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Funkčnost eIMS Engine umožňuje implemento-
vat libovolný pojistný produkt nebo vytvářet 
modifikace z produktů již implementovaných. 
Tuto vlastnost využijí především produktoví 
a obchodní manažeři.

Oddělená prezentační vrstva umožňuje „ušít 
na míru“ uživatelské rozhraní modulů pro kon-
krétní pojišťovnu či jednotlivé prodejní kanály 
pojišťovny.

Systém eIMS je vytvořen jako vícejazyčný, tak-
že není velký problém přejít na jiný jazyk. Volba 
jazykové mutace pro konkrétního uživatele se 
provádí v nástrojích určených pro správu systému 
eIMS, tj. bez zásahu do aplikace nebo Engine eIMS 
(za předpokladu, že je v systému implementován 
příslušný slovník). Všechna data jsou uložena 
v jedné databázi, což umožňuje veškerý možný 
komfort z toho plynoucí. Řešení eIMS je připra-
veno na integraci s již existujícími centrálními 
informačními systémy.

Co dostanu, když si pořídím 
systém eIMS?

Velmi stručně řečeno – komplexní řešení při-
způsobené „na míru“ včetně nezbytných služeb 
a následné technické podpory provozu systému 
eIMS. Protože je systém již vytvořen, je nutné 
realizovat jen takové postupy, kterými se eIMS 
v průběhu projektu implementace „upraví na 
míru“ podle specifických požadavků konkrétní 
pojišťovny.

Samotná existence softwarového řešení však 
ještě nezaručuje, že bude systém efektivně vy-
užit. Kvalita a efektivnost implementace eIMS 
je klíčovým faktorem dlouhodobého přínosu 

systému. Implementaci eIMS provádí speciali-
zovaný projektový tým KOMIXu, který používá 
specifické metody a postupy.

Specifické projektové řízení
Zaměřujeme se na faktory, které mají zásadní 

vliv na implementaci a na využití eIMS v kon-
krétní pojišťovně. Z pohledu týmu KOMIXu není 
nutné, aby zadavatel vytvářel rozsáhlé detailní 
zadání, které je náročné na čas a kapacity speci-
alistů pojišťovny. Ideální je realizovat informační 
schůzku před zahájením tvorby poptávkového 
dokumentu následovanou například předvede-
ním eIMS. Výsledkem by mělo být objasnění cílů 
zadavatele a jeho představy, jak by eIMS měl tyto 
cíle podpořit. Konkrétní návrh řešení zpracuje 
tým KOMIXu do nabídkového dokumentu. 

Při tvorbě plánu projektu preferujeme přírůst-
kovou implementaci a rozvoj systému eIMS dle 
rozvoje potřeb zadavatele. V případě velkého 
počtu pojistných produktů nebo při požadav-
cích na rozsáhlou funkcionalitu či větší počet 
prodejních kanálů je proto projekt rozdělen na 
dílčí projekty, které zajistí realizaci samostatně 
provozuschopných částí systému eIMS. Zadava-
tel tak rychleji získá výstupy na jejichž základě 
může korigovat další implementaci nebo rozvoj 
systému dle své aktuální situace.

Jsme si vědomi skutečnosti, že členové projek-
tového týmu na straně pojišťovny budou v prů-
běhu projektu současně plnit své běžné pracovní 
úkoly. Organizační struktura projektu je vždy na-
vržena s ohledem na tuto skutečnost. Pravidla 
a formy komunikace členů projektového týmu 
jsou stanovena tak, aby se minimalizovaly časové 

prodlevy a zároveň se zabezpečila odpovídající 
dostupnost sdílených informací a možnost prů-
běžné kontroly stavu a postupu projektu.

Specifický projektový postup
Využíváme vlastností systému eIMS k efektiv-

nímu získání informací nezbytných pro cílové 
řešení. Prvním krokem je analýza jednoho po-
jistného produktu a jeho implementace do sys-
tému eIMS. Tím je realizován prototyp na jehož 
základě se provádějí další úpravy eIMS. Zadavatel 
tedy pracuje již při zadávání požadavků s reálným 
systémem. Funkční prototyp umožní zapojit do 
zadávání požadavků i koncové uživatele.

