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یکم ــ چرا  BPM؟

با توجه به محیط رقابتی و پویایی کسب وکار ،سازمانها  ،با چالشها و فرصتهای جدیدی روبرو
میشوند که برای دستیابی به افزایش بهره وری و کاهش هزینه بصورت مستمر نیازمند استفاده بهینه
از فرصتها و چابکی دربرابر چالشها هستند.
یک سازمان زمانی میتواند به این مهم دست پیدا کند که افراد و سایر منابع سازمان ازجمله سیستمهای
اطالعاتی آن بتوانند به بهترین شیوه ممکن باهم ارتباط وهمکاری داشته باشند که این امر نیازمند
شناسایی ،تحلیل ،پیاده سازی ،پایش و بهبود فرآیندهای موجود در سازمان است.
«فرآیند های

رشد فناوری و مطرح شدن مفاهیم جدید درعلم مدیریت کسب وکار ،راه حل جدید با نام
مدیریت کسب وکار» ( )BPM:ProcessManagement Businessبرای غلبه بر این چالشها و
استفاده بهینه از فرصتهای پیش روی فراهم میکند .در بسیاری از سازمانها فرآیندهای

کسبوکار ناشناخته است و مدیران تنها به بررسی و تحلیل خروجی فرآیندها اکتفا کرده ،حال آنکه با
بررسی و تحلیل مراحل فرآیند و بهبود مستمر آن میتوان تاثیر چشمگیری در افزایش کارآیی ،بهره
وری ،رضایتمندی و رسیدن به اهداف کسب وکار مشاهده کرد.
هدف اصلی  BPMچیدمان صحیح فرآیندهای سازمان بر اساس اهداف کسبوکار است ،که با ایجاد
امکان ارزیابی و اندازهگیری کارایی فرایندها ،بستر مناسبی برای بهبود و بهینهسازی مستمر فراهم
میکند.

تاریخچـــه
شاید بتوان ظهور تفکر «مدیریت و بهبود فرآیند» را در اولین تعاریف ارائه شده در مورد وظیفه و
ساختارهای وظیفهای در کسبوکارجستجو کرد و نشان داد که چگونه تغییرات دائمی محیط
کسبوکار ،سازمانها را به سوی تفکر فرآیندی سوق داد .در قرن هجدهم آدام اسمیتمفهوم تقسیمکار و
وظیفه را مطرح کرد و بعد از آن مطالعات فردریک تیلور (بنیانگذار مدیریت علمی در اوایل قرن
بیستم) نشان داد هرچهقدر که وظیفهها دقیقتر و جزئیتر تعریف شوند و بهترین روش انجام یک کار
شناسایی ،اندازهگیری و آموزش داده شود ،تولید و بهرهوری سازمانها بصورت چشمگیری افزایش پیدا
خواهد کرد .نظریات فوق و سایر تحقیقات مشابه در نیمه اول قرن بیستم منجر به
شکلگیری ساختارهای وظیفهگرای متعدد و متنوعی در محیطهای کسبوکار گردید.
بعد از جنگ جهانی دوم پارادایم جدیدی با عنوان «کیفیت» حوزه کسبوکار را تحت تاثیر قرار داد و
باال بردن کیفیت محصوالت در کنار کمیت را کلید اصلی موفقیت در نظر گرفت .کیفیت عبارت است
از ارائه محصول یا خدمت مطابق با انتظار مشتري و به بهترین روش ممکن .تخصصی شدن بیش
ازحد وظایف در ساختارهای وظیفهای و ارتباط کمرنگ هریک از بخشهای کاری با سایر بخشها
در سازمان ،تولید محصول متناسب با نیاز و توقع مشتری را بسیار مشکل مینمود.بههمین دلیل در
دهه  ۴۰میالدی ادوارد دمینگ «مدیریت كیفیت جامع» ()Management: TQM Quality Total
را معرفی نمود TQM .ساختار سیستماتیکی است كه بر بهبود مستمر كلیه فعالیتهاي دروني یك
سازمان تأكید دارد .سه اصل اساسی در مدیریت کیفیت جامع عبارتند از «تمركز بر نیاز و انتظارات
مشتریان»« ،توانمندكردن كاركنان» و «بهینهسازي فرآیندها» .هدف از بهینهسازی فرآیندها ،افزایش
کیفیت ارزش ارائهشده بهمشتری همراه با کاهش زمان و هزینه انجام فرآیند است .بهینهسازی فرآیندها
مستلزم شناسایی کلیه فعالیتهای سازمان ،شناسایی معیارها ،و اندازهگیری و کنترل دقیق آنها است.

