Cheong Youngin ja Cyril S. Kun esittelevät myös toisen menetelmän, jossa migraation yh-

teydessä luodaan arvoille muunnostaulukot. Näillä muunnostaulukoilla ilmaistaan suoraan 

mikä ”vanhan” järjestelmän arvo korvataan milläkin ”uuden” järjestelmän arvolla. Tämä 

korvaus voidaan tehdä automaattisesti, jos muunnos on yksiselitteinen. Tapauksissa joissa 

suoraa korvaavaa arvoa ei voida löytää, voidaan päätös jättää käyttäjälle. Yleensä epäsel-

 11



vissäkin tapauksissa arvojoukkoa voidaan kuitenkin jollain tavalla rajata. Erilaisiin rajaus-

menetelmiin keskitytään myös tässä diplomityössä. 

 

Vaikka yleensä tavoitejärjestelmässä on kyse yhdestä loogisesta järjestelmästä, voi se kui-

tenkin fyysisesti olla jakautunut useampaan tietokantaan. Tällaisessa tapauksessa on tärke-

ää varmistaa, että viite-eheys säilyy migraation jälkeenkin. Tämä tarkoittaa sitä, että viit-

teet tietokantoihin säilyvät. Jotta viite-eheys säilyisi, on migraation yhteydessä kerättävä 

dokumenteista viitteet tietokantoihin. [3] 

 

Jos lähde- ja kohdejärjestelmän tietokantakaaviot eivät ole yhtenevät, joudutaan tietomallit 

järjestelmien välillä yhdenmukaistamaan. Yksinkertaisin ratkaisu ongelmaan on kehittää 

eroaville tietotyypeille uusi pääluokka, johonka kummankin järjestelmän tiedot sopivat. 

Tällainen käytäntö kuitenkin yksinkertaistaa järjestelmää liikaa, joten hienostuneempien 

ratkaisujen käyttö on enemmän kuin suotavaa. [3] 

 

Cheong Youngin ja Cyril S. Kun esittelevät neljä erilaista tietoristiriitatapausta ehdotusrat-

kaisuineen [3]. Tapauksissa joissa lähde- ja kohdejärjestelmän välillä kaksi ominaisuutta 

on nimetty eri tavalla, mutta niiden tunnus ja merkitys on sama, voidaan lähdejärjestelmän 

ominaisuuden nimiö vaihtaa suoraan kohdejärjestelmän muotoon. Jos taas kahdella omi-

naisuudella on sama nimi mutta merkitys on eri, voidaan pääluokan luomista harkita. [3] 

 

Tapauksessa jossa ominaisuuksien merkitys lähde- ja kohdejärjestelmässä on lähes sama ja 

nimiö sama, voidaan ominaisuuksien yhdistämistä harkita. Yhdistetyistä ominaisuuksista 

voidaan myös luoda pääluokka, jonka alle kummatkin ominaisuudet lähde- ja kohdejärjes-

telmästä sijoitetaan [3]. Tämä järjestely kuitenkin lisää ominaisuuksien määrää, eikä näin 

mahdollisesti ole paras ratkaisu, jos ominaisuudet ovat hyvin lähellä toisiaan. Ongelmia 

kahdesta hyvin samanlaisesta ominaisuudesta voi syntyä dokumenttien haun yhteydessä, 

koska tällöin ei ole tarkkaa tietoa, millä ominaisuudella dokumentti löytyy. Suurempaa do-

kumenttijoukkoa haettaessa voivat dokumentit jakautua kummallekin ominaisuudelle. 

Ominaisuuksina voi olla myös esimerkiksi pituusyksiköitä, jotka täytyy muuttaa oikeaan 

suhteeseen, jos lähde- ja kohdejärjestelmässä käytetään eri perusyksiköitä [3].  
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Sen jälkeenkin kun kaikki tieto on saatu siirrettyä lähdejärjestelmästä kohdejärjestelmään, 

lähdejärjestelmien käyttöä voidaan joissain tapauksissa jatkaa. Tällöin jos lähde- ja kohde-

järjestelmiä käytetään toisistaan riippumatta, täytyy järjestelmät synkronoida tietyin vä-

liajoin. Cheong Youngin ja Cyril S. Kunin esittelevät kaksi erilaista synkronointimenetel-

mää: lisäyssynkronointi ja täydellinen synkronointi. Lisäyssynkronoinnissa jokainen muu-

tos, mikä tehdään järjestelmässä, kirjataan ylös tiedostoon. Tiedostoon kerätyt muutokset 

toteutetaan kohdejärjestelmään määritellyin väliajoin. Täydellistä synkronointia käytettäes-

sä kaikki tieto lähdejärjestelmästä synkronoidaan kohdejärjestelmän kanssa. Tämä mene-

telmä on yksinkertaisempi kuin lisäyssynkronointi, koska erillistä tiedostoa ylöskirjauksiin 

ei tarvitse ylläpitää, mutta se on myös samalla hidas koska synkronointi toteutetaan kaikille 

tiedoille. [3] 

 

2.4 Dokumentinhallintajärjestelmien välinen dokumentinhallinta 
 
 
Dokumentinhallintajärjestelmien välinen dokumentinhallinta ja dokumentinhallintajärjes-

telmästä toiseen siirtyminen on toimintamalliltaan hyvin lähellä toisiaan sillä erotuksella, 

että tiedonsiirto on kaksisuuntaista dokumentinhallintajärjestelmien välisessä dokumentin-

hallinnassa yksisuuntaisen sijaan. Edellisessä luvussa mainitut tiedonsiirtoon liittyvät haas-

teet kuitenkin pätevät yhtälailla dokumentinhallintajärjestelmien välisessä dokumentinhal-

linnassa.  

 

Haastetta kuitenkin lisää tietojen edestakainen siirto. Tällöin kun on huolehdittava kahden 

tai useamman dokumentinhallintajärjestelmän sisältämien dokumenttien tietojen oikeelli-

suudesta. Tähän haasteeseen on otettu kantaa Borealiksen ja Jacobs Engineeringin teke-

mässä toiminta-analyysissä koskien kyseisten yhtiöiden dokumentinhallintajärjestelmien 

välistä dokumentinhallintaa. Tämän luvun kuvaus perustuu yritysten sisäisiin dokument-

teihin. 

 

Kyseisessä toiminta-analyysissä tarkastellaan rajapintaa, jota käytettäisiin dokumenttien 

siirtoon SAP DMS ja JPI (Jacobs Project Information System) dokumentinhallintajärjes-

telmien välillä. Rajapinnan tehtäviin kuuluisi dokumenttien sisään- ja ulosotto kummasta-

kin järjestelmästä, projektien hallinta, yhdenmukaisuuden tarkastus, virheiden hallinta, tie-
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donsiirto, vaadittujen muunnoksien tekeminen ja yleinen toimintojen automatisoiminen 

(kuva 1). 
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Kuva 1. Dokumentinhallintarajapinnat SAP DMS:n ja JPI:n välillä. 

 

Näiden kahden yhtiön välisestä suhteesta johtuen, jossa Jacobs Engineering toimii doku-

menttien suunnittelevana osapuolena ja Borealis dokumenttien tilaajana, voidaan kyseiset 

dokumentinhallintarajapinnan toimintamallit rajata kolmeen päätapaukseen. Näistä en-

simmäisessä uusi dokumentti luodaan JPI-dokumentinhallintajärjestelmässä, josta se vie-

dään (export) SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään. Toisessa toimintatapauksessa 

jo julkaistu dokumentti SAP DMS:stä viedään JPI:hin versiointia varten. Kolmannessa 

toimintatapauksessa sama dokumentti on olemassa jo molemmissa järjestelmissä, mutta se 

otetaan uudelleen versioitavaksi. 

 

Dokumentinhallintajärjestelmien rajapinnan täytyy pitää huoli siitä, että jotain tiettyä do-

kumenttia ei voida versioida samanaikaisesti kummassakin järjestelmässä. Se kummalla 

järjestelmällä on oikeus dokumentin versiointiin, määräytyy hallintaoikeuden mukaan 

(master). Jos esimerkiksi dokumenttia halutaan versioida JPI:ssä, mutta hallintaoikeus do-

kumentista on SAP DMS:llä, täytyy kuva tuoda JPI:hin, jolloin hallintaoikeus siirtyy JPI-

dokumentinhallintajärjestelmälle. Käytännössä hallintaoikeudet toteutetaan dokumentin 

sisään- ja ulosottoja käyttämällä, jolloin dokumentti on aina lukittuna jommassakummassa 

järjestelmässä. Vaikkakin kaikki muut dokumentin ominaisuudet ovat samat riippumatta 

dokumentinhallintajärjestelmästä, on dokumenttien versionumerointi ainutlaatuinen kum-
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massakin järjestelmässä. JPI:ssä käytetään projektin aikaista versionumerointia ja SAP 

DMS:ssä virallista dokumentin versionumerointia. 

 

Kun uusi dokumentti luodaan ensimmäisen toimitapauksen mukaan JPI-dokumentin-

hallintajärjestelmässä, täytyy kaikki dokumenttiin liittyvät ominaisuudet olla lisättynä do-

kumenttiin ennen kuin se voidaan tuoda SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään. Siir-

ron yhteydessä ominaisuuksien oikeellisuus ja riittävyys tarkastetaan. Siirron jälkeen SAP 

DMS generoi dokumentille uuden ainutlaatuisen dokumenttinumeron ja dokumentti siirtyy 

julkaistuun tilaan (kuva 2). 

 

JPI 
Ver. A 

JPI 
Ver. B 

JPI 
Ver. X 

SAP DMS 
Ver. 01 
 

Jacobsin projektin aikainen versiointi 

Kuva 2. Dokumentinluonti JPI:ssä ja siirto SAP DMS:ään. 

 

Kun SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä on olemassa jo dokumentista julkaistu 

versio ja se halutaan versiotavaksi JPI-dokumentinhallintajärjestelmään, käytetään apuna 

SAP DMS -vientimoduulia. Tällä vientimoduulilla dokumentista muodostetaan uusi lukittu 

versio SAP DMS:ään. Tämän jälkeen tämä uusi versio siirretään ominaisuuksineen JPI-

dokumentinhallintajärjestelmään (kuva 3). Siirron yhteydessä hallintaoikeus dokumentille 

siirtyy JPI-dokumentinhallintajärjestelmälle. 

 

Kuten jo aiemmin on versioinnista mainittu, elää dokumentti kummassakin dokumentin-

hallintajärjestelmässä omina versoinaan. Dokumentteja voi kuitenkin ottaa katseltavaksi 

järjestelmästä toiseen. Niin voi tehdä myös tapauksessa, jossa dokumentti on otettu ver-

siotavaksi JPI:hin. 
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Ver. 01 
Viety versioitavaksi 

 
Kuva 3. SAP DMS:ssä olevan dokumentin versiointi JPI:ssä ja tuonti takasin SAP 

DMS:ään 

 

Kun dokumentti on saatu versioitua valmiiksi JPI-dokumentinhallintajärjestelmässä, do-

kumentti tuodaan uudelleen SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään. JPI:ssä doku-

mentti lukitaan ja SAP DMS siirtyy dokumentinhaltijaksi. Tällöin dokumentista poistetaan 

lukitus SAP DMS:ssä. 

 

Tilanteessa jossa dokumentti löytyy kummastakin dokumentinhallintajärjestelmästä ja do-

kumentti on lukittuna JPI:ssä, täytyy dokumentti uudelleen viedä SAP DMS:stä JPI:hin. 

JPI:ssä versionumeroa nostetaan JPI:ssä jo olevasta dokumentista yhdellä (kuva 4). 
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Kuva 4. Dokumentti otetaan uudelleen versioitavaksi aina SAP DMS:n kautta JPI:hin 
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orealiksen ja Jacobs Engineeringin dokumentinhallintajärjestelmien välisen dokumentin-B

hallinnan toiminnallisesta analyysistä saa hyvän pohjan myös tähän diplomityöhön kuulu-

vaan osioon, jossa kehitetään dokumentinhallintamenetelmiä SAP DMS:n ja jonkin kol-

mannen osapuolen välillä. On kuitenkin oletettava, että dokumentteihin liittyvien doku-

menttien ajantasalla pitäminen kuuluu dokumentit omistavalle taholle (Borealis). 
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3 PDMS-DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄ 

 

Borealiksen käyttämä ja nyt käytöstä pois siirtyvä dokumentinhallintajärjestelmä on nimel-

tään PDMS (Plant Document Management System). Tämä järjestelmä pohjautuu Docu-

mentum Inc:n kaupalliseen järjestelmään, jonka päälle on rakennettu tuki teknisten doku-

menttien hallintaan sekä muut juuri Borealikselle vaadittavat lisäominaisuudet. Tässä lu-

vussa käydään lävitse PDMS-dokumentihallintajärjestelmän sisäinen rakenne, jonka ym-

märtäminen auttaa niin dokumentinhallintajärjestelmän ylläpidossa kuin myös dokumentti-

en siirrossa järjestelmästä toiseen. 

 

3.1 Käyttäjäryhmät 

 

Dokumentinhallintajärjestelmän käyttäjät voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen ryhmään: 

koordinaattoriin, sisällöntuottajiin ja katselijoihin. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu tieto-

kannan ylläpitäminen ja dokumenttien massasyöttäminen tietokantaan. Koordinaattorilla 

on yleensä mahdollisimman korkea käyttöoikeustaso jolloin hänellä on mahdollisuus kor-

jata virhetilanteita, joita voi ilmetä esimerkiksi dokumenttien elinkaarien kanssa. [4] 

 

Sisällöntuottajiin kuuluvat niin teknisiä piirustuksia versioivat suunnittelijat kuin myös 

projektipäälliköt. Tämä käyttäjäryhmä niin luo kuin uudistaa tietokannan sisältöä. Käyttä-

jäoikeuksiin tälle ryhmälle kuuluu oikeudet lukita dokumentteja, ottaa niitä ulos tietokan-

nasta, laittaa niitä sinne takaisin sisään, sekä päivittää dokumenttien elinkaarta. [4] 

 

Katselija-käyttäjäryhmällä on pienimmät käyttöoikeudet dokumenteille. Nämä henkilöt 

voivat hakea kuvia tietyin hakuehdoin ja tulostaa niistä paperikopioita. Borealis Polymers 

Oy:ssa nämä henkilöt ovat kunnossapidon tai tehtaiden työntekijöitä. [4] 

 

3.2 Sisällön säilytysmoduuli Docbase 

 

Dokumentinhallintajärjestelmän perustana toimii sisällön säilytysmoduuli. Documentum-

ohjelmistossa tätä kutsutaan Docbase-nimellä. Tämä voi sijaita joko UNIX- tai Windows 

2000-pohjaisessa käyttöjärjestelmässä. Sisällön säilytysmoduuli sisältää niin tiedostojärjes-
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telmän, jonka käyttöjärjestelmä tarjoaa sekä relaatiotietokannan (RDBMS = Relational Da-

tabase Management System) (kuva 5). [4] 

     

Käyttöjärjestelmä RDBMS 

Docbase 

 

Kuva 5. Docbase-sisällön säilytysmoduuli. 