Implementace jednotlivých pojistných produk-
tů a úpravy funkčnosti systému eIMS dle potřeb 
zadavatele se provádí postupně. Po dokončení 
implementace každé dílčí části je v pojišťovně 
proveden upgrade prototypu. Zadavatel tak 
může velmi rychle ověřit a korigovat své zadá-
ní. Zároveň lze prototyp využít při postupném 
zaškolování administrátorů či uživatelů.

Specializovaný projektový tým 
Tým KOMIXu je tvořen specialisty, kteří mají 

dlouholeté praktické zkušenosti jak z hlediska 
problematiky pojišťoven (provoz, informatika, 
obchod, pojistná matematika atd.), tak z hle-
diska informačních technologií či projektového 
řízení. Naši specialisté se velmi rychle orientují 
v prostředí zadavatele, nejsou problémy s od-
bornou terminologií, minimalizují se komu-
nikační problémy. Řada detailních požadavků 
nemusí být složitě analyticky popisována, 
protože komunikace probíhá často na úrovni 

jednotlivých specialistů, kteří jsou požadavky 
schopni bezprostředně realizovat v prototypu 
systému eIMS a výsledek následně ověřit se 
zadavatelem.

Pro koho je systém eIMS vhodný?
Systém eIMS není zaměřen pouze na podporu 

prodeje pojistných produktů, ale na komplexní 
finační retail, do kterého můžeme zahrnout 
i stavební spoření, penzijní produkty, drobné 
úvěry atd. Má své místo nejen v pojišťovnách, ale 
lze jej využít i v oblasti makléřských obchodů. 

Závěrem
Naše zkušenosti z minulých let strávených 

v pojišťovnách a nepřetržité sledování rozvoje 
této oblasti umožnily našemu týmu realizovat 
řadu vlastností, které činí systém eIMS rozdíl-
ným od podobných systémů nejen na našem, 
ale i zahraničním trhu. Systém eIMS je efektiv-
ní flexibilní systém, který umožňuje řešit stále 
náročnější požadavky na úplnost a spolehlivost 
dat. Podporuje prodej a správu pojistných či 
obdobných finančních produktů.

V počátečních fázích vývoje IS, kdy o požado-
vaném systému máme málo informací, je pro-
blém správného odhadu nejpalčivější. Ale právě 
tyto předběžné odhady jsou požadovány pro 
vypracování nabídky a uzavření smlouvy nebo 
při rozhodování o výhodnosti realizace projek-
tu vlastními silami.

V poslední době je stále rozšířenější “use 
case driven” přístup k vývoji softwaru, do 
češtiny překládaný jako přístup řízený případy 
použití. Nejznámějším představitelem use case 
driven metodik je metodika RUP (Rational Uni-
fied Process). Use case model je jeden z modelů 
podporovaných UML. Popisuje chování systému  
z pohledu interakcí uživatele se systémem při 
dosahování určitého cíle. Use case model je 
jednotícím pohledem na systém od fáze po-
pisu funkčních požadavků, přes design až po 
testování a uživatelskou dokumentaci. Use case 
model obsahuje textovou specifikaci uživatel-
ských požadavků v pojmech, kterým uživatel 
rozumí. Proto je vhodné v počátečních fázích 
vývoje pro odhad pracnosti projektu použít 
metodiku založenou právě na use case. Protože 
use case model je často používaná technika pro 
popis funkčních požadavků, dalo by se před-
pokládat, že často používána a rozšířená bude 
i metoda pro odhad pracnosti založená na use 
case. Podle [1],[2] tomu tak však není. Příčiny 
jsou pravděpodobně následující: 
• existuje mnoho variant specifikace use case
• use case mohou reprezentovat pohled uživa-

tele na systém na různých úrovních abstrak-
ce 

• use case stejné úrovně abstrakce se mohou 
lišit v komplikovanosti popisu a realizace

V tomto článku se podrobněji seznámíte 
s jednoduchou metodu založenou na use 
case points (UCP), která je obzvlášť vhod-
ná na těch projektech, kde use case vzni-
kají jako přirozený artefakt procesu vývoje 
softwaru. V kapitole Postup odhadu meto-
dou UCP, kde je tato metoda podrobněji 
popsána,  naleznete odkaz na jednoduchý 
tabulkový kalkulační program a plug-in do 
CASE nástroje, který si můžete stáhnout 
a odhad touto metodou vyzkoušet. Nejprve 
ale několik základních informací o odhado-
vání velikosti softwaru:

Techniky odhadu pracnosti

Dominantní a klíčovou složkou nákladů na 
pořízení informačního systému jsou náklady 
vyplývající z pracnosti vývoje (náklady na mzdy 
vývojového týmu, na jejich kanceláře, sítě a ko-

munikace, pojištění, daně). Ze všech ostatních 
složek nákladů (jako např. cena hardware, 
licenční poplatky za software, školení atd.) se 
právě pracnost nejhůře odhaduje. 