دمینگ اعتقاد داشت :بهبود کامل هریک از مراحل انجام کار (ساختار وظیفهگرا) لزوما به بهبود
کامل فرآیند منجر نمیشود و برای بهبود فرآیند باید  end-to-endهر فرآیند را در نظر گرفت.
مشکل زمانی بروز پیدا میکند که رابطه ضعیفی بین واحدهای سازمانی برقرار باشد.
در ابتدای دهه  ۹۰میالدی و پساز موفقیت چشمگیر ژاپنیها در استفاده از  ،TQMشرکتهای
آمریکایی «مهندسی مجدد فرآیندها» ( )Reengineering: BPR Process Businessرا بکار
بردند BPR .معتقد بود که بهبود فرآیندها باید برمبنای اهداف سازمان باشد نه صرفا برمبنای ازبین
بردن انحرافات و نقصانها .به همین دلیل فرآیندهایی که با اهداف سازمان یکپارچه نیستند ،باید ازابتدا
مهندسی و طراحی گردند .در دیدگاه مهندسی مجدد ،فرآیندهای اصلی سازمان شامل فرآیندهایی است
که منتج به حصول اهداف و ایجاد ارزش باشد و سایر فرآیندهای اضافی میبایست حذف شوند .با
اجراییشدن مهندسی مجدد فرآیندها در سازمان ارتباط ساختارهای وظیفهای با یکدیگر در قالب
گروههای فرآیندی بوجود میآیند و وظایف از حالت یکبُعدی و ساده به وظایف چندبُعدی تبدیل
میشوند .چارچوب رادیکالی ،ریسک باال ،تغییرات آنی در سطح سازمان و درنتیجه ایجاد مقاومت
در برابر این تغییرات و همچنین هزینههای باالی اجراییشدن آن منجر به شکلگیری رویکرد
«مدیریت فرآیندهای کسبوکار» با تاکید بر «بهبود مستمر فرآیندها» در اواخر دهه  ۹۰میالدی
گردید.
مدیریت فرآیندهای کسبوکار ( )BPMبه سازمانها این امکان را میدهد تا با شناسایی فرآیندها،
بهرهگیری از تکنولوژی برای خودکارسازی آنها ،پایش و بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی ،
کارایی و بهرهوری و انطباقپذیری سازمان خود را افزایش دهند.

همانند توسعه نظریههای مدیریت در اواخر قرن بیستم ،پیشرفت در حوزه  ITو نوآوری در سیستمهای
اطالعاتی نیز ،بستر و ابزار مناسبی برای پیشرفت و پذیرش دیدگاه فرآیندی در سازمانها بوجود
آورد .در اوایل دهه  ۵۰۰میالدی که کامپیوترهای اولیه در برخی از سازمانها برای انجام وظایف
محدودی مورد استفاده قرار گرفتند تا امروز که سیستمهای اطالعاتی عضو حیاتی و موثر در طول
زنجیره تامین یک سازمان قرار دارند ،گامهای بسیاری برداشته شده است .از اولین سیستمهای ایجاد
شده در این حوزه« ،سیستم های مدیریت پایگاه داده»(System: Management Database
 )DBMSبودند که برای سازمانها امکان متمرکزکردن دادههای برنامههای کاربردی و دسترسی به
دادههای ذخیره شده را فراهم می کردند .این سیستمها در پروژههای  TQMو مدیریت دادههای
محاسباتی و آماری ،بسیار مورد استفاده قرار گرفتندDBMS .ها بواسطه یکپارچهسازی دادهها در
سطح سازمان ،نقشی کلیدی در توسعه ERPها در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه  ۹۰میالدی ایفا
کردند.
سیستمهای «برنامهریزی منابع سازمانی» ( )Planning: ERP Resource Enterpriseوظیفه
مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای سازمانی را برعهده داشتند ،از فرآیند دریافت سفارش از مشتریان
گرفته تا تحویل سفارش و پرداخت.اما درعمل تغییر برنامههای کاربردی و فرآیندها در سیستمهای
 ERPچندان ساده به نظر نمیرسید و مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار بود.
در اواسط دهه  ۹۰میالدی ،نسل جدیدی از سیستم های اطالعاتی بوجود آمد که تاکیدشان جداکردن
«جریانکار» از «برنامههای کاربردی» و مدیریت آنها بود« .سیستمهای مدیریت جریانکاری»
( )System: WFMS Management WorkFlowشامل دو مولفه «مدلسازی جریانکاری» و

«اجرای جریانکاری» است .نسل اول سیستم های گردش کار ،بیشتر ،نقش به گردش درآوردن
مستندات را برعهده داشتند.
با توجه به قابلیتهای محدود سیستمهای مدیریت جریانکاری ،نیاز سازمانها برای مکانیزهکردن
فرآیندهای پیچیده ،گزارشگیری از مراحل فرآیند و امکان یکپارچگی اطالعات با سایر سیستمها
میسر نمیشد .با ظهورتکنولوژی ( Integration Application Enterprise( EAIو
ارائه معماری سرویس گرا  BPMS ،ها بعنوان ابزاری در جهت طراحی ،اجرا ،پایش و بهبود
فرآیندهای کسبوکار معرفی شد .تعریف فوق نشان میدهد که  BPMSمجموعه ای از ماژولهای
طراحیشده بر مبنای اصول  BPMاست که تمامی چرخه آن از طراحی تا بهبود را پشتیبانی میکند.

تفاوت  BPMSو WFMS

برخالف  WFMSها BPMS ،قابلیت یکپارچهشدن باسایر نرمافزارهای موجود در سازمان را دارا
میباشد .درواقع  WorkFlowبخشی از  BPMSاست و  BPMSمجموعهای از WorkFlowها با
قابلیت هماهنگکردن فعالیتها در نرمافزارهای مختلف است BPMS .منطق کسبوکار را از
نرمافزار جدا میکند ،به این معنی که  BPMSبطور مستقل از نرمافزار به تعریف ،اجرا و مدیریت
فرآیندهای کسبوکار میپردازد .درنتیجه تغییر در فرآیند کسبوکار منجر به تغییر نرمافزار نمیشود.
همین امر دلیلی بر انعطافپذیری باال با صرف حداقل هزینه و زمان است BPMS .مجموعهای از
ابزارها و ماژولها ،جهت پشتیبانیاز تمامی مراحل چرخه فرآیند وایجاد یکپارچگی در سطح سازمان
است.