 

Sisällön säilytysmoduulin sisältämä relaatiotietokanta pitää sisällään metatiedon dokumen-

teista, eli se omaa tietoa koskien dokumentin alkuperästä, tyypistä, tekijästä, avainsanoista 

jne. Relaatiotietokanta toimii myös linkkinä itse dokumenteille, jotka sijaitsevat sisällön 

säilytysmoduulin tiedostojärjestelmässä. [4] 

 

Visuaalisesti Documentum-ohjelmiston tiedostorakenne esitetään hyvin samantyyppisesti 

kuin Windows käyttöjärjestelmän tiedostojenhallintanäkymä (file explorer). Ylimmällä 

tiedostojärjestelmätasolla ovat ”arkistokaapit”, jotka voivat sisältää suoraan dokumentteja 

tai kansiota. Alemmilla tasoilla ovat kansiot, joiden sisällä voi olla niin dokumentteja kuin 

toisia kansiota. Koko arkistokaappien sisältö voi olla linkitettynä eri puolille arkistopuuta, 

koska koko tiedostorakenne on vain yksi ilmentymä tiedostojärjestelmän sisällöstä. [4] 

 

Sisällön säilytysmoduulissa dokumentit, arkistokaapit, kansiot, käyttäjät ja kaikki muu ovat 

olioita. Jokainen olio on yhden tällaisen luokan ilmentymä. Jokaiselle luokalle on etukä-

teen määritelty sen mahdolliset ominaisuudet ja toiminnallisuudet. Olio- ja luokkaraken-

teesta puhutaan enemmän luvussa neljä. [4,5] 
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3.3 Sisällön hallintatoiminnot 

 

Sisällön säilytysmoduulin sisäiset toiminnot voidaan jakaa neljään eri luokkaan: kirjasto-, 

hallinta-, liiketoiminnallisiin ja julkaisupalveluihin. Kirjastopalveluihin kuuluvat doku-

menttien ulos- ja sisäänotto, versioiden- sekä käyttöoikeuksien hallinta. Hallinnollisiin pal-

veluihin kuuluvat virtuaalisten dokumenttien luonti sekä dokumenttien siirto, kopiointi ja 

linkitys. Liiketoiminnallisiin palveluihin kuuluvat elinkaarien asetus sekä työkäsittelyjär-

jestyksien luominen, jota ei kylläkään ole otettu käyttöön Borealis Polymers Oy:ssä. Jul-

kaisupalveluun kuuluu mahdollisuus tehdä dokumentista erillinen katseluun tarkoitettu tie-

dostomuoto, kuten esimerkiksi Adoben kehittämä PDF (Portable Document Format) [6]. 

[4] 

 

Dokumentin ulossiirtoa käytetään silloin, kun käyttäjä haluaa muokata dokumentin sisäl-

töä. Ulossiirto lukitsee samalla dokumentin, jolloin voidaan varmistua siitä että vain yksi 

henkilö muokkaa kuvaa samanaikaisesti. Niin ulossiirretyn dokumentin kuin myös sen 

vanhempien versioiden katselu onnistuu sisällön säilytysmoduulista normaalisti. Borealis 

Polymers Oy:ssä dokumenttien ulossiirron yleensä hoitavat joko projektipäälliköt tai suun-

nittelijat itse. Sellaisissa tapauksissa, joissa henkilöllä ei ole pääsyä dokumentinhallintajär-

jestelmään, hoitaa ulossiirron arkistohenkilökunta. 

 

Ulossiirrossa käyttäjälle ei siirry alkuperäinen dokumentti, vaan järjestelmä luo siitä kopi-

on käyttäjän omalle verkkolevylle, josta käyttäjä voi sen siirtää haluamaansa paikkaan. 

Kun dokumentin sisältöä on muokattu haluamalla tavalla, voidaan dokumentti siirtää takai-

sin dokumentinhallintajärjestelmään. Siirron yhteydessä lukitus dokumentissa häviää ja 

mahdollisuus dokumentin muokkaamiseen aukeaa. 

 

Kun dokumentti siirretään takaisin järjestelmään, käyttäjä voi päättää minä versiona se ote-

taan sisään. Dokumentin version luomisessa on kolme vaihtoehtoa. Dokumentti voidaan 

tuoda takaisin joko samana versiona kuin se on ulosotettu tai se voidaan merkata joko suu-

reksi tai pieneksi versiomuutokseksi. Pieni ja suuri muutos eroavat toisistaan ulkoisesti sii-

nä, että suuressa muutoksessa versio kasvaa yhden kokonaisluvun verran, kun taas pienes-

sä muutoksessa se kasvaa yhden kymmenesosan edelliseen versioon nähden. Dokumentin-

hallintajärjestelmässä jokainen versio dokumentista on itsenäinen olio, joten jokaisella do-
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kumentin versiolla voi olla eri sisältö sekä metatiedot. Tämä mahdollistaa sen, että doku-

mentin sisällön säilytysmoduulin ylläpitämää versiopuuta pystyy myös haaroittamaan ot-

tamalla ulos dokumentista vanhempi versio ja tekemällä siitä uusi versio (kuva 6). Nykyi-

nen versio dokumentista on se, mihin on viimeksi tehty suuri muutos (suurin kokonaislu-

ku). [5,4] 

1.0 1.1 

1.1.1.0 

1.2 2.0 

1.1.1.1 3.0 

pieni muutos suuri muutos 

pieni muutos suuri muutos 

haarautuminen 
Nykyinen 
versio 

 
Kuva 6. Dokumentin versiopuu. 

 

Jokaiselle dokumentille on määritelty käyttöoikeudet, mitkä määrittelevät kuka voi käyttää 

dokumenttia ja miten. Nämä käyttöoikeudet asettaa joko dokumentin luonut käyttäjä tai ne 

määrittelee järjestelmä automaattisesti. Peruskäyttöoikeuksia löytyy seitsemän kappaletta 

(NONE, BROWSE, READ, RELATE, VERSION, WRITE, DELETE). Käyttöoikeudet 

jakautuvat tasaisesti siten että käyttäjä, jolla on NONE-tason käyttöoikeudet, ei pääse kat-

somaan dokumenttia, eikä sen metatietoja, kun taas terminmukaisesti DELETE-tason oi-

keudet omaava henkilö voi poistaa dokumentista olevan olion dokumentinhallintajärjes-

telmästä. Käyttäjäoikeustasot toimivat dokumentinhallintajärjestelmässä hierarkkisesti, jo-

ten DELETE-tason oikeudet omaavalla henkilöllä on myös kaikki alempien tasojen oikeu-

det. [4] 

 

3.4 Dokumentinhallintajärjestelmän arkkitehtuuri 

 

Documentum-ohjelmiston ydinpalvelinjärjestelmää kutsutaan eContent Server -nimellä. 

Tämä palvelin varastoi dokumentit ja niiden ominaisuudet ja hakemistorakenteet edellä 

mainittuun sisällön säilytysmoduulin tallennusrakenteeseen. EContent Server tukee sekä 

asiakas/palvelin- että Web-arkkitehtuureja. Borealis Polymers Oy:llä on käytössä asia-

kas/palvelin-arkkitehtuuri ilman Web-käyttöliittymää. EContent Server myös hoitaa pää-
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synhallinnan sisällön säilytysmoduuliin. Yleensä yksi eContent Server hallitsee yhtä sisäl-

lön säilytysmoduulia, mutta joissain tapauksissa kuormituksen jakamiseksi samaa sisällön 

säilytysmoduuliin voi olla yhteys useammalla eContent Serverillä (kuva 7). [4] 

eContent 
Server1 

eContent 
Server2 

Docbase 

 
 

Kuva 7. Jokaisella Docbase-sisällön säilytysmoduulilla on oma eContent Server -palvelin. 

 

3.5 DocBroker-palvelin 

 

Kun käytössä on useampi eContent Server, voidaan asiakkaan ja palvelimen välillä käyttää 

DocBroker-nimistä palvelinta. Tämä toimii kuten nimipalvelin, tarjoten käyttäjälle yhteys-

tiedot eri eContent Server -palvelimille. Yhteystietojen ollessa DocBroker-palvelimella ei 

asiakaskoneille tarvitse erikseen määritellä jokaisen eContent Serverin yhteystietoja (kuva 

8). [4] 

 

eContent 
Server 

eContent 
Server DocBroker

Palvelin 1 

Palvelin 2 
1

2

3

Kuva 8. DocBroker-palvelimen käyttö asiakaan ja palvelimen välillä. 

 

DocBroker-palvelimen käyttö asiakaan ja palvelimen välillä toimii siten, että vaiheessa yk-

si (kuva 8) asiakas ottaa yhteyden DocBroker-palvelimeen ja pyytää yhteyttä haluttuun si-
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sällön säilytysmoduuliin. Vaiheessa kaksi Docbroker lähettää asiakkaalle tiedot joilla asia-

kas voi ottaa yhteyden oikeaan eContent Server -palvelimeen. Vaiheessa kolme asiakas 

ottaa yhteyden eContent Server -palvelimeen saamillaan tiedoilla ja saa yhteyden haluttuun 

sisällön säilytysmoduuliin. [4] 

 

Yksi DocBroker voi sisältää tiedot monesta eri eContent Server -palvelimesta ja sama 

Content Server voi olla yhteydessä moneen DocBroker-palvelimeen. Asiakaskoneen otta-

k ontent Server -palvelimen välistä kommunikaatiota hallitsee DMCL 

ocumentum Client Library). DMCL sisältää kaikki API (Application Programming In-

Foundation 

lass), joka tarjoaa oliopohjaisen rajapinnan kommunikointiin asiakasohjelman ja eCon-

kainen sisältää jonkin toiminnallisuuskokonaisuuden. 

äiden pakettien avulla voidaan hallita sisällön säilytysmoduulin sisältöä, vahvistaa käyt-

ennetaan asiakasohjelma dokumentinhallintaa varten, samalla koneelle 

kisteröityvät DFC-moduulit, jotka ovat sen jälkeen käytössä kaikille ohjelmointikielille 

e

essa yhteyden tiettyyn dokumentinhallintatietokantaan se ensiksi pyytää DocBroker-

palvelimelta kyseisen palvelimen osoitetta. Docbroker antaa kyseisen palvelimen tiedot 

asiakaskoneelle, joka sen jälkeen ottaa yhteyden itse dokumentinhallintatietokantaan. [4] 

 

3.6 Rajapinnat 

 

Asia askoneen ja eC

(D

terface) kutsut [7], joita asiakasohjelma käyttää käskyttääkseen eContent Server-palvelinta. 

Kaikki asiakasohjelmalta tulevat käskyt kulkevat DMCL-rajapinnan kautta. [4] 

 

DMCL-rajapintaan on myös liittyneenä DFC-moduulipaketti (Document 

C

tent Server -palvelimen kanssa (kuva 5). DFC on toteutettu Java-luokilla ja -rajapinnoilla, 

joilla saadaan kaikki eServer-palvelimen toiminnallisuudet asiakasohjelman saataville. 

Tämä yhteensopivuus saavutetaan sillä, että DFC:n oliomalli vastaa tarkasti dokumentin-

hallintajärjestelmän oliomallia. [4] 

 

DFC on jaettu paketeiksi, joista jo

N

täjän syötteet tietokirjaston avulla, lähettää kyselyitä ja käsitellä saatuja vastauksia. 

DFC:stä löytyy myös paketit dokumenttien ulos- ja sisäänotolle sekä valmiit osat web-

laajennukselle. [4] 

 

Kun työasemaan as

re
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joilla voi kehittää COM (Component Object Model) -pohjaisia sovelluksia [8]. Tällaisia 

ohjelmointikieliä ovat muun muassa Visual Basic, Java ja C++. 

 

 
Kuva 9. Dokumentinhallintajärjestelmän toimintamalli. 

 

Dokumentinhalli  eContent Server 

rekisteröi itsensä DocBroker-palvelimelle. Vaiheessa kaksi asiakas ottaa yhteyden saadak-

järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi käytetään järjestelmässä 

iin palvelin- kuin asiakaskohtaisia välimuisteja (cache). Nopeaan välimuistiin tallenne-

ntajärjestelmän toimintamallin vaiheessa yksi (kuva 9)

seen tiedot sisällön säilytysmoduulin sijainnista verkossa. Vaiheessa kolme asiakas lähettää 

komentoja eContent Server -palvelimelle käyttäen API-kutsuja DFC:n moduulien kautta. 

EContent Server -palvelin käsittelee kyseiset käskyt ja hakee käskyjen mukaiset tiedot si-

sällön säilytysmoduulista. Vaiheessa neljä eContent Server -palvelin lähettää tiedot asiak-

kaalle käyttäen API-kutsuja DFC-moduulien kautta. [4] 

 

3.7 Välimuistit 

 

Dokumentinhallinta

n

taan olioita, joita käytetään useasti. Tämä nopeuttaa järjestelmän toimintaa, koska se vä-

hentää hakuja olion alkuperäiseen paikkaan. Asiakaspuolella välimuistin avulla mini-

DocBroker eContent 
Server 

Docbase 

Käyttöjärjestelmä 

Relaatiotietokanta 

DFC, 
DMCL 

DFC 

Asiakastason 
käyttöliittymä 

Yhteyskerros 

Tiedontallennuskerros 

4

3
2 

1

43
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moidaankin asiakkaan ja palvelimen välistä liikennettä ja palvelinpuolella välimuisti vä-

hentää tietokannan liikennettä vähentämällä tietokantakyselyjen määrää. [4] 

 

Palvelin sekä asiakkaat käyttävät kahta erityyppistä välimuistia. Ensimmäistä välimuistia 

oidaan kutsua yleisvälimuistiksi, joka toimii pääprosessin yhteydessä. Toinen välimuisti 

Niin asiakasohjelm et välimuis-

tinsa suorituskyvyn parantamiseksi. Palvelimen puolella yleisvälimuisti toimii usein käy-

en yleisvälimuisti, mut-

 tieto siirtyy sinne vain silloin, kun asiakasohjelma sitä tarvitsee ensimmäistä kertaa is-

 

v

toimii istuntokohtaisesti syntyneiden prosessien tai säikeiden (threads) yhteydessä (kuva 

10). [4] 

 
Kuva 10. Asiakas- ja palvelinohjelman muistirakenne. 