Existují 3 kategorie technik přístupu k odha-
du velikosti a ceny softwaru:
• Expertní odhady
• Analogie
• Odhady založené na modelu 

V každé z těchto kategorií může být odhad 
proveden postupem shora-dolů nebo zdola-
-nahoru, tj. celek je součtem odhadů pro jed-
notlivé komponenty nebo naopak, pracnost 
komponenty je odhadnuta jako podíl z celku. 
Při odhadu by se měly kombinovat různé tech-
niky. Pokud se odhady získané různými techni-
kami výrazně liší, je nutné pokusit se získat více 
informací a odhad zopakovat.

Podle studií citovaných v [7] je expertní 
odhad nejčastějším způsobem odhadu, bývá 
používán v 70-80 % případů. Důvodem upřed-
nostnění expertního odhadu může být složi-
tost formálních metod založených na modelu. 
Dalším důvodem je neexistence přesvědčivých 
důkazů, že formální metody vedou k lepším 
výsledkům než expertní odhady (viz [8]) i když 
např. podle studie [5] dal odhad metodou UCP 
výsledky bližší skutečnosti, než odhad prove-
dený 37 experty. 

Expertní odhady

Tato technika vychází z odhadu provede-
ného expertem, podloženém předchozími 
zkušenostmi. Expertní odhad je užitečný pře-
devším tam, kde nemáme měřitelná data, ze 
kterých by bylo možné vycházet. Nevýhodou 
je, že tato metoda je jen  tak dobrá, jak dobrý 
je expert. Čím více expertů provádí odhad, tím 
jsou výsledky odhadu objektivnější. Podle [6] je 
důležitou podmínkou expertního odhadu, aby 
odhadce neznal očekávání zákazníka, protože 
tento fakt výrazně ovlivňuje expertův odhad 
(i podvědomě).

Při expertním odhadu lze vyjít například ze 
znalosti, že fáze Analýza je 20% celkové prac-
nosti. Na základě znalosti požadavků a problé-
mové oblasti může expert odhadnout pracnost 
analýzy. Vynásobením 5 (5x20% = 100%) po-
tom získá odhad celkové pracnosti. V tomto 
příkladu jsou zanedbány faktory konkrétních 
podmínek projektu. Rozdělení pracnosti na 
jednotlivé činnosti se může lišit pro různé or-
ganizace, může být závislé na technologii a na 
použitých nástrojích, na charakteru projektu. 
Pro představu uvádím data podle [9].

obrázek 1: Rozdělení pracnosti

Analogie
Při této technice jde o odhalení rozdílů a po-

dobností s podobnými projekty a o odhad vlivu 
těchto rozdílů na pracnost. Nevýhodou je, že 
musíme mít data o obdobných projektech (to, 
že jsme dělali analogický projekt, ještě nezna-
mená, že o něm máme data).

Odhady založené na modelu
Na základě velkého množství dat o skuteč-

ných projektech a jejich charakteristikách byly 
vyvinuty modely závislosti velikosti projektu 
na pracnosti. Jedná se o algoritmy, které na 
základě nějaké měřitelné vstupní hodnoty (ve-
likosti projektu) vypočítají výstupní hodnoty 
(pracnost, trvání projektu). Výpočet ovlivňuje 
mnoho faktorů (tzv. “cost drivers”), které jsou 
zadávány subjektivně v definované škále (např. 
zkušenosti programátorů velmi dobré, dobré, 
průměrné atd.).