دوم ــ  BPMچگونه عملیاتی میشود؟

برای عملیاتی کردن تفکر  BPMدر حوزه کسبوکار میبایست در ابتدا به بررسی وضعیت
فعلی فرآیندهای کسب و کار سازمان پرداخته و میزان «بلوغ فرآیندهای سازمان» شناسایی شود.
«مدلهای بلوغ فرآیندی» ابزارهای مناسبی هستند تا با کمک آنها سطح بلوغ سازمانی را در
حوزه فرآیندهای کسبوکار تشخیص داده و برنامهریزی در جهت بهبود آن انجام گیرد .مدل بلوغ،
سطوحی را شرح میدهد که یک سازمان از سطح اولیهی بلوغ به سمت سازمان بالغ حرکت میکند.
نهایتا ً با بالغشدن سازمان در حوزه مدیریت فرآیندهای کسبوکار ،فرآیندها بصورت یکپارچه اجرا و
پایش میشوند ،بهبود مستمر در سازمان به وقوع میپیوندد و فرآیندها با استراتژی سازمان همراستا
میشوند.

سطح  :۱مبتنی بر قهرمان


دانش فرآیندی در سازمان ،بسیار کم وجود دارد یا به طور کلی وجود ندارد،



فرآیندها به صورت موردی ( )ad-hocهستند،



فعالیتها برنامهریزی شده نیستند و هر بار ابداع میشوند،



مواجه شدن با بحران یک اتفاق دائمی است،



موفقیت به افراد ( قهرمان) وابسته است.

سطح  :۲فرآیندهای پراکنده


برخی فرآیندها درک شده اند و میتوان آنها را تکرار کرد ولی مستند نیستند،



شناخت و دانش فرآیندی تا حدی وجود دارد،



موفقیت به نقشها وابسته است.

سطح  :۳فرآیندهای یکپارچه


فرآیندها در سطح سازمان مستند و استاندارد شدهاند،



شناخت و دانش فرآیندها بر اساس رویههای مستندسازی فرآیندها وجود دارد،



مستندات فرآیندها در سطح سازمان به اشتراک گذاشته میشوند،



از مفاهیم  BPMو  ITجهت خودکارسازی فرآیندها استفاده میشود.

سطح  :۴مدیریت شده


فرآیندها اندازهگیری و کنترل میشوند ،معیارها و مقیاسها تعریف شدهاند،



سازمان براساس فرآیندها مدیریت میشود،



نتایج فرآیندها قابل پیشبینی هستند،



فرآیندها جهت بهبود ،مکانیزه شده و اندازهگیری میشوند.

سطح  :۵بهبود مستمر


بهبود مستمر فرآیندها بر اساس دادههای کمی صورت میگیرد،



مدیریت تغییرات به عنوان یک عمل استاندارد در سطح سازمان وجود دارد.

 BPMبه یک رویکرد مدیریتی کُل نِگر اشاره دارد که فرآیندهای کسبوکار سازمان را با توجه به
خواستهها و نیازهای مشتریان سازماندهی می کند .درحقیقت  BPMرویکردی است که سازمان را
به «توانایی تغییر» مجهز میکند ،و این تغییر هر دو بعد «انسانی» و «تکنولوژی» را شامل
میشود.

معرفی چرخه BPM

فرآیندهای کسبوکار شبکه عصبی سازمانها هستند .آنها انسانها را نیز به خوبی سیستمها درگیر
میکنند .همچنین «وظایف»« ،نقشها» و «ارتباطات» را تعریف میکنند .بنابراین همچون باقی
داراییهای سازمان نیاز به بهبود و مدیریت مداوم دارند .برای دستیابی به باالترین سطوح
بلوغ فرایندی ،باید مراحل چرخهی  BPMرا به صورت مستمر ،اجرا نمود .در هر بار تکرار این
چرخه ،فرآیندها نسبت به حالت قبلی بهبود یافته و اندازه شاخصهای تعریف شده ،به مقادیر هدفشان
نزدیکتر میشود.
معرفی مراحل چرخهی :BPM

مرحله طراحی و مدل سازی

در این مرحله ،فرآیندهای موجود کسبوکار شناسایی و اولویتبندی شده و عالوه بر آن فرآیندهای
آتی نیز طراحی می شوند .طراحی خوب از مشکالت احتمالی موجود در فرآیندها میکاهد .مهم نیست
که تمامی فرآیندهای موجود در سازمان بهطور مفصل شناسایی و ثبت شوند ،هدف این است که بتوان
طراحی تئوریک صحیح و کارایی برای فرآیندهای اصلی سازمان آماده کرد.

مرحله اجرا

راههای متفاوتی برای اجرای فرآیندهای کسبوکار وجود دارد .اجرای آنها می تواند توسط کارمندان
درون سازمان با مجموعهای از روشها و قوانین انجام گردد بدون اینکه سیستم اختصاصی
برای مدیریت فرآیند کسبوکار وجود داشته باشد .روش دیگر برای اجرای فرآیندهای مدل شده،
استفاده از سیستم های مدیریت فرآیندهای کسبوکار ( )BPMSاست .این سیستمها مجموعهایی از
ابزارهای اجرایی مناسب و کارا برای انجام این مرحله از چرخه  BPMدر اختیار
سازمانها قرار می دهند .به واسطهی اطالعات فنی که این  Platformmبه همراه
میآورد ،فرآیندهای مدل شده در مرحلهی طراحی و مدلسازی ،قابلیت اجرایی مییابندPlatform .
انتخابی باید توانایی پشتیبانی از انواع فرآیندها را داشته همچنین قابلیت یکپارچگی با سیستمهای
اطالعاتی موجود در سازمان را دارا باشد.
برای دستیابی به این یکپارچگی سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسبوکار از سرویسها برای ارتباط
با سیستمهای دیگر استفاده میکند.