 

alla kuin myös palvelimella on omat yleis- ja istuntokohtais

tettyjen staattisten olioiden, kuten tyypin ja formaatin tilapäisenä säilytyspaikkana. Palve-

limen käynnistyksen yhteydessä välimuistiin tallentuu myös kaikki järjestelmän ja käyttä-

jän luomien luokkien määritykset (kuva 10). [4] 

 

Asiakaskoneessa yleisvälimuisti kerää samaa tietoa kuten palvelim

ta

tunnon aikana. Yleisvälimuisti myös jaetaan kaikkien asiakasohjelman samanaikaisten is-

tuntojen välillä. Tämä välimuisti tyhjennetään kun viimeinen istunto on suljettu asiakasko-

neelta. [4] 

Palvelimen säie/prosessi 

yleisvälimuisti

istuntokohtainen
välimuisti 

yleisvälimuisti 

istuntokohtainen 
välimuisti 

yleisvälimuisti 

Asiakasohjelman prosessi pääprosessi 
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Siinä, missä yleisvälimuisti sisältää staattista tietoa, niin istuntokohtainen välimuisti on 

tarkoitettu muuttuvalle tiedolle. Välimuisti sisältää metatietoa käytetystä olioista, kuten 

ansioista, arkistokaapeista, dokumenteista ja käyttäjätasoista. Istuntokohtaisen välimuistin k

koko on vapaasti määriteltävissä ja se toimii LRU-menetelmällä (Least Recently Used), 

missä oliot ovat pinossa. Tässä mallissa uusi käytetty olio menee pinon päälle. Kun pino 

tulee täyteen, poistetaan olioita pinon alapäästä ja kun pinossa olevaa oliota käytetään uu-

destaan, se siirretään pinon päällimmäiseksi. [4] 
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4 PDMS-TIETOKANTA 

 

Vaikkakin PDMS-dokumentihallintajärjestelmä on pois siirtyvä järjestelmä, on sen tieto-

kanta rakenteellisesti mielenkiintoinen. Tässä luvussa esitelläänkin PDMS-dokumentin-

hallintajärjestelmän tietokantarakenne sekä sitä ohjaavat kyselykielet. 

 

4.1 Tietokanta 

 

Documentum-järjestelmän tietokantana toimii oliorelaatiotietokanta. Oliorelaatiotietokanta 

mahdollistaa oliotyyppisten tietotyyppien käytön perustietotyyppien lisäksi relaatiotieto-

kannassa. Kaikki tiedot, jotka eContent Server-palvelin tallentaa dokumentinhallintatieto-

kantaan, ovat olioita ja jokaisen olion ominaisuudet tallennetaan relaatiotietokantatauluihin 

(kuva 11). [4,5] 

 

 

Oliomalli 

olio 
Oliorelaatiomalli

Relaatiomalli 

Kuva 11. Documentum-dokumentinhallintajärjestelmän oliorelaatiomallin rakenne. 

 

4.2 Luokat ja oliot 

 

Kaikki Documentum-ohjelmiston luokat periytyvät Persistent Object -nimisestä luokasta 

(äitiluokka). Periytyviä luokkia ovat muun muassa dm_user-luokka, mistä ilmennetään 

kaikki käyttäjä-oliot. Luokan nimessä oleva dm_-etuliite tarkoittaa järjestelmän määritte-

lemää luokkaa. [4] Näitä luokkien ominaisuuksia tai metodeja ei voi suoraan muuttaa, mut-

ta periyttämällä näistä luokista omia luokkia voidaan halutut muutokset tehdä perusluok-

kiin. [5] 
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Dokumentinhallintatietokannassa olevat dokumentit ovat oliota nekin. Nämä oliot ovat il-

mentymiä joko dm_document-luokasta tai siitä periytetyistä luokista. Borealiksen doku-

menteille on tehty oma luokka nimeltä Borealis_document, joka on periytetty 

dm_document-luokasta. Tähän luokkaan on lisätty juuri teknisille dokumenteille tarvittavia 

lisäominaisuuksia. 

 

Kun uusi olio luodaan dokumentinhallintajärjestelmään, luo järjestelmä dokumentille ai-

nutlaatuisen identifikaatiokoodin (kuva 12). ID-tunnus sisältää tiedon olion tyypistä (1), 

sisällön säilytysmoduulin tunnuksesta (2) sekä järjestelmän generoiman ainutlaatuisen tun-

nusosan oliolle (3). [4] 

00 111111 abcdefgh

31 2

 
Kuva 12. Dokumentin ID-tunnus dokumentinhallintajärjestelmässä. 

 

4.3 Tietokirjasto 

 
Documentum sisältää Data Dictonary (tietokirjasto) -nimisen varaston pysyvien luokkien 

tiedoille. Merkinnät luokille sisältää tiedon erilaisista rajoituksista tyypeissä. Tietokirjasto 

sisältää myös tiedon oletuselinkaaresta kyseiselle luokalle sekä oletusarvot ominaisuuksil-

le. Oletustiedot asetetaan dokumenteille silloin, kun niitä ei määritellä dokumenttia luodes-

sa. Tietokirjasto auttaa myös ominaisuuksien syötössä näyttäen sallitut vaihtoehdot käyttä-

jälle vuorovaikutteisen dokumentintuonnin ja muokkauksen yhteydessä. [4] 

 

Suurimmat hyödyt tietokirjaston käytöstä saadaan sen toimimisesta säilytyspaikkana sään-

nöille niin olioiden luonnissa kuin myös olioiden ominaisuuksien asetuksessa. Tietokirjasto 

mahdollistaa myös samojen sääntöjen käyttämisen eri alustoilla, koska se toimii itsenäise-

nä osana järjestelmää. Tietokirjasto myös varmistaa tiedon oikeellisuuden dokumentin syö-

tön tai jonkin muun operaation yhteydessä. Tällä tavalla sääntöjenvastaista tietoa ei pääste-

tä järjestelmään, mikä pystyisi aiheuttamaan pahimmassa tapauksessa koko järjestelmän 

toiminnan estymisen. Ominaisuuksien varmistuksessa tietokirjasto on tietenkin yhtä hyvä 
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kuin siihen määritellyt säännöt. Itse määritetyille luokille ja niiden ominaisuuksille erikois-

säännöt täytyy määritellä erikseen. [4] 

 

4.4 Taulut 

 
Documentum-dokumentinhallintajärjestelmä tallentaa dokumenttien ominaisuudet kahteen 

erilliseen tauluun sen mukaan onko ominaisuus yksi tieto vai lista tietoja. Jos ominaisuu-

desta halutaan listatyyppinen, nimetään ominaisuus []-loppumerkeillä. Esimerkiksi avain-

sana[] ominaisuutta käytetään lista tyyppisenä, koska yhdellä dokumentilla voi olla monta 

avainsanaa (taulukko 1). [5,4] 

 
Taulukko 1.  Dokumenttien taulurakenne tietokannassa. 

 
 Taulu: dm_sysobject_s 

r_olio_id olio_nimi r_olio_tyyppi otsikko r_luontipäiv …
001111abcdefgh Olio dm_document Testi 25.7.07 

 
…

  
 Taulu: dm_sysobject_r 

r_olio_id r_version_label[] avainsana[] aluenro[] … 
001111abcdefg 
001111abcdefg 
001111abcdefg 
… 

2.0 
CURRENT 
NULL 
… 

testi 
testi1 
testi2 
… 

02 
80 
NULL 
… 

… 
… 
… 
… 

 

 

Dokumentinhallintajärjestelmällä on jokaisesta dokumentista kaksi taulua. Toisesta löytyy 

yhden tiedon sisältävät ominaisuudet ja toisesta monta tietoa sisältävät ominaisuudet. Tau-

lut ovat liitetty toisiinsa dokumentin ID-koodin perusteella. Itse taulut nimetään siten, että 

yhden tiedon sisältävä taulu on nimetty _s (single-valued )-loppuisesti ja listattavan tiedon 

sisältävä taulu _r (repeating-valued )-loppuisesti. [4] 

 

4.5 DQL 

 

Dokumentinhallintajärjestelmän oliorakenteesta johtuen tietokannan kyselykielenä käyte-

tään SQL (Structured Query Language)-kyselykielen laajennusta DQL (Documentum 

Query Language)-kieltä. Vakio SQL-kieleen verrattaessa DQL-kieleen on tehty muutoksia 

käyttökäskyyn select, jotta olioihin kohdistuvat kyselyt onnistuvat dokumentinhallintajär-
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jestelmästä. Create-, update- ja delete- käyttökäskyjä on myös muutettu olioiden hallintaa 

varten. [4] 

 

Esimerkkinä DQL- ja SQL-kielen erosta voidaan ottaa esitys select-käyttökäskyn toimin-

nasta DQL-kielessä: 

SELECT olion_nimi, otsikko FROM dm_document 

 

Sama SQL-kielellä on: 

SELECT rivin_nimi.otsikko FROM taulun_nimi 

 

Kummassakin tapauksessa saadaan sama tulostus ulos, eli jonkin tietyn syötteen otsikko-

kenttä. Suurin ero tulee siitä miten haku rajataan. Siinä missä SQL-kielessä haku täytyy 

tehdä johonkin tiettyyn tauluun/tauluihin, voidaan DQL-kielessä kertoa vain olion luokka 

johon se kuuluu. Valittu luokka voi myös olla haettavan olion yläluokka, jolloin olion 

tarkkaa luokkaa ei tarvitse tietää, vaan se mistä se on periytynyt. [5] 

 

DQL-kieli tarjoaa myös ylimääräisiä sisällönhallintaan liittyviä laajennuksia SQL-kieleen 

kuten register-käyttökäskyn. DQL-kielessä käyttökäskyt operoivat olioita ja joissain tilan-

teissa tauluja ja rivejä siinä missä SQL-kielen käyttökäskyt operoivat vain tauluja ja rivejä 

[5]. DQL-kielinen kysely lähetetään eContent Server-palvelimelle, käyttäen yhtä neljästä 

API metodista (readquery, execquery, query, cachequery). DQL-kääntäjä eContent Server 

-palvelimella luo SQL-kyselyn RDBMS tietokannalle sekä tekstin sisältöhaun. Kyselyn 

tulokset tallentuvat palvelimelle tilapäisenä oliona, joka toimii löytyneiden olioiden säiliö-

nä. Tämä säiliö lähetetään kyselyn lähettäneeseen asiakasohjelmaan. Lähetysmuoto riippuu 

siitä miten se on asiakaspäässä määritelty (kuva 13). [4] 

 

 

eContent 
Server 

DQL SQL 

Docbase 
Asiakas 

Kuva 13. Asiakasohjelman lähettämän tietokantakyselyn muunnos. 
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5 SAP DMS -DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINTA 

 

SAP DMS on Borealiksen tuleva dokumentinhallintajärjestelmä. Tässä luvussa kerrotaan 

miksi kyseiseen dokumentinhallintajärjestelmän vaihtoon ryhdyttiin ja mitä etuja vaihdosta 

saadaan. Luvussa esitellään myös SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän rakenne ja 

toiminta. SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän ylemmän tason rakenne on räätälöi-

tävissä yrityksen tarpeiden mukaan. Tästä syystä ylemmän tason rakennekuvaukset perus-

tuvat Borealiksen sisäisiin dokumentteihin.  

 

5.1 Syyt PDMS:n vaihtoon 

 

Syyt PDMS-dokumentinhallintajärjestelmästä SAP DMS -dokumentinhallintajärjestel-

mään siirtymiseen olivat käytännönteknisiä. Suurimpana syynä oli PDMS-dokumentin-

hallintajärjestelmän kehityksen eteneminen ei-toivottuun suuntaan kyseisen dokumentin-

hallintajärjestelmän tarjoavan yrityksen toimesta. Tuotteen uudelleenpaketointi ei sopinut 

Borealikselle sillä saadakseen toimivan järjestelmän olisi yritys joutunut ostamaan paljon 

turhia ominaisuuksia. 

 

Myös dokumentinhallinnan toimiminen omana ohjelmanaan rajoitti vuorovaikutusmahdol-

lisuuksia muiden ohjelmien, kuten SAP:sta löytyvän laitehallintamoduulin kanssa. 

 

5.2 Tilalle SAP DMS 

 

Borealis valitsikin SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän, koska se vastasi yllä mai-

nittuihin vaatimuksiin. Koska SAP DMS sisältyy yhtenä osana kokonaisvaltaiseen SAP-

yritystietojärjestelmään, se vähentää näin useimpien ohjelmaratkaisujen välistä kompleksi-

suutta. Siinä missä PDMS vaati oman asiakasohjelman, toimii SAP DMS saman SAP-

yritystietojärjestelmän käyttöliittymän kautta. Silloin kun käyttäjä ei sijaitse Borealiksen 

omassa verkossa, käytetään ohjelmaa www-käyttöliittymän avulla. Www-käyttöliittymä 

mahdollistaa teknisten dokumenttien ulosoton ilman erillistä ohjelmaa, mikä helpottaa yl-

läpitoa erityisesti ulkoisissa yrityksissä. 
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Yksi suuri etu dokumentinhallintajärjestelmän integraatiosta SAP-yritystietojärjestelmään 

on, että tietojärjestelmässä jo sijaitsevat laitetiedot ja funktionaaliset sijainnit saadaan linki-

tettyä suoraan teknisiin dokumentteihin (kuva 14). Funktionaaliset sijainnit teknisiin do-

kumentteihin liitetään joko suoraan tai laitteen kautta. Funktionaalinen sijainti määrittelee 

dokumentille suoraan siihen kuuluvan teknologian. Näin ollen itse dokumenttiin ei tekno-

logiaa tarvitse määritellä. Teknologian määrittely on tärkeä osa dokumentinhallintajärjes-

telmän tietoturvaa, koska sen avulla määritellään käyttäjien oikeudet dokumenttien hallin-

taan. 

Funktionaalinen sijainti           Laite Tekninen piirustus 

Funktionaalinen sijainti Tekninen piirustus 

 
Kuva 14. Teknisten piirustusten linkitykset laitteiden ja funktionaalisten sijaintien välillä. 

 

5.3 SAP DMS:n rakenne 
 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmä koostuu monesta osasta ja se toimii myös sa-

malla linkkinä monen SAP-yritystietojärjestelmän moduulin välillä. Jokainen näistä osista 

tuo oman lisänsä dokumentinhallintaan. Järjestelmän moduulimaisuus mahdollistaa jokai-

sen moduulin itsenäisen kehittämisen. Virhetilanne jossain dokumentinhallintajärjestelmän 

osassa ei myöskään vaikuta muiden järjestelmän osien toimintaan, eikä näin ollen virheti-

lanteesta palautuminen vaadi koko järjestelmän alasajoa. 

