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Perpetual  business pressures accelerate
Nothing new, but importance grows in 21st century

• Как да се възползваме от
промените в бизнес
климата?

• Как да максимизираме
ефективността на
работното място?

• Как да се възплолзваме
от новите технологии в
бизнеса?

• Как да насърчим
иновациите?
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The agile business is connected, 
responsive and embraces change
The agile business is connected, 
responsive and embraces change

Changes in the business climate

• Информацията пътува по-бързо
• Продукти се анонсират на пазара по-

често
• Клиенти и конкурeнция са много по-

добре информирани
• Хората имат нужда да са свързани с

бизнес процесите
• Глобализация
• Нови и конкурентни бизнес модели
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Effective organizations allow for 
great flexibility in the way people 

work…anytime, anywhere

Effective organizations allow for 
great flexibility in the way people 

work…anytime, anywhere

По-ефективни на работно място

• Екипите са виртуални и
работят през географските
граници или тези на
организизациите

• Новите служители очакват
различни софтуерни
приложения

• Служителите не са вече
свързани с бюрата си и офиса

• Линията мажду работа и личен
живот е все по-размита. 
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The responsive enterprise 
leverages new technologies to 

get access to new opportunities

The responsive enterprise 
leverages new technologies to 

get access to new opportunities

• Интернет вече е Платформа
• Компютрите са достъпни
• Разрастване на високоскоростни

и безжични мрежи
• Индустриални стандарти

заместват частни формати
• “Social computing” разрушава

комуникационни бариери и
запълва културни пропасти

Информационните технологии се
променят



®

Innovation is key to competitive advantageInnovation is key to competitive advantage

Driving innovation

• Да открием добрите идеи, където и да са
• Да се откроим сред конкурентите си
• Да изградим култура на споделяне на

идеи
• Да грабнем ново откритие
• Да се възползваме от иновациите в

цялата организация
• Да реализираме потенциала на

общностите
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IBM Lotus mission

“Помагаме на хората да бъдат по-ефективни, по-
изпълнителни и по-иновативни в контекста на

работата, която вършат”

“Помагаме на хората да бъдат по-ефективни, по-
изпълнителни и по-иновативни в контекста на

работата, която вършат”



Industry’s richest continuum of communicationIndustry’s richest continuum of communication
and collaboration tools for businessand collaboration tools for business
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Създаването на NOTES

§ Вдъхновение: Plato Notes
§ 1984 - Основаване на IRIS Associates
§ 1985 – Начало на разработката
§ Версия 1.0 – 5 Декември 1989



14Page

®®

NOTES – Version 1
§ Цена: 

$62,500 за 200 потребителя

§ 35,000 потребителя за 1 година

§ Първи клиенти: 
PWC и Arthur Andersen

§ Плаформи: 
OS/2, DOS 3.1/4.0, Windows 3.0

§ Функции: 
Group Mail, Group Discussion, Group 
Phone Book, Directory, ACLs, 
doclinks, репликация, Dial-up към
сървъра
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NOTES – Version 2
1991

§ Скалируемост

§ APIs (Application Program 
Interfaces)

§ Функции: 
Column totals в view-тата, 
Таблици и стилове, Rich text, 
Разширение в @functions, 
Поддръжка на множество
адресни книги, Return receipt 
за и-мейлите
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NOTES – Version 3
1993

§ 500000 потребителя

§ 2000 организации

§ Екип – 25 човека

§ Функции:
Full-text search, Йерархични имена, Йерархични документи, 
Background replication, Selective replication, Поддръжка за
Macintosh, Сървър за Windows
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1995

§ Настъпващи технологии – Интернет и уеб

§ Акциите на Lotus падат от $80 на $30

§ На пазара излизат MS Office и Windows 95

§ АТ&Т представя Network Notes

§ IBM закупува Lotus за $3.5 билиона през юли
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Notes Release 4 – 1996

§ Еволюция в клиент/сървър
“messaging” продукт

§ Функции:
LotusScript, 3 панелен UI за пощата
и други приложения, Интернет
интеграция – Достъп до Notes бази
през уеб браузър, Подобрения в
сигурността
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Notes R4.5 и 4.6