مرحله پایش و بهبود

پایش و بهبود ،رهگیری فرآیندهای در حال اجرا را شامل میگردد و اطالعات ،آمار و کارایی مربوط
به هر فرآیند را میتواند نمایش دهد .یک مثال از رهگیری فرآیند ،مشخص کردن مرحلهی سفارش
مشتری است (بعنوان مثال مرحلهی دریافت سفارش ،مرحلهی تحویل به مشتری و مرحلهی پرداخت
صورتحساب) ،با این اطالعات کاربر میتواند فرآیند را رهگیری و مشکالت آن را بررسی نماید.
بعالوه این اطالعات در کار با مشتریان و تامینکنندگان برای بهبود فرآیندهای متصل به آنها میتواند
مورد استفاده قرار گیرد .مثالهایی از این آمار اطالعاتی مانند "با چه سرعتی به سفارشهای مشتری
پاسخ داده شدهاست" یا "چه تعداد سفارش در ماه گذشته پاسخ داده شدهاست" میباشد .میزان پایش به
اطالعات درون هر کسبوکار بستگی دارد و اینکه نمایش آن برای کاربر به چه نحوی است (real-
 near real-time ،timeیا  .)ad hocبا رهگیری و پایش فرآیند میتوان گلوگاههای مسیر فرآیندی
را مشخص نمود و با برطرف نمودن آنها بهبود مستمر در فرآیندها را شاهد بود.

در هریک از سطوح بلوغ ،تمرکز سازمان بر هریک از مراحل فوق ،بایستی متفاوت باشد .به
عنوان مثال ،سازمانی که در پایین ترین سطح بلوغ قرار دارد ،از بین مراحل چرخه  ، BPMبیشترین
تمرکز را بر روی مرحله " طراحی و مدلسازی" از وضعیت موجود خواهدداشت.

سوم ــ  ،RayBPMSمزایا و دستاوردها

ابزار  RayBPMSشامل زیرساخت و ماژولهای جامعی جهت تحلیل ،طراحی ،اجرا ،یکپارچه سازی
و کنترل فرآیندهای «مبتني بر فرد»« ،مبتنی بر سیستم» و «ترکیبی» در یك سازمان است .این
ابزار با مدلسازی ،خودكارسازی ،مدیریت و بهینهسازی فرآیندهای کسبوکار و همچنین برقراری
ارتباط با سایر سیستمهای فعال در سازمان ،امكان دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی سازمانی را
طبق چرخهی  BPMاز طریق ماژولهای زیر فراهم میسازد:

ابزارهای طراحی و مدلسازی فرآیند

ابزار طراحی فرآیند:
فرآیندهاي سازماني ،توسط ابزار طراحی فرآیند قابل تعریف هستند و سپس از طریق موتور گردش
کار اجرایي ميگردند .این سیستم از انواع فرآیندها پشتیبانی میکند:


فرآیندهای مبتنی بر افراد



فرآیندهای مبتنی بر سیستم



فرآیندهای ترکیبی

از جمله امکانات ابزار طراحی فرآیند میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


مدلسازي و طراحي گرافیکي فرآیند بر مبنای استاندارد BPMN



تأیید اعتبار فرآیند در زمان طراحي



امکان تعریف حاالت پیچیده در فرآیند نظیر:
o

ایجاد شرط

o

تعریف فرآیندهای تو در تو

o

تعریف رویههای موازی

ابزار طراحی فرم:
این ابزار امكان طراحی فرمها را در کوتاهترین زمان ،ممکن میسازد .از جمله امكانات این ابزار
ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد:


امکان تعریف فرمهای مبتنی بر وب بدون کدنویسی



ارائه رابط WUS/WUG



امکان پیش نمایش فرم در زمان طراحی



دسترسی به کنترلهای متنوع در طراحی فرم



بررسی صحت اطالعات ورودی کاربر



پشتیبانی از تکنولوژی  Ajaxبه صورت خودکار



امکان تعریف فرم های تو در تو



امکان تعیین سطوح دسترسی بر روی اجزای فرم

ابزار طراحی موجودیت:
موجودیتهای مرتبط با فرآیند در این ابزار طراحی میشوند .بر اساس موجودیتهای فوق ،بانکهای
اطالعاتی مربوطه در سیستم به طور خودکار ساخته شده و نیز ساختار اطالعاتی فوق ،به ابزار
گزارش ساز رایورز معرفی میگردد.
ابزار طراحی و مدیریت چارت سازمانی:
در این ابزار امكان تعریف كاربران ،نقشها ،سمتها ،گروهها و همچنین مدیریت آنها فراهم آمده
است .پس از تعریف موارد ذكر شده در این قسمت ميتوان سطح دسترسي در اجزاي گوناگون سیستم
مانند مدیریت فرم ،مدیریت وظایف و  ...را تعریف كرد.
از جمله امکانات این ابزار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


امکان تعریف چارت سازمانی



امکان تعریف افراد حقیقی و حقوقی



امکان تعریف دسترسیهای کلی هر فرد



امکان تعریف نقشها ،سمتها ،گروهها و ...