Nejznámějšími algoritmy jsou COCOMO 
a Function Point Analysis (FPA). Žádný z těchto 
přístupů není vhodný k odhadu prováděném 
ve fázi požadavků, nejsou ani příliš vhodné 
pro systémy vyvíjené objektově orientovaným 
přístupem. COCOMO vyžaduje odhad počtu 
zdrojových řádků vyvíjeného systému. FPA má 
výhodu v tom, že jako měřítko složitosti pou-
žívá “funkční body”, nikoli počet řádků kódu. 
Získat ale spolehlivě počet FP není triviální, je 
to možné ve fázi detailního návrhu, ale to je 
už pozdě, to už je smlouva zpravidla uzavřena 
a cena stanovena.

Existují i další techniky odhadu ceny a prac-
nosti, které jsou v praxi často používány, nejsou 
však objektivní. Jedná se o tyto techniky :

„Pricing to win“
Cena softwaru je stejná částka, jakou může 

zákazník utratit za projekt. Cena je závislá 
nikoli na funkcionalitě dodávaného softwaru 
a z ní odvozené pracnosti, ale pouze na zákaz-
níkově rozpočtu. Skutečnou pracnost potom 
často zákazník doplatí například při zapraco-
vání dalších požadavků (náklady na údržbu 
a rozvoj systému dosahují i více než polovinu 
z celkových nákladů na celý životní cyklus IS).

„Parkinsonův zákon“
Podle tohoto zákona bude pracnost taková, 

že spotřebuje všechny dostupné zdroje a čas. 
Pokud má být projekt dokončen nejpozději do 
jednoho roku a k dispozici jsou 4 pracovníci, 
celková pracnost bude 48 člověko-měsíců.

Přesnost odhadu
Přesnost odhadu bývá problematická. Napří-

klad Standish Group ve svém CHAOS Report 
uvádí, že průměrné náklady na projekt předsta-
vují 189 % původního odhadu, pouze 17 % pro-
jektů je ukončeno v plánovaném čase a s pláno-
vanými náklady (u menších projektů pro menší 
společnosti jsou výsledky lepší). Podle Gartner 
Group až 75% J2EE projektů na rozsáhlé pod-
nikové systémy končí neúspěchem kvůli nerea-
listickým odhadům časových a finančních ná-
roků. 

Otázkou je, nakolik jsou čísla z podob-
ných studií odrazem přesnosti odhadů nebo 
faktu, že původní odhady jsou prováděny
technikou “Pricing to win“. Další příčinou mož-
ného zkreslení je skutečnost, že nejčastěji je 
citováno z těch studií, ve kterých je nepřesnost 
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odhadů největší. Tyto údaje jsou potom použí-
vány jako marketingový materiál pro výrobce 
softwarových nástrojů na odhad pracnosti nebo 
pro výrobce nástrojů na generování kódu a zvy-
šování produktivity vývoje (nebo jsou citovány 
v článcích, jako je tento). Často citovaný zdroj 
se potom stává autoritou.

Bez ohledu na možná zkreslení faktem zů-
stává, že odhad pracnosti zvláště v počátečních 
fázích vývoje je obtížný. Proto by odhad prac-
nosti měl být průběžný proces, měl by sloužit 
průběžné kontrole, že práce na projektu od-
povídá plánovaným zdrojům. Ke zpřesnění od-
hadu dochází v průběhu projektu nejen proto, 
že víme více detailů o požadovaném chování 
vyvíjeného systému, ale i z toho důvodu, že 
na základě předchozích přírůstků víme více 
i o produktivitě konkrétního vývojového týmu 
a o produktivitě zvolených technologických 
postupů. 

obrázek 2: Zpřesňování odhadu

Nesprávný odhad se projeví ve zvýšené prac-
nosti projektu oproti situaci, kdy projekt byl 
naplánován realisticky. V případě nadhodnoce-
ní pracnosti jsou podle Parkinsonova zákona 
spotřebovány všechny dostupné zdroje, v pří-
padě podhodnocení prudce rostou náklady 
způsobené nerealistickým plánem a zvýšeným 
výskytem chyb (práce kvapná, málo platná).

   obrázek 3: Dopad správnosti odhadu

Karnerova metoda 
Use Case Points

V roce 1993 Gustav Karner vyvinul metodu 
odhadu založenou na use case points. Jednalo 
se o diplomovou práci na švédské University 
of Linköping. Copyright na tuto práci nyní 
vlastní Rational Software. Karnerova meto-
da vychází z teze, že funkcionalita systému 
z pohledu uživatele je základem pro odhad 

velikosti informačního systému. Karnerova 
metoda je často citována a rozvíjena, existují 
práce kombinující function points  (FP) a use 
case points (UCP), konverze UCP na FP nebo 
práce o konverzi UCP na řádky zdrojového 
kódu (LOC) viz [3]. 