 

Siinä missä PDMS-dokumentinhallintajärjestelmässä jokaisella eri maantieteellisellä si-

jaintipaikalla (esim. Porvoo, Beringen) oli omat tietokantansa ja sisältöpalvelimet, on uu-

dessa SAP DMS -järjestelmässä yksi keskustietokanta ja vain itse sisältöpalvelimet ovat 

tehdaskohtaisia PDMS:n tapaan (kuva 15) [4]. Tällä järjestelyllä saavutetaan muuan muas-
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sa pienempi dokumenttien tiedonsiirtoviive, mutta säilytetään keskitetyllä palvelimella 

saavutettava hallittavuus dokumenttien informaation osalta.  

 

SAP DMS 
 
 

Laitteet 

 

    Laitoskohtaiset 
palvelimet 

   Keskuspalvelin 
työkaluille 

    Laitoskohtaiset 
palvelimet     Laitoskohtaiset 

palvelimet     Laitoskohtaiset 
palvelimet 

Suojattuyhteys 
(Citrix/VPN) 

Borealiksen sisäiset 
CAD- ja normaalit-PC:t 

Intranetin 
ulkopuolella 
olevat koneet 

 
Kuva 15. SAP DMS:n rakenne. 

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmä pitää sisällään kaiken informaation koskien do-

kumenttia. Se sisältää dokumentin: 

- Kuvauksen 

- Ominaisuudet 

- Elinkaaritilan 

- Versiohallinnan 

- Linkit SAP-olioihin 

- Toimintamallin dokumenttien hyväksymisprosessille 

- Teknologian. 

Suurimpana uudistuksena PDMS-dokumentinhallintajärjestelmään verrattuna on SAP 

DMS -dokumentinhallintajärjestelmän SAP-oliolinkkit. SAP-järjestelmässä olioita ovat 

esimerkiksi laitteet ja funktionaaliset sijainnit. Näitä kumpiakin voi olla linkitettynä yhteen 

dokumenttiin useita, kuin voi myös laitteisiin ja olioihin olla linkittyneenä useita doku-

mentteja. Näin dokumentteihin linkittyvät tarkemmat tiedot laitteista, jotka teknisessä pii-

rustuksessa on mainittu. Linkitys laitteisiin tapahtuu laitteille annetun ainutlaatuisen SAP-

koodin avulla.  
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Tämän lisäksi dokumentin elinkaareen ja versiohallintaan on tullut muutoksia PDMS-

dokumentinhallintajärjestelmään nähden. Nyt versionumerointi etenee vain kokonaisnume-

roina ja dokumenttitiloihin on tullut lisäyksenä exported-tila (ulosviety), joka kertoo että 

dokumentti on otettu dokumentinhallintajärjestelmästä ulos versioitavaksi Export Tool -

työkalulla. PDMS-dokumentinhallintajärjestelmässä versiointi tuki yhden desimaalin tark-

kuudella tapahtuvaa versiointia (katso luku 3.3). Tarkempaa versiointia ei kuitenkaan 

PDMS:ssä käytetty muuhun, kuin ulosotettujen teknisten piirustusten yhteydessä ja tämän 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä korvasi yllä mainittu elinkaaritila.  

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmä sisältää myös tuen CAD tiedostojen katselulle 

muiden yleisimpien dokumenttityyppien lisäksi. SAP DMS:ään on myös liitettynä muita 

osia, jotka yhdessä keskustietokannan kanssa muodostavat SAP DMS -dokumentinhallin-

tajärjestelmän (kuva 16, osa 1).  Osa näistä moduuleista on integroituneena SAP-

järjestelmän sisälle ja osa on järjestelmän ulkopuolisia ohjelmia. Seuraavaksi käydään lä-

vitse kyseiset osat yksitellen. 

 

SAP DMS (Document Management System) 

DIR 
(Document Info Record) 

Dokumenttien ominaisuu-
det(mm. luokitustiedot) 

SAP Oliot, 
Laitteet, 
Funktionaaliset 
sijainnit 

Sisältö- ja vä-
limuistipalve-
limet 
Alkuperäisdo-
kumentit

Easy DMS 
Import Tool 

CIDEON 

Dokumenttien kääntäjä 
Eräajotulostus 
CIDEON 

CAD-
integrointi 

Export 
Tool 

CIDEON 

TREX teksti -
indeksoija

 
Kuva 16. SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän rakenne. 
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SAP DMS:n sisällä toimii DIR-rakenne (Document Info Record) (kuva 16, osa 2), josta 

löytyy kaikki dokumenteista kerätyt ominaisuudet. Tässä rakenteessa on myös dokumentti-

en luokitustiedot. Näiden tietojen avulla dokumenttiin voi olla kytkettyinä SAP:n puolelta 

muuan muassa olioita, laitteita ja funktionaalisia sijainteja (kuva 16, osa 3). Nämä linkityk-

set ovat myös kaksisuuntaisia, joten esimerkiksi laitemoduulista voidaan nähdä tiettyyn 

laitteeseen kuuluvat dokumentit.  DIR-rakenteen kautta dokumentin tietoihin on linkitetty-

nä myös dokumentin sijainti tieto, missä sisältöpalvelimessa dokumentti sijaitsee ja sen 

mahdollinen sijainti välimuistipalvelimissa (kuva 16, osa 4). 

 

SAP DMS:ään on myös olemassa Easy DMS -moduuli (kuva 16, osa 5), joka toimii vaih-

toehtoisena käyttöliittymänä SAP-järjestelmän oman graafisen käyttöliittymän rinnalla. 

Easy DMS toimii integroituna Windowsin oman tiedostonhallintaohjelman (file explorer) 

sisällä. Easy DMS:ää käytettäessä dokumentit saavat oman hakemistopuurakenteen. Muu-

ten toiminnallisuudet ovat hyvin lähellä suoran SAP-järjestelmän käyttöliittymän toiminto-

ja. Easy DMS:n kanssa dokumenttienhallinta vastaa ulkoisesti paljon tapaa, jolla dokumen-

tinhallinta toimi PDMS-dokumentinhallintajärjestelmän kanssa. Easy DMS:ää ei ole otettu 

käyttöön Porvoossa, eikä sitä ole suositeltu otettavaksi käyttöön muidenkaan maiden teh-

tailla, koska dokumentinhallintajärjestelmän käyttö ilman rajoittavaa hakemistopuuta on 

tehokkaampaa. Easy DMS:n poisjättäminen kuitenkin vaatii käyttäjien koulutusta uuteen 

dokumenttien hallintatapaan. Tämä myös lisää teknisistä piirustuksista syötettyjen tietojen 

oikeellisuuden ja yksilöitävyyden tärkeyttä. Väärää tai puutteellista tietoa sisältävän doku-

mentin löytäminen onkin näin todella hankalaa, koska SAP DMS:ssä ei voida turvautua 

PDSM:ssä onnistuneeseen hakemistojen järjestelmälliseen tutkimiseen.   

 

SAP DMS -keskuspalvelimelta löytyy myös TREX-teksti-indeksointimoduuli (kuva 16, 

osa 6). Tämän moduulin avulla voidaan indeksoida kaikki Microsoft Office - ja AutoCad-

dokumenttien sisältämät tekstit, jonka jälkeen tekstihaun avulla dokumentteja voi hakea 

dokumenttien sisältämän tekstin perusteella. Kyseinen moduuli on käytössä Borealiksen 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä. Tekstin indeksointi tehdään uusille ja muo-

katuille dokumenteille joka yö. Tekstihaku toimii muiden hakutoimintojen yhteydessä, 

mutta hidastaa hieman hakuprosessia. Testihaku on kuitenkin hyvä työkalu dokumentin 

hakuun silloin, kun haetaan jotain tarkkaa tietoa sisältävää/sisältäviä dokument-

tia/dokumentteja. 
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Versioitavina olevien dokumenttien dokumentinhallintajärjestelmään sisään viemiseen on 

CIDEON AG tehnyt SAP-järjestelmän ulkopuolella toimivan ohjelman nimeltä Import 

Tool (kuva 16, osa 7). Kyseisellä ohjelmalla voi myös tuoda uusia dokumentteja dokumen-

tinhallintajärjestelmään. Työkalulla onnistuu myös jo versioidun dokumentin tuominen 

dokumentinhallintajärjestelmään, tällöin pystytään jatkamaan dokumentin versiointia ja 

elinkaarta dokumentin oikeasta versionumerosta. CIDEON AG on myös tehnyt SAP DMS 

-dokumentinhallintajärjestelmässä olevan sisäisen moduulin, jolla dokumentteja voidaan 

ottaa ulos dokumentinhallintajärjestelmästä versioitavaksi (kuva 15, osa 8). Kyseisellä mo-

duulilla voidaan yhtäaikaisesti ottaa ulos useita dokumentteja versioitavaksi. Useiden do-

kumenttien yhtäaikainen sisäänvieminen onnistuu myös Import Tool ohjelmalla. Useiden 

dokumenttien yhtäaikainen sisään- ja ulosvieminen versioinnin yhteydessä on SAP DMS -

dokumentinhallintajärjestelmän suuri parannus PDMS-dokumentinhallintajärjestelmään 

verrattuna. PDMS-dokumentinhallintajärjestelmässä dokumentin ulos- ja sisäänvienti on-

nistui vain yksi dokumentti kerrallaan. Tämä hidasti dokumenttien versiointia PDMS-

järjestelmässä, kun esimerkiksi tiedot dokumenttien versioijasta joutui syöttämään jokaisen 

ulosotettavan dokumentin tietoihin yksitellen. 

 

Teknisten dokumenttien piirto-ohjelmaan AutoCAD:iin on myös olemassa CAD Desktop 

niminen työkalu, jolla voidaan suoraan AutoCAD-ohjelmalla hakea dokumentteja versioi-

tavaksi ja palauttaa niitä järjestelmään (kuva 16, osa 8). Tämä työkalu on hyvä silloin, kun 

halutaan tehdä nopeasti pienimuotoinen muutos AutoCAD-piirustukseen. Suuria doku-

menttisarjoja versioitaessa CIDEONin dokumenttien sisään- ja ulosottotyökalut ovat kui-

tenkin kätevämpiä käyttää. 

 

CIDEON AG on myös tehnyt SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään moduulin, jolla 

onnistuu AutoCAD-piirustusten muuttaminen pdf-muotoon (kuva 16, osa 9). Muutoksen 

teko mahdollistaa AutoCAD-piirustusten katselun dokumentinhallintajärjestelmän ulko-

puolella silloin, kun AutoCAD-piirustusten katseluun ei löydy siihen soveltuvaa ohjelmaa. 

Dokumenttien erätulostukseen löytyy myös oma moduulinsa SAP DMS:stä, mutta tätä ei 

ole otettu mittavasti käyttöön Suomessa, koska väärin käytettynä se voi aiheuttaa tulostus-

jonoja tulostinpalvelimille.  
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5.4 Sisältö- ja välimuistipalvelimet 

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän kahta tärkeintä komponenttia kutsutaan yh-

teisnimikkeellä tiedon tarjoaja (Knowledge Provider). Nämä komponentit ovat sisältöpal-

velin (SAP Content Server) ja välimuistipalvelin (SAP Cache Server). Tiedon tarjoaja on 

osa SAP:n verkko-ohjelmistopalvelinpakettia ja se tarjoaa perusrakenteen dokumenttien 

säilytykseen ja hallintaan. [9] 

 

SAP Content Server on SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän ydinosa. Se tarjoaa 

teknisen alustan muille sovelluksille, jotka tarvitsevat dokumenttien käsittelyyn liittyviä 

palveluja. Sisältöpalvelin ei ole kuitenkaan tarkoitettu tiedostojen pitkäaikaiseen arkistoin-

tiin, vaan tiedostojen varmuuskopiointi on tehtävä säännöllisin väliajoin pysyvämmälle 

mediamuodolle. [9] 
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SAP Sisältöpalvelinydin 
(toteutettu SAP KPRO protokollalla) 
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n 

 
Kuva 17. SAP Sisältöpalvelimen rakenne. 

 

SAP Content Server perustuu MaxDB -tietokantajärjestelmään ja sen alustoina voi toimia 

Windows-, Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmät. Sisällönhallintapalvelin voidaan jakaa kah-

teen pääkomponenttiin. Nämä komponentit ovat verkkopalvelin sekä tietovarasto-osa (ku-
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va 17). Tämä verkkopalvelin sisältää muun muassa HTTP-rajapinnan (Hypertext Transfer 

Protocol), joka mahdollistaa itse tallennusmedian säilyttämisen täysin läpinäkyvänä muille 

SAP DMS -dokumentinhallinjärjestelmän osille. [10] 

 

Sisällönhallintapalvelimen perustana toimii sisältöpalvelinydin. Ydin voidaan toteuttaa jo-

ko ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) laajennuksena Microsoft 

Internet Information Server -ohjelmistossa tai palvelinmoduulina Apache www-palveli-

mella. Ydin vastaanottaa kaikki asiakkaalta tulevat URL (Uniform Resource Locator)-

pyynnöt ja tarkastaa niiden oikeellisuuden. Tämän URL-pyynnön perusteella ydin aloittaa 

käskyjen käsittelyn. [10] 

 

SAP Content Server tallentaa tiedostot (dokumentit) joko Database Instance –tietokantaan 

tai  suoraan tiedostojärjestelmään. Ydin ei kuitenkaan suoraan kommunikoi tallennusme-

dialaitteiden kanssa, vaan ytimen ja tallennusmedioiden välissä toimivat tallennusajurit. 

Nämä ajurit piilottavat itse tallennusmedioiden ohjaamisen yhtenevän bittivirtarajapinnan 

taakse. Näin ytimessä yhteydessä olevia tallennusmedioita voidaan muutella vapaasti ilman 

että ydintä jouduttaisiin muuttamaan. [10] 

 

Sisältöpalvelimen perusrakenne sisältää myös välimuistipalvelinkomponentin. Kuten sisäl-

töpalvelin myös välimuistipalvelin sisältää dokumentteja ja mahdollistaa niihin pääsyn 

HTTP-rajapinnan kautta. Se miten välimuistipalvelin eroaa sisältöpalvelimesta on siinä, 

että välimuistipalvelin on sijoitettuna lähelle asiakaskeskittymää ja tarjoaa näin nopeam-

man pääsyn dokumentteihin. Nopeusetu saadaan siitä, että kun maantieteellisesti kaukana 

olevasta sisältöpalvelimesta haettu dokumentti tallennetaan haun jälkeen paikalliselle vä-

limuistipalvelimelle, sen haku uudestaan on nopeaa, koska se voidaan hakea suoraan pa-

kalliselta välimuistipalvelimelta. [10] 

 

Suurin hyöty välimuistipalvelimista saadaan suurissa hajautetuissa verkoissa, missä asiakas 

ja sisältöpalvelin voivat sijaita eri maanosissa. Välimuistipalvelin myös tästä syystä vähen-

tää pitkänmatkan tiedonsiirron määrää, joten verkon kuormituskin pienenee. Välimuistin 

käyttöä ei kuitenkaan saa sekoittaa replikointiin. Vain ne dokumentit joita tarvitaan, kopi-

oidaan välimuistipalvelimelle. Dokumenteista voidaan valita joukkoja, jotka automaattises-

ti siirtyvät valittujen tehtaiden välimuistipalvelimille, ilman että käyttäjä tarvitsee ne en-
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simmäisellä kerralla hakea ”oikean”-tehtaan sisältöpalvelimelta. Näin voidaan toimia usein 

tarvittavien dokumenttien kohdalla. Välimuistipalvelimella olevat dokumentit eivät myös-

kään ole alkuperäisiä, vaan alkuperäisdokumentti sijaitsee vain yhdellä tietyllä sisältöpal-

velimella. Tästä syystä välimuistipalvelimia käytetään vain lukumuodossa haettaviin do-

kumentteihin. [10] 

SAP-DMS 
 
 

Laitteet 

 

    Tehdaskohtai-
set palvelimet 

Beringen 

    Tehdaskohtai-
set palvelimet 

Porvoo

Käyttäjä 
Porvoo 

Käyttäjä 
Beringen 

 
Kuva 18. Välimuistipalvelimen hyödyntäminen tehtaiden välisessä dokumenttien katselus-

sa. 