ابزارهای اجرای فرآیند

موتور اجرای فرآیند:
فرآیندهای طراحی شده در ابزار طراحی فرآیند در موتور اجرای فرآیندها منتشر میشوند و از آن
پس اجرای فرآیندها طبق روالهای مشخص شده صورت میپذیرد .از جمله امکانات موتور اجرای
فرآیندها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


پشتیبانی از بهبود مستمر فرآیندها



امکان نظارت و کنترل فرآیندهای در حال اجرا

موتور اجرای قوانین:
قوانین سازماني دائما ً در حال دگرگوني و تغییر ميباشند .این قوانین عموما ً در قالب روتینها،
آییننامهها و  ...مشخص ميگردند .مدیریت و تطبیق فرآیندهاي سازماني با قوانین متغیر یكي از
مشكالت اصلي در مدیریت فعالیتهاي سازمان ميباشد ،به همین دلیل ابزار طراحی و موتور
مدیریت قوانین یكي از مهمترین اجزاي سیستمهاي «مدیریت فرآیندهای کاری» را تشكیل ميدهند.
با استفاده از این موتور  ،قوانین سازماني به طور كامل از فرآیندها متمایز ميشوند .در این حالت با
تغییر ساده یك قانون ميتوان اجراي آن را در تمامي فرآیندها و رویههاي سازماني تضمین نمود.
از جمله امکانات ابزارهای طراحی قوانین در این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


نمایش خطاهای قانون در هنگام طراحی



امکان صدا زدن قوانین از طریق فرایندها ،فرم ها و رویدادها



امکان تغییر در لحظه قوانین

مدیریت اجرای فرم:
پس از طراحی فرم با استفاده از ابزار طراحی فرم ها ،به واسطه این ابزار میتوان برروی اجرای
فرم ،سطوح دسترسی تعریف نمود ،درهرمرحله از فرآیند رفتارفرم را تعریف کرد ،ارتباط اجزای
فرم بافرآیند و قوانین مربوط بهآن را کنترل نمود و تغییرات موردنیاز در فرمها را ایجاد کرد.
ارتباط با سیستمهای خارجی:
در نرم افزار مدیریت فرآیندهای کاری می توان با استفاده از امکانات در نظر گرفته شده ،منابع
مختلف را جهت تغذیه داده یا انجام محاسبات الزم ،در اختیار سیستم قرار داد و به این ترتیب با
سیستم های بیرونی ارتباط برقرار کرد.
از جمله این منابع می توان موارد زیر را برشمرد:


وبسرویسهای WSDL



وبسرویسهای WCF



DLLهای مبتنی بر Net Framework.



COM DLLها

ابزارهای پایش و بهبود

داشبورد مدیریتی:
یكي از اهداف پیادهسازي فرآیندها با ابزارهاي  ،BPMSانجام عملیات بهبود مستمر بر روي فرآیندها
ميباشد .بهبود فرآیند نیازمند زیرساختهاي گوناگونی است كه یكي از مهمترین آنها نگهداري،
مدیریت و پایش دادههاي تحلیلي فرآیند است .داشبورد مدیریتی رایورز ،از جمله ابزارهای پرکاربرد
در این راستا می باشد.
ازجمله قابلیتهای داشبورد مدیریتی رایورز میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:


امکان تعریف شاخص کلیدی عملکرد ()KPI



امکان تعریف شاخصهای عملکردی



امکان استخراج شاخصهای عملکردی از منابع اطالعاتی موجود



امکان تعریف شاخصهای برنامهای



امکان استخراج شاخصهای برنامهای از منابع اطالعاتی موجود



امکان تعریف شاخصهای پارامتریک



امکان ترکیب شاخصها



امکان تخصیص پارامترهای شاخص از :

o

سطوح باالتر داشبورد

o

دریافت از کاربر



امکان اجرای شاخص و مشاهده خروجی در زمان طراحی



امکان دسترسی به گزارشهای ساخته شده در ابزار گزارش ساز پیشرفتهی رایورز()ARPG



امکان استخراج اطالعات از منابع اطالعاتی گوناگون مانند:





o

Microsoft SQL Server

o

Oracle

o

MySQL

o

PostgreSQL

o

XML

o

Microsoft Access

o

Microsoft Excel

امکان استفاده از تکنولوژیهای مختلف جهت ارتباط با منابع اطالعاتی:
o

ODBC Data Sources

o

OLEDB Data Sources

پشتیبانی از انواع نمودارها و گراف ها

از جمله این نمودارها می توان به نمودارهای میلهای ،میلهای پشتهای ،ستونی ،ستونی پشتهای،
منطقهای ،منطقهای نواری ،منطقهای پشتهای ،خطی ،خطی پلهای ،خطی سریع ،نواری ،حبابی،
نقطهای ،نقطهای سریع ،دایرهای ،کلوچهای ،قطبی ،رادار ،سهام ،شمعی ،کاگی ،رتکو ،نقطه و شکل،
سه خط شکسته ،هرمی ،قیفی ،بازهای ،بازهای نواری ،بازهای ستونی ،بازهای میلهای ،درجهای
( )Gaugeاشاره نمود.
ابزار گزارشساز:
پس از ساخت موجودیتها در ،RayBPMSساختار اطالعاتی را می توان به ابزار گزارشساز
رایورز معرفی کرد تا امکان طراحی گزارش ها با استفاده از این ابزار فراهم گردد.
از جمله امکانات ابزار گزارشساز رایورز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


امکان ساخت انواع گزارش ها چند سطحی ،ماتریسی و پارامتریک



امکان تلخیص و مقایسه اطالعات در زمان استخراج



امکان تهیه گزارش ها ی مقایسه ای و تلفیقی از اطالعات حوزه های مختلف



طراحي انواع گزارشهای تجمیعی و ادغامي و تلخیصي



امكان طراحي انواع فرم های چاپي و انواع نمودارها



امكان ارسال خروجي گزارش ها به سایر سیستم ها و ابزارها مانند EXCEL , TEXT , XML
و  Accessو HTML



