
Abstract 

 

The majority of the legacy systems, still existing in the companies, were developed with 

an inflexible architecture which hinders the maintenance and upgrade of those systems. 

Generally, the difficulties are increased by the usage of obsolete technologies, which are 

no longer supported and for which specialized human resources are difficult to find. 

Qimonda Portugal S.A., follows high quality standards in the production of DRAM 

memories, which is its area of business. The quality control in the company is made by 

audits that allow detecting eventual deviations to the required standards besides 

defining actions to correct them. 

The company owns a legacy application that permits the management of audits that has 

an inflexible architecture and was implemented with obsolete technologies that 

compromise its maintenance and upgrade. In order to correct these aspects the 

architecture was redesigned and the application was implemented with the latest 

technologies available in the market, resulting, thus, in an application flexible, modular, 

easy to maintain and with a good performance. 

This project consisted of reengineering an existing audit management application that 

had to be analyzed so that the features to be implemented could be identified. Then, 

several existing application in the company were analyzed to see if they could be 

included in the application’s architecture in order to speed up its development and to 

support all the functional and nonfunctional requirements. 

The chosen architecture was validated with the implementation of a prototype to which 

were later added the remain features in order to complete the audit management 

application. 

After the implementation of the application, three analyses related to possible upgrades 

of the application were done. The first analysis consists of considering the possibility of 

the implemented application be replaced by the SAP Audit Management application. 

Secondly, the viability of adding new features in the application was analyzed. Those 

features would allow managing action plans. Finally, the substitution of the existing 

mechanism of generation of data reports by an external application, Business Objects, 

was considered. 



To sum up, the replacement of the implemented application by the SAP Audit 

Management application is not advisable. Nonetheless, the upgrade of the application 

with the development of features for action plans’ management and, eventually, other 

features related to quality management, is recommended. The tool Business Objects 

should be used to generate reports with the application’s data. 

 

 

Resumo 

 

Os sistemas legados ainda existentes nas empresas foram desenvolvidos, na sua 

maioria, com uma arquitectura inflexível que dificulta a manutenção e evolução destes 

sistemas. 

Geralmente, estas dificuldades são aumentadas pela utilização de tecnologias 

obsoletas cujo suporte tende a ser descontinuado e para as quais começam a 

escassear os recursos humanos especializados. 

A Qimonda Portugal S.A., cuja área de actividade é a produção de memórias DRAM, 

rege a sua produção por elevados padrões de qualidade. O controlo da qualidade na 

empresa é feito através de auditorias que permitem detectar eventuais discrepâncias 

relativamente aos padrões exigidos e definir acções para as corrigir. 

A empresa dispõe de uma aplicação legada que permite fazer a gestão de auditorias 

mas esta possui uma arquitectura inflexível e está implementada com tecnologias 

obsoletas que comprometem a sua manutenção e evolução. Para corrigir estes 

aspectos, a arquitectura foi redesenhada e a aplicação foi implementada com 

tecnologias mais recentes no mercado obtendo-se assim uma aplicação flexível, 

modular, fácil de manter e com bom desempenho. 

O projecto consistiu então na reengenharia de uma aplicação de gestão de auditorias 

existente que teve de ser analisada para se identificar as funcionalidades a 

implementar. Depois disso, foram analisadas várias aplicações existentes na empresa 

que poderiam ser incluídas na arquitectura da aplicação de modo a agilizar o seu 

desenvolvimento e suportar todos os requisitos funcionais e não-funcionais. 



A arquitectura definida foi validada com a implementação de um protótipo ao qual 

foram, posteriormente, adicionadas as restantes funcionalidades de modo a completar o 

desenvolvimento da aplicação de gestão de auditorias. 

Após a implementação foram efectuadas três análises relacionadas com possíveis 

evoluções da aplicação. A primeira análise consistiu na avaliação da possibilidade de 

outra ferramenta existente na empresa, SAP Audit Management, substituir a aplicação 

implementada. Depois disso, foi analisada a viabilidade da introdução de novas 

funcionalidades na aplicação que permitiriam a gestão de planos de acções. Por último, 

foi analisada a viabilidade da substituição do mecanismo de geração de relatórios de 

dados existente por uma aplicação externa, Business Objects. 

Como conclusão das análises efectuadas, não é aconselhada a substituição da 

aplicação desenvolvida pela solução SAP Audit Management. Contudo, é recomendada 

a evolução da aplicação com o desenvolvimento de funcionalidades para a gestão de 

planos de acções e, eventualmente, outras funcionalidades relacionadas com a gestão 

da qualidade. Para a geração de relatórios com os dados da aplicação deve ser usada 

a ferramenta Business Objects. 