 

Esimerkkitapauksena (kuva 18) voidaan ottaa malli, jossa Porvoossa sijaitseva käyttäjä ha-

luaa ottaa katseltavaksi teknisen dokumentin, mikä koskee Beringenin tehdasta. Ensim-

mäistä kertaa dokumenttia haettaessa kuva siirtyy Beringenin sisältöpalvelimelta suoraan 

Porvoossa olevalle käyttäjälle, mutta kopioituu myös Porvoon tehtaiden välimuistipalveli-

melle. Seuraavan kerran kun Porvoossa oleva dokumentinhallintajärjestelmän käyttäjä tar-

vitsee katsoa samaa teknistä dokumenttia, se siirretään käyttäjälle suoraan Porvoon väli-

muistipalvelimelta. 

 

Välimuistipalvelin ja sisältöpalvelin vastaavat arkkitehtuuriltaan toisiaan suurimmaksi 

osin, mutta tiettyjä eroja niistä löytyy (kuva 19). Välityspalvelimesta löytyy nimittäin 

HTTP-asiakasmoduuli jolla se voi olla yhteydessä toisiin välimuistipalvelimiin tai sisältö-

palvelimiin ja voi näin edelleen lähettää asiakkaalta saadut kyselyt eteenpäin. [10] 
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Kuva 19. SAP DMS Välimuistipalvelimen rakenne ja linkitykset muihin palvelimiin. 

 

5.5 Tietoturva 
 
SAP sisältö- ja välimuistipalvelimet hallitsevat suuria dokumenttimääriä myös laajalla 

verkkoalueella. Nämä dokumentit ovat luottamuksellisia ja samalla arvokkaita kyseisiä 

palvelimia käyttävälle yhtiölle. Jotta kyseiset dokumentit olisivat hyvässä tallessa, on pal-

velimiin implementoitu useita tietoturvaratkaisuja. [11] 

 

Niin sisältöpalvelimet kuin myös välimuistipalvelimet täytyy suojata luvattomasta järjes-

telmään pääsystä, tietojen editoinnista ja poistosta. Järjestelmän täytyy pystyä torjumaan 

niin tahalliset kuin myös tahattomat väärinkäytökset.  Jotta vaadittu tietoturvantaso voi-

daan saavuttaa, on tietoturvan koostuva useasta eri komponentista. Näitä komponentteja 

ovat käyttäjien hallinta ja synkronointi, tiedonsiirtoväylän turvallisuus, verkkotietoturva, 

tiedon säilytyksen turvallisuus ja erilaiset seurantatiedostot. [11] 

 

Kuten myös PDMS-dokumentinhallintajärjestelmässä, on myös SAP DMS:ssä käyttäjät 

jaoteltu eri käyttäjäryhmiin. Käyttöoikeudet myös vaihtelevat dokumenteittain kuten 

PDMS:ssä. PDMS:ssä dokumentin oikeudet määräytyivät dokumentin teknologian mu-
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kaan. Näin tapahtuu myös SAP DMS:ssä, mutta teknologia määräytyy dokumenttiin linki-

tetyn funktionaalisen sijainnin kautta, eikä teknologiaa ole näin suoraan merkittynä doku-

mentteihin. Funktinallinen sijainti on merkitty dokumenttiin joko suoraan tai laitteen kautta 

linkitettynä. Järjestelmään on myös erikseen määritelty oikeudet ylläpitäjille. Käyttöoikeu-

det voidaan synkronisoida suoraan käyttäjän Windows-käyttäjätunnuksiin, jolloin erillisiä 

tunnuksia käyttäjälle ei tarvitse tehdä [11]. Erilliset tunnukset voidaan myös tehdä ja ne 

jopa vaaditaan esimerkiksi CIDEON Import Tool dokumenttien eräsyöttöjärjestelmän 

käyttöön.  

 

Koska periaatteessa sisältöpalvelin ja välimuistipalvelin ovat lisäosia www-palvelimella, 

hoituu kaikki tiedonsiirto käyttäjän ja palvelimien välillä HTTP-protokollan avulla. Silloin 

tämän tiedonsiirtoväylän turvallisuus riippuu www-palvelimesta. Www-palmelimessa voi-

daankin käyttää turvattua HTTPS-protokollaa (Hypertext Transfer Protocol over Secure 

Socket Layer) parantamaan tiedonsiirron turvallisuutta. Itse keskustietokantapalvelimen ja 

sisältöpalvelimen välillä kommunikointiin käytetään ODBC-protokollaa (Open Database 

Connectivity). [11] 

 

Kaikki dokumentit SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä ovat tallennettu niin sa-

nottuun raaka-arkistoon. Raaka-arkisto voi sijoittua joko tietokantaan tai tiedostorakenne-

puuhun suoraan tiedostojärjestelmään. Ero näiden kahden tallennustavan välillä ilmenee 

turvallisuudessa koskien dokumentin siirtoa järjestelmään. Kun dokumentti tuodaan do-

kumentinhallintajärjestelmään sisään, se tallennetaan suoraan raaka-arkistoon. Jos tämän 

siirron aikana tapahtuu virhe, voidaan tilanne ennen siirtoa palauttaa. Valitettavasti tämä 

onnistuu vain käytettäessä tietokantaa raaka-arkiston säilytykseen. Oli kyse sitten kummas-

ta tallennustavasta hyvänsä, ei tiedon osia tallenneta kovalevylle väliaikaisesti missään ti-

lanteessa. Tällä varmistetaan, ettei väärää tai suojaamatonta tietoa tallennu kovalevylle vir-

hetilanteiden yhteydessä. [11] 

 

Kuten edellisessä luvussa on mainittu, asiakkaalta tulevat kyselyt ja käskyt tulevat URL-

muodossa. Näitä varten URL:hin on liitettynä allekirjoitukset, jotka tarkastetaan ennen 

käskyjen toteutusta. Jotta sisältöpalvelin voisi tarkastaa allekirjoitusten oikeellisuuden, on 

jokaisen SAP-järjestelmän lähetettävä julkinen avain sertifikaattimuodossa sisältöpalveli-
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melle. Nämä sertifikaatit täytyy myös aktivoida raaka-arkistoissa oikeellisiksi. Sertifikaat-

teja voi myös poistaa tarpeen vaatiessa. [11] 
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6 TYÖKALUJEN HALLINTA JA KÄYTTÖ 

 

Diplomityön käytännön työstä merkittävä osuus käsitteli työkalujen ohjelmointia ja ylläpi-

toa projektin aikana. Tässä luvussa on esitelty kyseisiä pääsääntöisesti dokumenttien omi-

naisuuksien keräämiseen ja hallitsemiseen käytettyjä työkaluja. Jos asiasta ei erikseen mai-

nita, ovat työkalut allekirjoittaneen ohjelmoimia. 

 

6.1 Työkalujen käyttökohteet 

 

Siirrettäessä Borealis Polymers Oy:n dokumentteja dokumentinhallintajärjestelmään me-

nee niiden mukana sinne noin 25 eri ominaisuutta dokumenttia kohden. Osa näistä ominai-

suuksista on vielä listatyyppisiä, jolloin ominaisuuksien kokonaismäärä voi nousta neljän-

nellekymmenennelle. Siksi ominaisuuksien keräämiseen ja muokkaamiseen on tehty erilai-

sia työkaluja kyseisien toimien automatisoimiseksi ja inhimillisten virheiden vähentämi-

seksi. 

 

Dokumentinhallintajärjestelmään dokumenteista vietävät ominaisuudet voidaan jakaa kah-

teen tyyppiin: ominaisuuksiin, jotka löytyvät suoraan dokumenteista ja sellaisiin, jotka 

joudutaan päättelemään/rakentamaan dokumenteista löytyvien toisten ominaisuuksien pe-

rusteella. Pääteltäviä ominaisuuksia ovat muun muassa dokumentin polku ja dokumentti-

tyyppi dokumentinhallintajärjestelmässä, dokumentin vastuuhenkilö ja tehdas. 

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään siirtymisen yhteydessä erilaisten työkalujen 

määrää on lisätty ja työkaluja on kehitetty myös siirtotyön jälkeiseen käyttöön. Työkaluja 

on tehty myös dokumenttien hallintaan silloin kun dokumentit ovat ulkona järjestelmästä 

dokumentin versioinnin aikana. Myös dokumenttien liittäminen SAP-järjestelmässä oleviin 

laitteisiin ja funktionaalisiin sijainteihin tuo mukanaan haasteita, joiden ratkaisemiseen tar-

vitaan uusia työkaluja. 

 

6.2 Tietojen haku Microstation- ja AutoCAD-piirustuksista 

 

Jokainen yrityksen tekninen piirustus on piirretty kyseisen piirustuksen ominaisuudet sisäl-

tävien raamien sisään. Muovi- ja paperipiirustuksista täytyy tarvittavat ominaisuudet kopi-
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oida käsin dokumenttitaulukkoon, mutta Microstation- ja AutoCAD-piirustuksille on tehty 

kummallekin omat työkalunsa ominaisuuksien irrottamiseksi piirustuksista ohjelmallisesti. 

Nämä eivät ole allekirjoittaneen tekemiä ohjelmia. 

 

Microstation-piirustuksissa ominaisuuksien paikat määritellään ominaisuuksien koordi-

naattien avulla, joiden mukaan ohjelma poimii kuvista tietoa. Valitettavasti vuosien varrel-

la dokumenttipohjaa on muutettu ja se vielä vaihtelee työlajeittain, joten koordinaattipistei-

tä joudutaan muuttamaan pohjan mukaan. Ohjelmaa käytetäänkin isoihin, samaa pohjaa 

käyttäviin sarjoihin ja lopuista kuvista ominaisuudet etsitään jokainen piirustus erikseen 

avaamalla. 

 

AutoCAD-piirustuksille työkaluna on AutoCAD-ohjelmaan valmistettu makro-ohjelma, 

jossa on käytetty AutoCAD:n sisäistä Lisp-ohjelmointikieltä. AutoCAD-piirustuksen omi-

naisuudet löytyvät otsikkotaulusta, josta ne makron avulla poimitaan Excel-tiedostoon. 

(Tähänkin työkaluun tehdään muutoksia teknisessä piirustuksessa käytettävän pohjan mu-

kaan.) Excel-tiedostosta tiedot siirretään Excel-pohjaiseen dokumenttitaulukkoon, jossa 

tietoja parsitaan Exceliin tehtyjen Visual Basic-makrojen avulla. Lopulta tiedot siirretään 

tästä lopulliseen Excel-pohjaiseen dokumenttitaulukkoon automaattisesti samaisten makro-

jen avulla. Tällä tavalla teknisestä piirustuksesta saadaan irti piirustusnumero, sivunumero, 

otsikko, avainsanat, versio sekä työlajitunnus. Niitä voidaan käyttää apuna muita ominai-

suuksia määriteltäessä.   

 

6.3 Excel-makrot 

 

Suurin työ dokumenttien siirtoprosessista tehdään Excel-taulukoita käyttäen. Täten oli 

myös luonnollista integroida erilaiset työkalut suoraan tähän ohjelmaan. Nämä työkalut on 

tehty suoraan Microsoft Office -ohjelmiin Visual Basic -kielellä. Excel oli myös siinä mie-

lessä hyvä vaihtoehto, että se on tuttu ohjelma dokumenttien siirtoa suorittaville henkilöil-

le. 

 

Työkaluille on taulukkopohjaan tehty erillinen valikkorakenne, minne ohjelmat on jaoteltu 

niiden käyttötarkoitukseen mukaan tietoa muokkaaviin, lisääviin ja siirtäviin makroihin. 

Työkalut on jaoteltu myös sarakkeiden mukaan siten, että tiettyä toimintaa ja saraketta vas-
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taavat työkalut ovat samassa paikassa (kuva 20). Suoraan valikosta saa myös esille lyhyen 

ohjeen makron toiminnasta ja sen käytöstä. Näin voidaan harvemmin käytettävistä mak-

roista tarkastaa nopeasti miten ne toimivat ilman, että makron toiminnan joutuisi ensiksi 

tarkistamaan erillisestä ohjeesta. 

 

 
Kuva 20. Esimerkki työkalujen valintaruudusta. 

 

Taulukkotyökaluja on kehitetty koko projektin ajan. Tehdas tehtaalta taulukkopohjaan on 

lisätty ominaisuuksia, jotka ottavat huomioon suurimman osan koko Porvoon muoviteh-

taista. Myös työkalujen automaattisuus on lisääntynyt siinä mielessä, että eri toimintoja on 

voitu yhdistää toisiinsa yhdeksi ketjuksi, mikä on nopeuttanut työkalujen käyttöä, eikä nii-

den sisäistä ajojärjestystä ole täytynyt enää muistaa.  

 

 
Kuva 21. Esimerkki ehtorakenteesta Excel-taulukossa. 

 

Excel-taulukon taulukkorakennetta on voitu myös käyttää hyväksi rakennettaessa ehtora-

kenteita ominaisuuksien valintaan dokumenteille. Tämä on myös helpottanut logiikoiden 

korjausta, koska itse ohjelmakoodiin ei ole tarvinnut koskea, vaan muutokset on voitu teh-

dä suoraan mahdolliset ominaisuudet sisältävään taulukkoon (kuva 21). Esimerkkitaulu-

kossa ylimmällä rivillä on kaksikirjaimiset tunnukset, jotka toimivat ehtoina. Niiden alla 
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olevat selitteet ovat ehdon toteutuessa saatavia vaihtoehtoja.  Myös henkilöt, joilla ei ole 

tietämystä ohjelmoinnista, ovat näin päässeet helpommin käsiksi algoritmin toiminnalli-

suuteen. 