امکان تعریف انواع شرایط عمودی و افقی برروی و محدود سازی سطوح دسترسی کاربران

شرکت مهندسی نرمافزار رایورز ،با ارائه نرمافزارها ،ابزار و خدمات مناسب ،به سازمان ها ،در هر
سطحی از بلوغ مدیریت فرآیندهای کسبوکار ،کمک میکند تا با ارتقای قابلیتهای خود ،حرکت
سازمان را در مسیر دستیابی به استراتژی های آن ،تسهیل نماید.
در صورتی که سطح بلوغ « ،مبتنی بر قهرمان» باشد ،شرکت نرمافزاری رایورز« ،ماژول مدیریت
وظایف» را دراختیار سازمان قرار می دهد تا با استفاده از آن ،امکان تعریف کار ،ارجاع ،پیگیری،
خاتمه و غیره وجود داشته باشد .تحلیل اطالعات ثبت شده ،با استفاده از ابزارهای  BIرایورز ،به
سازمانها در شناسایی فرآیندهای داخلی و درنتیجه صعود به مرحله باالتر کمکرسان خواهدبود.
در صورتی که سطح بلوغ « ،فرآیندهای پراکنده» باشد« ،سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار
رایورز» را میتوان جهت پشتیبانی ازتمامی مراحل چرخه حیات فرآیندها شامل مدلسازی ،اجرا،
پایش و بهبود فرآیندهای پراکنده به کار برد .به واسطه این امر ،فرآیندهای پراکنده مکانیزه شده و
بهتبع آن ،سرعت و کیفیت انجام فرآیندها بهبودمییابد.
به منظور کمکرسانی به سازمانها ،شرکت مهندسی نرم افزار رایورز عالوه برمکانیزاسیون
فرآیندهای خاص عملیاتی هر سازمان ،برخی از فرآیندهای عمومی نظیر درخواست مرخصی،
ماموریت ،اضافهکاری ،استخدام ،درخواست کاال و غیره را طراحی و مکانیزه نموده است.
به عالوه ماژول مدیریت وظایف ،در این سطح برای حوزه هایی که فرآیندهای آنها مشخص نشده
است ،میتواند مورد استفاده قرارگیرد تا عالوه بر بهبود عملکرد این حوزهها ،از تحلیل اطالعات به
دست آمده ،شناسایی فرآیندها را تسهیل داد.
در سطوح باالتر مدل بلوغ ،اهمیت استفاده از سیستم های «مدیریت فرآیندهای کسبوکار» و
«ابزارداشبورد مدیریتی رایورز» بیشتر میشود.
با استفاده از ابزار مدیریت فرآیندهای کسبوکار سازمان قادر خواهدبود ،فرآیندهای خود را مدلسازی
و اجرا نماید .با استفاده از ابزار داشبورد مدیریتی رایورز شاخصهای کلیدی عملکرد مربوط به
فرآیندها اندازهگیری ،اطالعات فرآیندی تحلیل شده و راهکارهای ایجاد بهبود و تغییر در فرآیندها
مشخص می گردد .با توجه به این که فرآیندها ،با ابزار مدیریت فرآیندهای کسبوکار رایورز
مدلسازی و اجرا شدهاند ،در برابر این تغییرات از انعطافپذیری باالیی برخوردار خواهند بود.
تغییرات با سرعت در فرآیند اعمال شده و چرخه جدیدی در فرآیند ایجاد میگردد.

مزایا و دستاوردهای RayBPMS
 RayBPMSبا ارتقاء توانمندی و مهارت سازمانی در چرخه مدیریتی «طراحی ،اجرا ،بازبینی و
تطبیق» ،دستیابی به شاخصهای بهرهوریموردنظر مدیریت ارشد را تسهیل مینماید .بااستفادهاز این
ابزار ،مدیریت سازمان در سطوح مختلف میتواند نظامهای کنترل و تضمینکیفیت را بهطور مکانیزه
مستقر و کیفیت فعالیتها و درنتیجه کاال و خدمات را بطور مداوم پایش نموده و ارتقاء دهد .با تسریع
در عملیاتی کردن نیازها ،مدیریت سازمان قادر خواهدبود با روشهای نظاممند به «بهینهسازی
مستمر فرآیندها» بپردازد ،مدل تعالی سازمانی را سریعتر و مطمئنتر طیکند و به رشد و بلوغ
موردنظر خود دستیابد.
سیستمهای عملیاتی متعدد و پراکنده که برای بخشهای مختلف سازمان طراحی و به صورت
جزیرهای ،عملیاتی شدهاند ،آسیبها و هزینههای بسیاری بهبار میآورند .با استقرار  RayBPMSوبا
استفاده از امکانات یکپارچهسازی این محصول ،شکاف میان این سیستمها پُرشده و
شاخصهای یکپارچگی اطالعاتی و فرآیندی سازمان ارتقا مییابند .ازاینرو امکان ارائه خدمات
الکترونیک بهطور چشمگیر تسهیلگردیده و مسیر دستیابی به «سازمان الکترونیک» کوتاه میگردد.