Postup odhadu metodou UCP
Nejprve musíte zjistit počet aktorů a po-

čet use case. Use case zařadíte do kategorie
složitosti (jednoduchý, střední, složitý) podle po-
čtu transakcí (počet transakcí může být odvozen 
z počtu kroků popsaných ve scénáři). Někteří au-
toři doporučují vynechat use case typu extends 
a includes. Podle kategorie složitosti přiřadíte 
jednotlivým use case váhu. 

Metoda UCP používá obdobné modifikační 
faktory jako metoda analýzy funkčních bodů. 
Dále tedy musíte ohodnotit dílčí technické fak-
tory a faktory prostředí stupněm 0 (nemá vliv) až 
5 (silný vliv). Tyto faktory se týkají konkrétního 
projektu. Dosazením do Karnerových vzorců 
získáte počet use case points (UCP). 

Nakonec počet UCP vynásobte pracností 
člověko-hodin na jeden UCP. Karner dopo-
ručuje hodnotu 20, jiní autoři rozmezí 15 až 30 
hodin na jeden UCP. Doporučuje se kalibrovat 
tuto hodnotu podle dat z minulých projektů. 

Odhad si můžete vyzkoušet pomocí jedno-
duchého kalkulačního programu a plug-inu 
do CASE nástroje, který si můžete stáhnout 
z www.komix.cz (sekce Ke stažení). Tam nalez-

nete i podrobnější návod k jednotlivým krokům 
odhadu. Existují i softwarové nástroje podporu-
jící tuto metodu, od jednoduchých až po složité, 
které počet transakcí získávají automaticky ana-
lýzou use case modelu a textu scénáře. Pro od-
hady v počátečních fázích vývoje je ale i tabulka 
v MS Excelu zcela vyhovující.

Výhody a nevýhody 
metody UCP

Metoda Use Case Points stále není standar-
dizována (narozdíl od standardizace výpočtu 
functional points). Neexistují formální standardy 
pro psaní use case, problematická je především 
úroveň abstrakce a úroveň podrobnosti popisu 
UC, která přímo ovlivňuje počet transakcí po-
pisovaných v UC, což má potom vliv na odhad 
pracnosti. Metoda UCP není nová, vznikla před 
více než deseti lety. Mohou zde být pochybnosti, 
zda odpovídá současným způsobům vývoje soft-
waru. Existují sice studie prokazující vhodnost 
této metody, ale studie [4] se týkaly malých 
projektů (okolo 2500 člověko-hodin) a projek-
tů jedné firmy. Je málo zkušeností s aplikací na 
různé projekty v různých firmách.

Na druhou stranu, podle e-zinu The Rational 
Edge je metoda UCP používána s dobrými vý-
sledky v Sun a v IBM. K výhodám patří jednodu-
chost metody, lze se ji snadno naučit a může tak 
být překonán psychologický odpor k provádění 
odhadů komplikovanými metodami. Podle stu-
die [5] byl dokonce odhad metodou UCP blíže 
skutečné pracnosti než odhad provedený sku-
pinou expertů.

K další výhodě patří možnost provádět od-
hady v počátečních fázích vývoje informační-
ho systému, při sjednávání smlouvy. Součástí 
žádosti o nabídku bývají specifikace funkčních 
požadavků v úrovni podrobnosti Úvodní studie 
(pokud její vypracování není součástí poptávky). 
V této fázi zpravidla ještě neexistuje podrobná 
textová specifikace jednotlivých kroků scénáře, 
ze které by se dal jednoznačně vyčíst počet 
transakcí. I když se nelze spolehnout na to, že 
jeden funkční požadavek odpovídá jednomu 
use case a pro klasifikaci složitosti use case je 
nutno počet transakcí pouze odhadnout, je pro 
takovéto situace metoda UCP vhodná a dává 
dobré výsledky. Přesto by měla být vždy kombi-
nována s jinou metodou, expertním odhadem 
nebo analogií s obdobným projektem.