 

Seuraavissa aliluvuissa on esittelyt muutamasta Excel-pohjassa olevasta työkalusta. 

 

6.3.1 Dokumentin selitekentät 

 

Borealis Polymers Oy:n Porvoon muovitehtaiden teknisten dokumenttien työlajia kuvaa 

kaksikirjaiminen tunnus. Esimerkkinä palohälytysjärjestelmiä kuvaa tunnus NP. Tämä ni-

meämiskäytäntö on peruja ajalta jolloin Borealis tunnettiin vielä osana Neste-yhtymää. 

Samanlaista käytäntöä ei muiden maiden tehtailla ole ollut. Dokumenttien siirron yhtey-

dessä PDMS-dokumentinhallintajärjestelmään Porvoon tehtailla otettiin käyttöön selväkie-

linen selite kaksikirjaimisen tunnuksen rinnalle. Esimerkkinä palohälytyspiirustuksissa se-

lite on Layout. Tämä selväkielinen selite otettiin käyttöön myös muiden maiden tehtailla. 

 

Nyt kuitenkin SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään siirryttäessä dokumenttityyppi 

ja dokumentin kaksikirjaiminen dokumenttitunnuskenttä muuttuivat kolmeksi uudeksi ta-

sohierarkian omaavaksi kentäksi. Nämä kentät ovat: 

- Työlaji (discipline) esimerkiksi: Electrical. 

- Luokka (category) esimerkiksi: Layout. 

- Kuvaus (subcategory) esimerkiksi: NP Fire alarm layout. 

Näistä hierarkisesti kaksi ylintä kenttää ovat samat kaikilla Borealiksen eri maiden tehtail-

la, mutta kuvauskenttä voi olla eri Porvoon ja muiden maiden tehtaiden välillä. 

  

Kyseisten kenttien generointiin on käytetty hyväksi jo PDMS-dokumentinhallinta-

järjestelmää varten luotuja dokumenttityyppi- ja työlajikenttiä. Valitettavasti näiden kah-

den tunnuksen ja uusien kenttien välillä ei ole täysin yksiselitteistä yhteyttä, vaan tunnuk-

sien painotukset ovat hieman muuttuneet. Niinpä yhdelle kenttäparille voi olla useampia 

eri kenttäsarjoja SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä. Tästä johtuen joidenkin 

kenttäparien kohdalla niiden vastaavat kolme kenttää SAP DMS:stä on joutunut valitse-

maan käsin, koska kaikkiin kenttiin suoralla muunnostaulukon käytöllä ei löydy suoria vas-

tineita. 
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Kuva 22. Kuvauskentän valinta sekä selitekenttien tarkastusnappula. 

 

Vaikka ohjelmallisesti kaikkia vastaavuuksia ei voi löytää, voidaan sen manuaalista etsi-

mistä helpottaa. Työkalun rakenne onkin sellainen, että ensiksi se etsii muunnostaulukkoa 

käyttäen kaikki varmat tapaukset. Jos kyseisellä menetelmällä ei selitettä löytynyt, listaa se 

mahdolliset vaihtoehdot kyseisille epäselville tapauksille. Näiden listojen mukaan ohjelma 

rakentaa alasvetovalikon kyseiseen soluun, johon arvo olisi pitänyt tulla (Kuva 22). Tästä 

alasvetovalikosta löytyy ohjelman ajon jälkeen vaihtoehdot selitteelle. Tämä nopeuttaa 

manuaalista selitteen hakemista rajaamalla selitteiden määrän vain mahdollisiin selitteisiin. 

Tällä saadaan selitteiden määrä tippumaan 150:stä murto-osaan. Ajon yhteydessä voi myös 

löytyä tapauksia, joille ohjelma ei lyödä mitään vaihtoehtoa. Nämä kohdat ohjelma jättää 

tyhjiksi. Tyhjiksi jääneet kohdat täytyy henkilö täyttää käsin, käyttäen apunaan muunnos-

taulukkoa. 

 

Jotta voitaisiin olla täysin varmoja, että dokumenttien selitekentät ovat oikein täytettyjä, on   

seliteyhdistelmien tarkastukseen tehty ohjelma (Kuva 22). Tämä ohjelma käy muunnostau-

lukkoa apuna käyttäen lävitse dokumenteille valitut työlaji-, luokka- ja kuvauskentät. Jos 

ohjelma löytää virheellisen seliteyhdistelmän, merkkaa se nämä kentät värikoodilla näky-

viin taulukkoon. Näin vältetään ongelmien muodostuminen myöhemmässä vaiheessa do-

kumenttien siirron yhteydessä. Virheellisillä seliteyhdistelmillä varustetut dokumentit eivät 

pääse dokumentinhallintajärjestelmään sisälle, mutta virheen korjaaminen siirron myö-

hemmässä vaiheessa vie enemmän aikaa. Erillinen tarkastus taulukolle on siten järkevää. 

Tämä tarkastus tehdään viimeisenä toimena ennen kuin taulukko lähetetään keskuspalve-

limelle tai kun se syötetään Import Tool -ohjelmalle tekstitiedostona.  
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6.3.2 Tiedostohaku 

 

Työkalut ovat myös yksinkertaistuneet projektin edetessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

tiedostonhakualgoritmi, joka etsii piirustusnumeron ja sivunumeron perusteella teknisen 

piirustuksen verkkolevyltä. Verkkolevyllä tekniset piirustukset eivät ole kuitenkaan nimet-

tynä, niin kuin ne Borealis Polymers Oy:n oman nimeämiskäytännön mukaan pitäisi olla. 

Tiedoston nimeämiseen on oma nimeämisohje johtuen tiedostonimen maksimipituuden 

rajoituksesta FAT16 (File Allocation Table)-järjestelmissä [12], joita käytettiin vielä yh-

deksänkymmentäluvun alkupuolella. Tämän nimeämisohjeen avulla lyhennetään doku-

mentin tiedostonimen pituus kahdeksaan merkkiin. 

 

Nimeämisohjeesta ei kuitenkaan ole enää aina pidetty täysin kiinni, koska nykyisessä tie-

dostojärjestelmässä ei enää kyseistä rajoitusta ole [11] (NTFS, "New Technology File Sys-

tem"). Teknisten piirustuksien nimeämisessä on myös pieniä eroja tehtaiden välillä, ja ul-

kopuoliset insinööritoimistot saattoivat käyttää piirustuksissa omaa nimeämiskäytäntöä. 

Nämä erilaiset tiedostojen nimeämiskäytännöt tietenkin monimutkaistavat tiedostonhaku-

algoritmia. 

 

Ensiksi tiedostonhakutyökalusta valittiin tiedoston oletettu nimeämismuoto ja jos kuvaa ei 

löytynyt, koitettiin toista nimeämiskäytäntöä ja niin edelleen. Visual Basicin käyttämä 

Windowsin oma tiedostohaku hidastuu mitä suuremmasta joukosta tiedostoja dokumenttia 

etsitään.  Haun nopeuttamiseksi hakualuetta joutuikin rajaamaan pienempään osaan tiedos-

torakennetta. Aina tällaista rajausta ei kuitenkaan voi tehdä, joten haku saattoi tuhatta tie-

dostoa etsittäessä viedä tunteja. Suurin tiedostohakua pitkittävä seikka kuitenkin oli se, että 

haku tapahtui joka dokumentille erikseen ja samalla kasvatti algoritmin ajonkestoa lineaa-

risesti. 

 

Lopulta algoritmia muutettiin niin, että se haki jokaista eri nimeämissääntöä samanaikai-

sesti. Tämä muutos oli tehtävä, koska eräässä käsiteltävästä tehtaasta löytyi niin paljon 

poikkeuksia. Hakuaika tietenkin nousi muutoksen johdosta, jolloin perusteellinen algorit-

min muutos oli tarpeen. Algoritmista tehtiinkin sellainen, että haun alussa verkkoasemalle 

tehdään halutun syvyinen indeksointi muistiin, johon tulevat kaikki tietyllä tiedostopäät-

teellä olevat tiedostot. Tämän jälkeen kaikki tiedostohaut tehdään suoraan muistissa ole-
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vaan listaan. Kyseinen muutos tiputti suurien teknisten piirustusten määrien haun murto-

osaan entisestä sekä mahdollisti laajemmat haut verkkoasemalla. Yksittäisten kuvien hakua 

tämä muutos hidasti, mutta koska suurin osa hauista tehdään suurille piirustusmäärille, oli 

uusi algoritmi paljon käytännöllisempi. Uuden algoritmin suoritusajan kasvu suhteessa 

syötteenkasvuun onkin vanhaan algoritmiin verratessa logaritminen. 

 

6.3.3 Linkitys funktionaaliseen sijaintiin tai laitteeseen 

 

Siinä missä PDMS-dokumentinhallintajärjestelmässä laite- ja sijaintiedot olivat vain osana 

dokumentin kattavaa ominaisuuslistaa, ovat ne SAP DMS -dokumentinhallintajärjestel-

mässä oikeita linkkejä jo SAP-järjestelmässä tallennettuna oleviin olioihin. Jotta kyseiset 

linkitykset syntyisivät dokumenttien ja kyseisten olioiden välille, on ne merkittävä siirron 

yhteydessä käytettävään siirtotaulukkoon. Koska SAP-järjestelmässä laitteiden ja funktio-

naalisten sijaintien välillä on jo linkitys, ei siirtotaulukossa dokumenttien, joissa on laite tai 

laitteita, tarvitse linkittää kuin kyseiseen/kyseisiin laitteisiin. Jos taas dokumentissa ei lait-

teita ole, liitetään dokumentti sen aluenumeron mukaiseen funktionaaliseen sijaintiin. 

 

Koska laitteilla, samoin kuin dokumenteilla, on SAP-järjestelmässä oma indeksoiva nume-

rosarjansa, on siirtotaulukossa oleva laitetunnus muutettava kyseiseksi koodiksi, jotta linki-

tys siirron yhteydessä onnistuisi. Kyseiseen muunnokseen käytetään muunnostaulukkoa, 

josta löytyy niin laitenumero kuin sitä vastaava SAP-numero. Samasta muunnostaulukosta 

löytyy myös tieto laitteen tilasta, onko se käytössä vai mahdollisesti poistettu. Muunnoksen 

yhteydessä tämä tarkastetaan ja, jos laite on poistettu, ei linkkiä dokumentin ja laitteen vä-

lille muodosteta. Kyseinen muunnostaulukko päivitetään säännöllisin väliajoin. 

 

Funktionaalisen sijainnin määrittelemiseen dokumentille käytetään myös muunnostauluk-

koa. Siinä jokaiselle eri tehtaan aluenumeroille on tehty yhteys jonkin funktionaalisen si-

jainnin kanssa. Funktionaalinen sijainti on rakenteeltaan puu, missä sijaintitieto tarkentuu 

mitä ”syvemmälle” puussa etenee. Yksi tietty funktionaalinen sijainti merkitään väliviival-

la jaettuun kirjainsarjaan. Esimerkiksi kaikilla Porvoon tehtailla funktionaalinen sijainti 

alkaa kirjainyhdistelmällä PO, jonka jälkeen seuraa jako tehtaisiin.  Jokaiselle muoviteh-

taiden alueelle on pyritty saaman mahdollisimman tarkka funktionaalinen sijainti, joten eri 

funktionaaliset sijainnit on kerätty käsin muunnostaulukkoon.  
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Nämä kummatkin toiminnallisuudet kuuluvat Excelissä ajettavaan muunnosohjelmaan, jo-

ka käy lävitse jokaisen siirrettävän dokumentin ominaisuudet yksi ominaisuus kerrallaan. 

 

6.4 AutoCAD-makrot versioitavina olevien dokumenttien hallintaan 

 

Kun SAP DMS -dokumentinhallintatietokannasta halutaan versioida dokumentteja, ne ote-

taan ulos järjestelmästä SAP DMS:n sisäisellä työkalulla. Työkalu siirtää versioitavaksi 

halutut dokumentit verkkolevylle kasvavalla numerosarjalla varustettuun hakemistoon. 

Samaan hakemistoon kopiotuvat myös dokumentteihin liittyvät ominaisuudet tekstimuo-

dossa.  

 

Versioitavina olevien dokumenttimäärien kasvaessa, niiden hallinta saattaa hyvin äkkiä 

käydä hankalaksi, joten dokumenttien hallintaan on kehitetty pieniä työkaluja. Nämä työ-

kalut on tehty AutoCAD piirto-ohjelman komentokehotteessa käynnistettäviksi makroiksi. 

Kyseinen alusta on valittu, koska se on tuttu kaikille teknisiä piirustuksia käsitteleville 

henkilöille. Samaa alustaa joudutaan myös käyttämään silloin, kun käsiteltävinä ovat TIF-

tiedoston sisältävät hybridikuvat.   

 

 
Kuva 23. Dokumentinhallintajärjestelmään sisään vietävien dokumenttien valinta. 

 

Siirtohakemistossa tekstimuodossa oleva dokumenttien ominaisuustaulukko toimii tiedos-

tona, jonka avulla dokumentit siirretään takaisin SAP DMS -dokumentinhallintajär-

jestelmään. Tähän on tehty aputyökalu, jonka avulla voidaan valita vain osa saman hake-

miston dokumenteista, jotka halutaan siirtää järjestelmään. Ohjelmalle näytetään hakemisto 

mistä dokumentit halutaan siirtää, jonka jälkeen ohjelma parsii ominaisuudet sisältävästä 
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tekstitiedostosta ulos listan dokumenttien piirustusnumeroista (Kuva 23). Tästä listasta 

käyttäjä valitsee dokumentinhallintajärjestelmään sisään vietävät dokumentit. Valinnan 

jälkeen ohjelma jakaa tekstitiedoston niin, että toiseen osaan tulee ominaisuudet dokumen-

tinhallintajärjestelmään sisään vietävistä dokumenteista ja toiseen vielä hakemistoon jää-

vistä dokumenteista. Tällä tavalla tekstitiedoston sisältöä ei tarvitse mennä käsin muutta-

maan. 

 

Koska siirtohakemistossa olevasta tekstitiedosta löytyy kaikki ulosotettujen dokumenttien 

ominaisuudet, voidaan näitä tietoja muuttamalla muuttaa sisään vietävien dokumenttien 

tietoja. Tekstitiedostossa eri ominaisuudet on erotettu toisistaan puolipisteellä ja jokaista 

ominaisuutta edeltää ominaisuuden nimiökenttä. Näin ominaisuuksia muuttava ohjelma on 

yksikertainen toteuttaa sisään vietävien dokumenttien valintaan tarkoitetun AutoCAD-

makron yhteyteen. Valitettavasti tällä hetkellä dokumentteihin ei voi kuin lisätä ominai-

suuksia, mutta tähän voi tulevaisuudessa tulla muutos. Dokumentin ominaisuuksia teksti-

tiedostosta automaattisesti muuttava ohjelma onkin vielä kehitysasteella. 