ویژگی های بارز (دستاوردها):


مدلسازي و اجراي فرآیندهاي پیچیده ارتباطي در کمترین زمان ممکن و با حداقل کدنویسي



قابلیت تعامل نیرويانساني سازمان با فرآیندها و انجام امورجاري ازهر نقطه جغرافیایي



در اختیارداشتن رابطهاي سرویسگرا جهت تعامل با دیگر سیستمها



مانیتور و پایش فرآیندهاي اجرایي سازمان به صورت لحظهاي



مدیریت فرآیندها با محوریت افراد



تصمیمگیری بهینه با استفاده از ماژول پشتیبان تصمیمگیري



به حداقل رساندن زمان تلفشده در اجراي فرآیندها



مدیریت کارآمد فرآیندها در تمامي سازمان



طراحي تا اجرا درکمترین زمان با کمترین هزینه



افزایش کیفیت انجام فعالیتها در کنار کاهش زمان و هزینه

مزایا و برتری ها:
پشتیبانی از بهبود مستمر فرآیندها


تغییر نگارش فرآیند  /فرآیندهای در حال اجرا

امکان نظارت و کنترل فرآیندهاي در حال اجرا


مشاهدهی  Logفعالیتها و امکان تغییر Stateهای فرآیند با ابزار مدیریت فرآیندهای درحال
اجرا ()HAT

مدیریت دادههاي تحلیلي فرآیند


کنترل مدیریت زمان بر مبناي فعالیتهاي فرآیند



کنترل و مدیریت هزینه بر مبناي فعالیتهاي فرآیند



کنترل بازدهي کاري افراد



کنترل تراکم کاري افراد



شناسایي گلوگاههاي فرآیندي

یکپارچگي با پورتال سازماني


مدیریت ارتباطات با افراد بیروني در پورتال



امکان رهگیري فرآیند در پورتال



پشتیباني از فرمهاي Offline

ایجاد یکپارچگي میان سیستمهاي اطالعاتي


پشتیباني از تکنولوژيهاي مختلف در برقراري ارتباط میان سیستمها

یکپارچگي با اتوماسیون اداري


پشتیباني از ورود یکپارچه



جلوگیري از کارتابل هاي پراکنده

ارائه ماژول پشتیبان تصمیمگیري


ساخت داشبورد در محیط طراحی فرم



امکان ثبت تایمشیت برروی وظایف



ارتباط با گزارشساز رایورز ()ARPG

کاربری آسان


نصب آسان با پیشنیازهای حداقل



قابلیت استفادهی مجدد فرآیندها و قوانین



 Error Handlingبا زبان فارسی



محیط تعریف قوانین بصورت طراحی و کدنویسی



ارزشیابی مدلسازی فرآیند در هنگام طراحی



طراح فرم ساده و کارآمد



محیط  Data Mapperساده و کارآمد



امکان تعریف فرمهای مبتنیبر وب بدون کدنویسی



ارائه رابط WYSWYG



امکان پیشنمایش فرم در زمان طراحی



امکان استفاده از تمهای آماده



دسترسی به کنترلهای متنوع در طراحی فرم



بررسی صحت اطالعات ورودی کاربر



پشتیبانی از تکنولوژی  Ajaxبه صورت خودکار



بررسی درستی ورود اطالعات با استفاده از قوانین



امکان استفاده از ابزار طراحی قوانین در فرم (بصورت گرافیکی /محیط کدنویسی)



امکان تعریف فرم های مستقل ازفرآیند



امکان استفاده از فرم های خاص ساخته شده توسط برنامه نویس



امکان تعیین سطوح دسترسی برروی اجزای فرم



امکان تعریف رفتار فرم در هرمرحله از فرآیند



امکان تعریف فرمهایMaster-Detail

چهارم ــ خدمات الکترونیک با RayBPMS

مقدمه:
امروزه ،سازمان های بزرگ به این نتیجه رسیده اند که مهم ترین دارایی هر سازمان ،محصوالت و
یا خدماتی نیست که به مشتری ارائه می شود بلکه فرآیند های آن ها است .در سازمان های دولتی،
فرایندها موضوع و عامل ایجاد رقابت نیستند اما شهروندان و سایر ذینفعان در واحدهای مختلف
سازمانی تقاضای رویکرد های کاراتر و اثر بخش تری به منظور دریافت خدماتی دارند که تنها از
طریق دولت ارائه می شود .فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنین ابزارهای ارتباطی و اطالع
رسانی شکل نوینی از نحوه ی انجام کار و ارائه ی خدمت را پدید آورده اند .مفهوم دولت
الکترونیک نیز در همین راستا معرفی شده است و تا کنون توسط کشورهای مختلفی به کار گرفته
شده است .در واقع ،هدف اصلي تحقق دولت الكترونیكی ،ارائه خدمات مؤثر و كارآمد به شهروندان
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است ،به گونه اي كه دولت ،بیشتر و بهتر پاسخگوي
نیازهاي شهروندان باشد.

نیازمندی های استقرار دولت الکترونیک:
استقرار دولت الکترونیک نیازمند ابزارها و روش هایی است که برخی از آن ها عبارتند از:


ایجاد پذیرش فرهنگی سازمان ها جهت به اشتراک گذاری اطالعات و یکپارچه سازی جریان
های کاری مشترک



وجود ابزارها و زیر ساخت های مناسب جهت برقراری ارتباط سیستم های اطالعاتی جزیره
ای سازمان



وجود ابزارها و زیر ساخت های مناسب جهت مکانیزاسیون فرایندها



وجود زیرساخت هایی به منظور یکپارچگی فرآیندها با سیستم ها و منابع داده ای موجود
سازمان



وجود ابزارهای مناسب جهت کنترل و پایش فرآیندهای درون و برون سازمانی



اطمینان از امنیت و محرمانگی در تمامی سطوح یکپارچگی

پاسخگوی تمامی نیازهای فوق راهکار مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( )BPMبا استفاده از سیستم
مدیریت فرایندهای کسب و کار ( )BPMSاست .به عبارت دیگر:
سازمان های دولتی نیازمند راهکار  BPMهستند تا به فرآیندهای درون و بیرون سازمان بصورت
مطمئن و امن گره بخورند BPMS .شامل مجموعه ی جامعی از ابزارها است که به سازمان های
دولتی کمک می کند تا بتوانند با حفظ سیستم های موجود خود  ،یکپارچگی بین آن ها را ایجاد نمایند،
فرایندهای ( و خدمات الکترونیکی) درون سازمانی و برون سازمانی خود را مدلسازی نموده ،آن ها
را اجرا کنند و با پایش و کنترل آن ها اقدامات اصالحی را در راستای حذف عارضه ها شناسایی
نمایند BPMS .یکپارچگی بین افراد درون سازمان ،شهروندان ،فرایندها ،سیستم ها و سازمان های
دیگر را به راحتی و با کم ترین هزینه ایجاد می کند.