Obrázek č.1 
Základní princip komunikace pomocí SOAP

Obrázek č.2 
Webové služby a komunikace pomocí SOAP

K myšlence, na kolik jsou známy informace 
o webových  službách, mě přivedl nedávný zá-
žitek z městské hromadné dopravy, kde jsem 
nechtěně vyslechl rozhovor dvou studentů. Je-
jich zájem o daný problém byl značný, i když 
některé odborné výrazy pokulhávaly. A právě 
proto jsem se rozhodl o tomto novém feno-
ménu něco napsat. V tomto článku se budu 
snažit přiblížit standardy, na kterých jsou we-
bové služby vystavěny a k čemu všemu vlastně 
slouží. Ale začněme od „Adama“.

  Základem webových služeb je XML. Tento 
otevřený standard je už hodně používaný i jin-
de, takže byl jenom logický krok ho využít. No 
ale proč ten humbuk, jak jsou webové služby 
úžasné? Pokud řeknu, že jsou mířeny k integra-
ci aplikací bez ohledu na to, na jaké platformě 
a v jakém jazyce jsou napsány, tak nejeden 
nadšenec zajásá. Standardů, které aspirovaly 
na podobné proklamace asi bylo více (CORBA, 
DCOM), ale jejich implementace a nasazení 
nebylo tak jednoduché, jak se to jeví s pomocí 
webových služeb.

Webové služby jsou naproti těmto standar-
dům postavené na relativně jednoduchých, 
přístupných a široce rozšířených standardech. 
Vyjmenujme jenom pár výhod, které webové 
služby poskytují.

• Obsahují způsob, jak popsat své rozhraní. Ten-
to obsah je popsán pomocí XML dokumen-
tu, celé je to nazváno WSDL (Web Services 
Description Language).

• Komunikace probíhá pomocí standardního 
transportního HTTP protokolu, kterého vý-
hodou je průchodnost přes směrovací prvky 
v síti.

• Umožňuje vzdálené volání procedur. Celá ko-
munikace probíhá za pomoci protokolu SOAP 
(Simple Object Access Protocol).

• Služby je možno registrovat a následně vy-
stavit pro použití širší veřejnosti. Výhodou 
je, že potenciální uživatelé je mohou snadno 
nalézt. Toto se děje pomocí specifikace UDDI 
(Universal Discovery Description and Integra-
tion).

Dále si pohovoříme o výše uvedených stan-
dardech, s kterými webové služby pracují. Řek-
li jsme si, že pro komunikaci je možné použít 
transportního HTTP protokolu. Takže komuni-
kovat po čem máme a potřebujeme protokol, 
kterým se budeme mezi sebou dorozumívat. 
Pro tento účel byl zvolen SOAP.

  SOAP je primárním protokolem webových 
služeb. Jeho výhoda tkví v jeho jednoduchosti. 
Protokol se skládá ze tří částí:

• Obálka (tato slouží k identifikaci zprávy 
SOAP protokolu).

• Hlavička (nepovinné, slouží k nastavení atri-
butů protokolu).

• Tělo (parametry, návratové hodnoty).

Zprávy protokolu je možné posílat prostřed-
nictvím HTTP protokolu, ale i pomocí SMTP, 
TCP/IP anebo Microsoft Message Queue. 
Všechno záleží na implementaci. Posílání SOAP 
zprávy pomocí HTTP protokolu se bere jako zá-
klad. Je výhodný proto, že je implementován 
na všech platformách a v organizacích si na něj 
lidé už zvykli. Další jeho výhodou je možnost 
zabezpečení a monitorování. Právě spojení 
HTTP a SOAP je ideální k implementaci we-
bových služeb, které mohou být volány téměř 
všude. Jak taková SOAP zpráva vypadá, si uká-
žeme na následujícím příkladu:

<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV= http://   
  schemas.xmlsopa.org/soap/envelope/>
   <SOAP-ENV:Header>
  …
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
  …
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Existují ještě další části specifikace, které 
popisují jak je možné SOAP použít při vzdá-
leném volání procedur. Tyto části specifikace 
se využívají při implementaci aplikací ve stylu 
RPC. Protokol SOAP je však možné využít i pro 
aplikace, které komunikují mezi sebou pomo-
cí XML ve formě dokumentů. V tomto případě 
se stává SOAP obálkou XML dokumentu. Jak 
tedy funguje komunikace s webovou službou, 
je ukázáno na následujících obrázcích.