 

Kun dokumentit on viety takaisin järjestelmään siihen tarkoitetulla ohjelmalla (CIDEON 

Import Tool), ne eivät automaattisesti poistu verkkolevyltä. Tähän poistoon on tehty oma 

työkalu, joka poistaa valitun hakemiston tiedostoineen. Työkalussa on varmennustoiminto 

millä tarkastetaan, että dokumentit ovat oikeasti siirtyneet dokumentinhallintajärjestel-

mään. Tarkistus tehdään hakemiston tekstitiedostoja tutkimalla. 
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7 SIIRTOPROSESSIEN KUVAUKSET 

 

Erilaiset dokumenttien siirtoprosessit ovat myös merkittävä osa dokumenttien hallintaa. 

Dokumenttien siirtoprosessit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: uusien dokumenttien 

siirto dokumentinhallintajärjestelmään, dokumenttien siirto järjestelmästä toiseen ja doku-

mentin versiointiin dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolella. Näihin kolmeen siirto-

muotoon on keskitytty tässä luvussa. 

 

7.1 Dokumenttien suora siirto SAP DMS:ään 

 

Borealis Polymers Oy:n siirtyessä käyttämään SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmää 

laajennettiin yhteiseen dokumentinhallinjärjestelmään kuuluvien tehtaiden listaan myös 

Petrokemian tuotantolaitos. Tämä laitos on hieman erillään muista Borealis Polymers Oy:n 

Kilpilahden alueen tehtaista ja sen viralliset paperidokumentit sijaitsevat toisessa teknises-

sä arkistossa, kuin muovitehtaiden dokumentit. Nyt kuitenkin myös näitä dokumentteja 

ollaan pikkuhiljaa siirtämässä SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään. Dokumenttien 

siirtoon voidaan onneksi käyttää suurilta osin samoja menetelmiä kuin muovitehtaiden do-

kumenttien siirrossa PDMS-dokumentinhallintajärjestelmään.  

 

Teknisen dokumentin vieminen dokumentinhallintajärjestelmään on monivaiheinen pro-

sessi (kuva 24). Eri vaiheet myös vaihtelevat sen mukaan, missä muodossa alkuperäinen 

dokumentti on ja mitä tyyppiä se on. Borealis Polymers Oy:n teknisiä dokumentteja löytyy 

niin muovi-, paperi- sekä sähkömuodossa. Sähkömuodossa olevat tekniset piirustukset ovat 

joko AutoCAD- tai Microstation-piirustuksia. 

 

Kuvassa 24 näkyvät siirtoprosessin eri vaiheet. Kohdassa yksi niin sähköisistä kuin myös 

paperi/muovi teknisistä piirustuksista otetaan talteen tarvittavat ominaisuudet taulukkoon. 

Ominaisuuksien hakemiseen ja parsimiseen käytetään apuna erilaisia työkaluja joita oli 

mainittu luvussa 6. Kohdassa kaksi tehdään paperi/muovi-piirustuksien skannaus sekä yh-

distys AutoCad-pohjaan. Yhdistykseen on tehty AutoCAD-ohjelmaan makro, jolla yhdis-

tys suoritetaan eräajona. Kuvan kohdassa kolme taulukossa olevat teknisten piirustusten 

ominaisuudet sekä itse tiedostot siirretään dokumentinhallintajärjestelmään. Siirtoon käyte-

tään luvussa 5 esiteltyä Import Tool -ohjelmaa.  
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  SAP DMS 

Kuva 24. Dokumenttien siirtoprosessin vaiheet dokumentinhallintajärjestelmään. 

 

Teknisten piirustusten siirto dokumentinhallintajärjestelmään tapahtuu tehdas kerrallaan, 

jotta dokumenttien siirto-operaatio haittaisi tuotantoa mahdollisimman vähän. Myös do-

kumenttien onnistunut siirto voidaan varmentaa näin helpommin. Tehtaan sisällä doku-

mentit jaotellaan vielä niiden työlajien mukaan. Tällöin eri tehtaiden ja työlajien välisiin 

eroihin voidaan reagoida helpommin dokumenttien vientivaiheessa. Työlajeja ovat: 

- yleiset  

- rakennustekniset 

- LVI 

- prosessisuunnittelu 

- mekaaninen suunnittelu 

- automaatio- ja instrumenttisuunnittelu  

- sähkösuunnittelu. 

Näin dokumenteista saadaan muodostettu järkeviä kokonaisuuksia sekä siirrettäessä doku-

mentinhallintajärjestelmään että niitä käytettäessä. 

 

Dokumentteja kerätessä apuna käytetään valmiita sähköisiä piirustusnumerovarauslistoja. 

Varauslistasta siirretään tiedot taulukkopohjaan, joka sisältää työkalut ominaisuuksien ke-

räykseen, muokkaukseen ja siirtoon. Vanhoissa kuvissa joudutaan apuna käyttämään tekni-

sen arkiston piirustusnumerokortistoa. Muutenkin yhteistyö teknisen arkiston henkilökun-

nan kanssa on tärkeää dokumentteihin ominaisuuksia kerätessä. 
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7.1.1 Muovi- ja paperipiirustukset 
 

Teknisiä piirustuksia, joita ei ole sähköisenä, skannataan mustavalkoiseksi TIFF (Tagged 

Image File Format)-tiedostoiksi. Kaksivärisyydellä piirustuksen tiedostokoko saadaan py-

symään pienenä vaikka piirustuksen skannaustarkkuus on 200 dpi (dots per inch) kaikissa 

paperikooissa (A0-A4). Itse alkuperäiset muovi- ja paperipiirustukset ovat myös mustaval-

koisia, joten informaatiota ei skannauksen yhteydessä katoa. Tekniset piirustukset nime-

tään dokumentin piirustusnumeron, sivunumeron ja version mukaan. Tämä helpottaa Excel 

makrojen toimintaa ominaisuuksien keräyksessä. 

 

Ennen skannattujen kuvien siirtoa dokumentinhallintajärjestelmään ne yhdistetään Auto-

CAD-lomakepohjaan, jolloin niiden versiointi sähköisesti onnistuu samaisella ohjelmalla 

tulevaisuudessa. Tällaisia dokumentteja, joissa AutoCAD-pohjaan on liitettynä skannattu 

piirustus, kutsutaan hybridikuviksi.  Muutokset piirretään skannatun taustan päälle, skanna-

tun piirustuksen hiljalleen hävitessä versio versiolta piirustuksesta. AutoCad-lomakepohja 

järkevöittää myös suunnittelua ja tulostusta, koska siinä on oletuksena oikeat suunnittelu-

asetukset kuten tasot, värit ja kirjasimet. Hybridikuva on kuitenkin vain välivaihe, josta 

siirrytään tilaan jossa dokumentista ei lopulta ole jäljellä kuin yksi AutoCAD-tiedosto. 

 

7.1.2 Sähköiset piirustukset 

 

Myös sähköisiä kuvia voi joutua muuttamaan ennen dokumentinhallintajärjestelmään vien-

tiä. Erityisesti Microstation-kuvissa on käytetty ulkoisia referenssitiedostoja, mitkä täytyy 

liittää kuviin ennen tiedoston siirtoa dokumentinhallintajärjestelmään, koska dokumentin-

hallijärjestelmässä ei ulkoisia referenssitiedostoja Microstation-piirustuksille sallita.  Näin 

ollen jos tätä yhdistystä ei tehdä, jää piirustus dokumentinhallintajärjestelmään siirrettäessä 

vajavaiseksi. Referenssitiedostojen yhdistämiseen on tehty oma ohjelmansa, jolla referens-

sitiedoston sisältö liitetään Microstation-kuvaan. Samalla linkitys ulkoiseen referenssitie-

dostoon poistetaan Microsation-kuvasta. Referenssitietoja sisältävät Microstation-

piirustukset ovat kuitenkin pieni osa koko dokumenttimäärästä ja ne rajautuvat tiettyihin 

työlajeihin ja tehtaisiin.  
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7.1.3 Siirto 

 

Kun taulukkopohja on saatu valmiiksi, on siirto dokumentinhallintajärjestelmään siihen 

käytettävän työkalun avulla vuorossa. Siirtoon käytetään CIDEON Import Tool -nimistä 

ohjelmaa. Kyseistä ohjelmaa käytetään siirtäjälle luoduilla ylläpitäjän tunnuksilla, joilla 

ohjelma kirjautuu sisään dokumentinhallintajärjestelmään (kyseisillä tunnuksilla on eri-

koisoikeudet palvelimelle). Sen jälkeen ohjelmalle kerrotaan dokumenttien ominaisuudet 

sisältävän tekstitiedoton sijainti ja aloitetaan ajo järjestelmään. Ohjelma tekee vielä tarkis-

tuksen tekstitiedoston oikeellisuudesta, sekä siitä löytyykö dokumentit tekstitiedoston esi-

tetystä paikasta. Jos tarkistuksessa ei ilmene ongelmia, tehdään lopullinen siirto. PDMS-

dokumentihallintajärjestelmästä poiketen ainutlaatuisia tunnuksia ei dokumenteille luoda 

siirron yhteydessä, vaan SAP DMS:ssä dokumentin indeksoiva numero on jo generoitu 

tekstitiedoston luonnin yhteydessä. 

 

Dokumenttien siirron jälkeen järjestelmä aktivoi uusien dokumenttien elinkaaren välittö-

mästi, joten dokumentit ovat valmiita käyttöön heti. Skannatut piirustukset siirtyvät järjes-

telmään kahtena kappaleena. Skannattu TIFF-tiedosto ja siihen tehty AutoCAD-pohja jou-

dutaan kytkemään uudestaan yhteen siirron yhteydessä. 

 

7.2 Dokumenttien siirto dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen 

 

Yksi merkittävimmistä osista diplomityössä on ollut prosessi, jossa PDMS-dokumentin-

hallintajärjestelmästä on siirretty dokumentteja SAP DMS-dokumentinhallintajärjestel-

mään. Kyseessä on osa migraatioprosessia, jossa PDMS:stä pikkuhiljaa siirrytään uuteen 

SAP DMS-dokumentinhallintajärjestelmään. Ennen varsinaista dokumenttien siirtoa on 

migraatioprosessista käyty jo usea muu vaihe lävitse. Suorasta dokumenttien syötöstä poi-

keten osa migraatioprosessista tehdään paikallisesti SAP DMS -keskuspalvelimella, joka 

sijaitsee Borealiksen tiloissa Belgiassa.   

 

Migraatiota aloitettaessa määriteltiin säännöt, miten migraatio tulisi tapahtua. Säännöissä 

selvitetään se, millä aikataululla siirto tulisi tapahtua sekä myös säännöt, joilla siirrettävien 

dokumenttien ominaisuudet muunnetaan uuden järjestelmän muotoon. Näistä muunnoksis-

ta muodostetaan ominaisuuksille muunnostaulukot, jotka valitettavasti eivät voi olla yksi-
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selitteisiä kaikissa tapauksissa. Siirron yhteydessä on myös oiva paikka suorittaa PDMS-

dokumentinhallintajärjestelmässä olevien teknisten dokumenttien ominaisuuksien tarkistus.  

 

Helpoimmassa tapauksessa muunnoksessa ei vaihdu kuin ominaisuuden muuttujan nimi, 

mutta pahimmassa tapauksessa voidaan ominaisuuksia jakaa uusiin joukkoihin lisäämällä 

informaation määrää, jota ei valitettavasti kaikissa tapauksissa löydy suoraan vanhasta do-

kumentinhallintajärjestelmästä. Tästä hyvänä esimerkkinä on dokumenttityyppi ja -tunnus- 

muuttujien jakautuminen kolmeen osaan. Tällöin ei kaikille dokumenttien ominaisuuksille 

löytynyt yksiselitteistä vastinetta uudesta järjestelmästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että migraatioon täytyi lisätä yksi ylimääräinen vaihe, jossa tarkastetaan tietyt dokumentti-

en ominaisuuksien oikeellisuudet. 

 
Kun vaaditut muunnostaulukot on saatu valmiiksi, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, 

jossa tietystä osasta PDMS:ssä olevista dokumenteista generoidaan Excel-taulukko (kuva 

25. vaihe 1.). Tämä taulukko sisältää kaikki dokumentinhallintajärjestelmään tallennetut 

dokumentin ominaisuudet. Samalla kun taulukko generoidaan, kyseiset dokumentin siirre-

tään lukutilaan, jolla jäädytetään tilanne kyseisten dokumenttien osalta PDMS-dokumen-

tinhallintajärjestelmässä. 

PDMS-
sisältöpalvelin  SAP Sisältö-

palvelin

Dokument-
ti Ver. X Dokument-

ti Ver. X Dokument-
ti Ver. X 

 
Kuva 25. Dokumenttien siirto dokumentinhallintajärjestelmästä toiseen. 

 

Tämä dokumenttien ominaisuuksista generoitu taulukko ajetaan muunnostaulukon läpi, 

joka generoi tapauskohtaisesti joko yhden tai kaksi uutta taulukkoa, joissa uudet muunnos-
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säännöt täyttyvät (kuva 25. vaihe 2). Taulukkojen vaihteleva määrä johtuu siitä, että siirto-

prosessi suoritetaan tuotannossa olevaan dokumentinhallintajärjestelmään. Dokumentinhal-

lintajärjestelmästä voi kyseisellä hetkellä olla teknisiä dokumentteja versioitavana, jolloin 

nämä dokumentit vaativat erikoiskohtelun muunnoksen yhteydessä. 

 

Generoidut taulukot eivät kuitenkaan ole suoraan valmiita vaan taulukot on käytävä vielä 

manuaalisesti lävitse. Nimittäin tietyt dokumenttien ominaisuudet saattavat vaatia käsin 

tehtävää muokkausta. Manuaalista työtä on kuitenkin helpotettu erilaisilla työkaluilla, josta 

enemmän luvussa 6. 

 

Kun taulukko on lopulta saatu valmiiksi, lähetetään se Belgiaan, jossa tehdään lopullinen 

dokumenttien siirto SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään (kuva 25. vaihe 3). Tek-

nisten dokumenttien ominaisuudet tallentuvat SAP DMS -keskuspalvelimen tietokantaan ja 

itse tekniset dokumentit siirtyvät kyseisen yksikön sisältöpalvelimelle.  Tämän jälkeen teh-

dään vielä tarkastus onnistuneesta syötöstä, jonka jälkeen mahdolliset dokumenttien ulos-

otot ja lukitukset suoritetaan taulukkolistauksen mukaan (kuva 25. vaihe 4). 