§ Групови календари

§ Domino сървър

§ Поддръжка на настъпващите
интернет стандарти:
POP, IMAP, LDAP, HTTP

§ Поддръжка за UNIX, Novell и
iSeries
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1996 – 1998

§ MS Exchange [1.0.]4.0 – Април 1996

§ Войната за потребители

§ 20 милиона потребители
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Notes R5 – 1999

§ Огромен маркетингов бюджет

§ Изцяло нов интерфейс

§ Java и JavaScript

§ iNotes – Domino Web Access
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Notes R6 – 2002

§ Отново подобрения в
потребителския интерфейс

§ Администрация

§ Фокус върху мобилните
потребители

§ Последната “голяма” версия
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Notes R6.5 – 2003

§ Интеграция с Sametime

§ Поддръжка на Mozilla

§ 6.5.1 – единна версия за всички
продукти от Lotus портфолиото
– QuickPlace, Sametime, 
Domino.Doc

§ LEI
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Notes R7 – 2005

§ Пренаписан Domino сървър

§ Подобрения в администрацията

§ DB2 като алтернатива за
съхранение

§ Интеграция с Portal
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демонстрациядемонстрациядемонстрация
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Sametime plug-ins can include:
– Click-to-call
– Интегрирано видео
– Контрол над телефонния
апарат

– Контрол над входящите
повиквания

– Soft phone
– История на комуникациите
– Гласова поща
– Web/audio/video 
конференции

– Подобрена индикация за
присъствие

– Местонахождение
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демонстрациядемонстрациядемонстрация
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ExpressExpress
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демонстрациядемонстрациядемонстрация
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Flexibility of contextFlexibility of context

integrating collaboration and community toolsintegrating collaboration and community tools
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Access to information and expertise in multiple contexts

Personal profiles

Communities Blogs

Bookmarks Activities

Instant 
messaging

E-mail / 
calendar

Business
information Feeds

Office
productivity 

Integrated capabilities from many points of view
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E-mail / calendar

Communities

Bookmarks Blogs

Activities

Instant 
messaging

Personal 
profiles

Integrated collaborative capabilities in Notes
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Instant
messaging

Personal 
profiles

Communities

Bookmarks

E-mail /
calendar

Blogs

Activities

Integrated collaborative capabilities in Sametime



®

Web-based portals

Personal 
profiles

Communities

Bookmarks

Instant 
messaging

Blogs

Activities

Integrated collaborative capabilities in Portal



®

Integrated collaboration 
§ E-mail, calendar and applications
§ Offline support

Portal
§ Personalization
§ Aggregation

Mobile
§ Device-side 

components 
§ Synchronization

Real time
§ Chat 
§ Web conference
§ VoIP

Web
§ Ajax
§ Mashups

Flexibility of client context



Embrace openness, inclusiveness 
and extensibilityopenness
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Seamless 
integration at the 

client layer

Integration with 
multiple business 

processes and 
content sources

Business context
and activities

Collaboration 
services

Interaction and
access services

Managed client
services

Leverages 
many collaboration 

services

§ Leveraging existing technology investments
§ Quickly integrating new innovations
§ Delivering flexibility on the front, the back and in the middle

Open
Standards

Open
Middleware

SOASOASOASOA

Inclusive architecture, embracing heterogeneity
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Information

Composite application framework

Unified communications 
and collaboration services

Portal

Composite application 
and integration services

Social software for 
business

Collaborative content and 
team services

SametimeDomino

Mail, calendaring and 
collaborative applications

Business process

Interaction and client services (online or offline)

IBM Lotus collaboration strategy

Quickr Connections

MobileBrowserRich Client PortalRSS / RSS / 
AtomAtom

MS Windows MS Windows 
MS OfficeMS Office eFormseForms
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• Enable collaboration in context
• Extend collaboration into new 

innovative spaces

• Provide flexibility of context
• Embrace openness, inclusiveness 

and extensibility

IBM Lotus Software
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