 

7.3 Dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolella olevien dokumenttien hal-

linta 

 

Kuten jo diplomityön johdannossa on mainittu, on yrityksen verkon ulkopuolisten suunnit-

telijoiden määrä noussut viimeaikoina todella paljon. Tämä on vaikeuttanut teknisten do-

kumenttien versiointia, koska verkon ulkopuolisilla suunnittelijoilla ei ole ollut pääsyä 

PDMS-dokumentin-hallintajärjestelmään. Näissä tapauksissa tekniset dokumentit on otta-

nut versioitavaksi Borealis Polymers Oy:n tekninen arkisto ja dokumentit on sen jälkeen 

lähetetty suunnittelijoille arkistosta esimerkiksi sähköpostilla. Ongelmina tästä järjestelyssä 

on arkiston henkilökunnalle tullut lisäkuormitus, sekä samalla ulos versioitavaksi otettujen 

dokumenttien väliaikainen säilytys ja hallinta. 

 

Toisena puutteena PDMS-dokumentinhallintajärjestelmässä oli isojen kuvasarjojen yhtäai-

kainen versiointi, tai tarkemmin sanottuna näiden dokumenttien sisään- ja ulosotto. Tämä 

tapahtui nimittäin PDMS-järjestelmässä kuva kerrallaan. Lisäksi jokaisen dokumentin 
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ulos- ja sisäänotossa on suuri määrä työvaiheita, jotka vain kertautuvat versioitavan kuva-

määrän kasvaessa. 

 

Näihin ongelmiin on SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmä tuonut onneksi parannusta. 

Ja näiden parannusten pohjalle on luotu vielä lisätyökaluja ja -menetelmiä, joilla erityisesti 

suurien dokumenttisarjojen versioinnista on pyritty saamaan virtaviivaisempaa. Samalla 

dokumenttien dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolista hallintaa on pyritty paranta-

maan. 

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä on Export Tool -niminen moduuli, jolla voi-

daan ottaa yhtäaikaisesti ulos useampia dokumentteja (kuva 26). Ulosoton yhteydessä ky-

seinen ulosotto saa oman ulosottonumeron, jonka mukaan dokumentinhallintajärjestelmän 

ulkopuolella dokumenteille muodostetaan oma hakemistopolku automaattisesti. Tämä sa-

ma numero merkitään myös dokumentin hallintajärjestelmään kyseisiin dokumentteihin 

tiedoksi dokumenttien sisään laittoa varten. Dokumentteihin merkitään myös päivämäärä 

koska dokumentit on otettu versioitavaksi sekä tieto projektinumerosta ja henkilöstä kenel-

le dokumentti on lähetetty. Nämä tiedot tallentuvat jokaiseen dokumenttiin dokumentinhal-

lintajärjestelmässä ulosoton yhteydessä kertasyötöllä, joten tietoja ei tarvitse syöttää joka 

dokumenttiin yksi kerrallaan. 

SAP-
sisältöpalvelin

Dokument-
ti Ver. X Dokument-

ti Ver. X Dokument-
ti Ver. X 

 
Kuva 26. Dokumenttien ulosottaminen dokumentinhallintajärjestelmästä. 
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Dokumenttien mukana dokumentinhallinjärjestelmästä tulee myös tekstitiedostona jokai-

sen dokumentin ominaisuudet. Nämä tulevat tarpeeseen, sillä kun dokumentit otetaan ulos 

dokumentinhallintajärjestelmästä, dokumentit nimetään niiden järjestelmässä generoidun 

juoksevan dokumenttinumeron mukaan. Tämä numero generoidaan silloin kun dokumentti 

ensimmäistä kertaa tuodaan järjestelmään. Tässä ominaisuudet sisältävässä tekstitiedostos-

sa kuittenkin löytyvät kyseisten dokumenttien piirustusnumerot, joiden mukaan dokumen-

tit voidaan nimetä (kuva 27. vaihe 2.). Tähän nimeämiseen on tehty ohjelma, joka tekee 

kyseisen muunnoksen automaattisesti. Kun dokumentteja ollaan tuomassa takasin doku-

mentinhallintajärjestelmään, muutetaan samalla ohjelmalla dokumentit takaisin dokumen-

tinhallintajärjestelmän nimeämään muotoon. Nimeämismuutoksen jälkeen dokumentit lä-

hetetään niitä versioiville (kuva 27. vaihe 3). 

 

 

Doku-
mentti Doku-

mentti SAP12345 
Ver. X 

Doku-
mentti Doku-

mentti B3-5318-1 
Ver. X 

Kuva 27. Dokumenttien uudelleennimeäminen ja lähetys. 

 

Kun dokumentti/dokumentit saapuvat takaisin versioinnista, haetaan dokumentin tiedosto-

nimen mukaan SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmästä kyseisen dokumentin ulos-

vientinumero. Tämän numeron mukaan haetaan oikea vientihakemisto verkkolevyltä. Ver-

sioidut dokumentit siirretään takaisin tähän hakemistoon (kuva 28. vaihe 4.) ja ajetaan oh-

jelma, joka muuttaa dokumentit dokumentinhallintajärjestelmän nimeämään muotoon (ku-

va 28. vaihe 5.). Samasta hakemistosta löytyvän tekstitiedoston avulla dokument-

ti/dokumentit voidaan syöttää takaisin dokumentinhallintajärjestelmään (kuva 28. vaihe 6.) 

Takasin syöttöön käytetään CIDEON AG:n valmistamaa Import Tool -ohjelmaa, jolle syö-

tetään kyseinen dokumentin/dokumenttien ominaisuudet sisältävä tekstitiedosto. Tämän 

tiedoston perusteella kyseinen ohjelma siirtää dokumentit ja niiden ominaisuudet SAP 

DMS -dokumentinhallintajärjestelmään. Ohjelmalla onnistuu myös ennen varsinaista syöt-
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töä tapahtuva tarkistusajo, jolla voidaan dokumenttien ja ominaisuuksien oikeellisuus tar-

kistaa. 

 

Doku-
mentti 
V X

Doku-
mentti 
V X

SAP12345 
Ver. X+1 

Doku-
mentti 
V X

Doku-
mentti 
V X

B3-5318-1 
Ver. X+1 

SAP-
sisältöpalvelin 

Import Tool 

Kuva 28. Dokumenttien vieminen takaisin dokumentinhallintajärjestelmään.  

 

Aina ei kuitenkaan kaikkia samalla vientinumerolla ulosotettuja dokumentteja palauteta 

yhtäaikaa, vaan dokumenteista saattaa tulla takaisin aluksi puolet ja vasta myöhemmin lo-

put dokumentit (kuva 29. vaihe 7.). Koska jo saapuneita dokumentteja ei kannata jättää 

odottamaan loppuja dokumentteja, on tehty dokumentinhallintajärjestelmästä erillään oleva 

työkalu, jolla voidaan vientiin käytettävä tekstitiedosto jakaa dokumentinhallijärjestelmään 

vietäviin ja vielä versioitaviin dokumentteihin (kuva 25. vaihe 8.). Näin saman versiointi-

sarjan dokumentteja voidaan syöttää dokumentinhallintajärjestelmään osissa (kuva 25. vai-

he 9.).  

 

SAP12345 
Ver. X+1 

B3-5318-1 
Ver. X+1 

SAP-
sisältöpalvelin

Import Tool 

B3-5318-3 
ti Ver. X B3-5318-2 

Ver. X 

Versioitavaksi jääneet 
dokumentit 

Kuva 29. Dokumenttien siirto osissa dokumentinhallintajärjestelmään. 
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CIDEON Import Tool ei valitettavasti osaa poistaa jo dokumentinhallinjärjestelmään takai-

sin vietyjä dokumentteja, vaan niin vientihakemisto kuin sen sisältö jää verkkoasemalle. 

Koska versiointeja tapahtuu useita kuukaudessa, vaikeutuisi vientihakemistorakenteen hal-

linta hyvin nopeasti. Siksi jo käytettyjen hakemistojen ja tiedostojen poistoon on kehitetty 

oma työkalu, jolla voidaan ”turhat” kansiot ja niiden sisältö poistaa nopeasti. Kyseinen oh-

jelma vielä tarkastaa onko kyseisen hakemiston dokumentit jo siirretty, jolloin virheellisiä 

poistoja ei pääse sattumaan. Kyseinen hakemisrakenteen huolto tapahtuu sen mukaan, kun 

versioituja dokumentteja viedään takasin dokumentinhallintajärjestelmään. 
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8 TULOKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

 

Borealis Polymers Oy:n Porvoon muovitehtailla dokumenttien siirto PDMS-dokumentin-

hallintajärjestelmästä SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään on saatu onnistuneesti 

käyntiin. Määrällisesti dokumentteja ei ole siirtynyt vielä suuria määriä, mutta dokumentti-

en ominaisuuksien muunnosprosessi on saatu automatisoitua suurimmaksi osin. Tämä on-

kin siirtänyt pullonkaulan Belgiassa toimiville siirtoprosessin lopullisesti tekeville ylläpitä-

jille. 

 

Visual Basic -ohjelmakoodia projektiin tarvittaviin ohjelmiin diplomityössä on kirjoitettu 

noin viisituhatta riviä. Osa näistä ohjelmista on tehty projektin jälkeiseen käyttöön. Ohjel-

mat eivät ole itsenäisiä vaan ne toimivat, joko AutoCAD- tai Excel-ohjelmiston alla. Oh-

jelmointikieli valittiin Visual Basic juuri siksi, että molemmat mainitut alustat tukevat ky-

seistä kieltä. Dokumenttien siirtoprojektissa allekirjoittaneelle kuului työkalujen teko sekä 

suoravietävien että PDMS-dokumentinhallintajärjestelmästä siirrettävien dokumenttien 

ominaisuuksien parsimiseen. Allekirjoittaneelle kuului myös PDMS-dokumentinhallinta-

järjestelmästä siirrettävien ominaisuuksien parsinta ja lähetys Belgiaan sekä dokumenttien 

suoraviennin SAP DMS -dokumentinhallijärjestelmään tekevän henkilön ohjaaminen työ-

kalujen käytössä ja dokumenttien siirtoprosessissa.  

 

Dokumenttien siirtoprosessin yhtäaikainen tapahtuminen kaikilla Borealiksen tehtailla ym-

päri Eurooppaa onkin johtanut siirtojen priorisointeihin Belgiassa sijaitsevalla keskuspal-

velimella. Koska kyse on tuotannossa olevista tehtaista Porvoossa, jossa dokumentteja ver-

sioidaan ympäri vuoden, ei suuria määriä dokumentteja voida lukita tilaan jossa versiointi 

pysähtyy. Siksi on pyrittävä pysymään samassa tahdissa keskuspalvelimen kanssa, jotta 

dokumenttikohtainen siirtoaika olisi mahdollisimman lyhyt. Tilanne voi kuitenkin muuttua 

nopeasti. 

 

Siirtoprosessia ovat hidastaneet myös hybridikuvat, jotka joudutaan liittämään uudestaan 

yhteen SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään siirryttäessä. Linkitys joudutaan teke-

mään sen vuoksi, että AutoCAD-ohjelmien versiotuki muuttui dokumentinhallintajärjes-

telmästä toiseen siirryttäessä 2002-versiosta 2006-versioon, jotka eivät hybridikuvien osal-
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ta ole yhteensopivia. Sama ohjelmistotuen vaihdos tapahtui myös Microstation-ohjelmille 

(versiosta J versioon V8).  

 

PDMS-dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolisia dokumentteja on saatu siirrettyä tasai-

seen tahtiin järjestelmään. Näille dokumenteille manuaalisen työn määrä on suurempi kuin 

suoraan dokumentinhallinnasta toiseen siirrossa. Näille dokumenteille siirto onnistuu ko-

konaisuudessaan Porvoosta käsin. Kyseisille dokumenteille käytetään hyvin lähelle samoja 

muunnostaulukoita kuin suoran siirron dokumenteille. Näin kyseisiä muunnoksessa käytet-

täviä työkaluja on pystynyt kehittämään rinnakkain. 

 

Kokonaisvaltaista dokumentinhallintaprosessimallia dokumentinhallintajärjestelmän ulko-

puolella on vasta päästy testaamaan, koska käytännön tapauksia ei vielä pienen siirtomää-

rän takia ole ollut. Joten tuloksia sen tehokkuudesta ei ole vielä saatavilla. Kaikki työkalut 

ja hallintaprosessin vaiheet on pystytty jo testaamaan ja kaikki näyttää toimivan. Todelli-

nen toimivuus näkyy vasta kunnolla tuotantoon siirryttäessä.  
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9 YHTEENVETO 

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään siirtymistä Borealiksella voi pitää luonnolli-

sena jatkumona aikaisemmalle PDMS-projektille. PDMS:n ollessa ensimmäinen yhtiön 

käytössä ollut dokumentinhallintajärjestelmä on sitä käytettäessä selvinnyt tarkemmin mitä 

ominaisuuksia yhtiö tarvitsee dokumentinhallintajärjestelmältä.    

 

Suurimmat parannukset PDMS-dokumentinhallintajärjestelmään verrattuna saadaan SAP 

DMS -dokumentinhallintajärjestelmässä erityisesti suurien dokumenttimäärien versioin-

neissa sekä siinä, että nyt dokumentinhallintajärjestelmä on paremmin integroituna muu-

hun yrityksen tietojenhallintaan. 

 

SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmään siirtyminen on vielä kesken, joten onnistumi-

sesta on vielä vaikeata arvioida. Pieniä siirronaikaisia aikataulullisia ongelmia on nyt jo 

havaittavissa.  Ongelmat johtuvat SAP DMS -dokumentinhallintajärjestelmän osittaisesta 

keskitetystä rakenteesta. Samainen projekti on menossa Boraliksen muiden maiden tehtail-

la samanaikaisesti. Tämä samanaikaisuus on myös osaltaan vaikuttanut projektin etenemi-

seen niin hyvässä kuin pahassa. 

 

Myös teknisten dokumenttien versioinnin ulkoistaminen on tuonut mukaan uusia haasteita, 

joihin ratkaisuna on kehitteillä dokumentinhallintajärjestelmien välisiä rajapintoja, joilla 

dokumenttien siirrot dokumentinhallintajärjestelmien välillä saataisiin yksinkertaisiksi. 

Tähän on myös yhtenä ratkaisuna toimintamalli, jossa dokumentteja säilytetään hallitusti 

dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolella versioinnin aikana. Ratkaisuna tämä voi olla 

joustavampi, eikä täten vaadi suoraa yhteensopivuutta yhteistyökumppanin dokumentinhal-

lintajärjestelmään. 
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