 RayBPMSبرقرارکننده ارتباط بین دولت و شهروندان:
شرکت مهندسی نرم افزار رایورز با بیش از ربع قرن سابقه به عنوان مجموعه ای پیشرو در ارائه
محصوالت و خدمات فناوری اطالعات همواره جایگاهی قابل توجه در کشور داشته است ،این بار
نیز با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک ،ماموریت خود را در عرضه خدمات نوین
فناوری اطالعات تحقق بخشیده و موفق به تولید سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار منطبق بر
استاندارد های جهانی و به صورت کامالً بومی شده است .نگارش نخست سیستم مدیریت فرآیندهای
کسب و کار رایورز در پاییز سال  ۱۳۹۰با نام تجاری  RayBPMSبه بازار عرضه گردید و تا به
امروز ،توسعه آن به شکل مستمر ادامه یافته است.
راهکار  RayBPMSشرکت مهندسی نرم افزار رایورز ،با مجموعه کامل ابزار خود جهت پشتیبانی
از چرخه  ،BPMبه سازمان های دولتی این امکان را می دهد که خدمات الکترونیکی مختلف خود
را مکانیزه و یکپارچه نمایند و سپس از طریق وب ،آن ها را در اختیار طیف وسیعی از کاربران
درون سازمانی و برون سازمانی قرار دهند .با امکانات و پشتیبانی از معماری سرویس
گرا RayBPMS ،قادر است انواع تعامالت نظیر  B۲G ،C۲G ،E۲G ،G۲Gرا پیاده سازی نماید.

ویژگی های بارز :RayBPMS


مجموعه کامل ابزار جهت پشتیبانی از چرخه فرایند



محصولی کامال ملی با رویکردی در مقیاس جهانی



دریافت گواهی نامه امنیت ۱۵۴۰۸ISO



دریافت گواهینامه تایید و ثبت نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور



پشتیبانی از کلید زیر ساخت عمومی



پشتیبانی کامل از معماری سرویس گرا

نقش راهکار  RayBPMSبرای بلوغ سازمان در حوزه دولت الکترونیک:
دولت الکترونیک ،چیزی فراتر از قراردادن فرم بر روی پرتال سازمان ها است ،به صورت کلی،
مراحل توسعه دولت الکترونیکی شامل  ۴مرحله است:
 -۱مرحله جنینی
در این مرحله ،ارتباط یک طرفه دولت با شهروندان از طریق وب سایت های ساده ،برقرار است .در
این مرحله اطالعاتی نظیر قوانین سازمان ،چارت سازمانی ،آدرس سازمان ،اخبار سازمان و ...از
طریق وب سایت ها در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
 -۲مرحله تعاملی
در این مرحله بین دولت و شهروندان یک ارتباط دو طرفه مقدماتی برقرار می شود .به این معنی که
دولت برخی از فرم ها را در پرتال سازمانی خود قرار می دهد .شهروند می تواند فرم ها را دریافت
و آن ها را تکمیل نماید(به عنوان مثال اعالم خرابی آسفالت جاده) پس از ارسال فرم توسط شهروند،
فرایندی به صورت مکانیزه در داخل سازمان آغاز نمی شود و شهروند قادر نخواهد بود که وضعیت
درخواست خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی پیگیری نماید.
 -۳مرحله تراکنشی
در این مرحله ،رابطه بین دولت و شهروندان به صورت تراکنشی است .به این معنی که پس از
تکمیل فرم توسط شهروند ،فرایندی در داخل سازمان به صورت مکانیزه آغاز می شود .به عالوه در
این مرحله تراکنش های مالی از طریق پرداخت های الکترونیک قابل انجام است .به عنوان مثال
پرداخت مالیات به صورت الکترونیک که منجر به یک تراکنش می گردد.
 -۴مرحله یکپارچگی
در این مرحله خدمات الکترونیکی دولت ،تماما به صورت یکپارچه ارائه می گردد زیرا ارتباط
منطقی سیستم های اطالعاتی سازمان های دولتی با یکدیگر برقرار شده است.
راهکار  RayBPMSبه سازمان ها کمک می کنند تا در هر سطحی از بلوغ دولت الکترونیک که
هستند ،با کمک مجموعه ابزارهای  RayBPMSخدمات الکترونیکی خود را توسعه داده و عالوه بر
کاهش هزینه ها و افزایش رضایت شهروندان و کارکنان ،مراحل بلوغ را طی نمایند .شکل زیر
ابزارهایی که در هر یک از مراحل بلوغ در اختیار سازمان قرار می گیرد را نمایش می دهد:

مزیت و دستاوردها پس از استقرار دولت الکترونیک با راهکار :RayBPMS
كسب رضایتمندي حداكثري شهروندان به واسطه:


دریافت سریع خدمت



ارتقا كیفیت خدمات دریافتي



كاهش هزینه خدمات دریافتي

افزایش امكانات بهزیست شهروندان به واسطه:


كاهش سفرهاي غیرضروري درون شهري



كاهش آلودگیها (صوتي  ،هوا و)...



كاهش تنش هاي انساني در تعامالت غیرضروری و رو دررو

ارتقا سطح بهره وري دستگاهها و سازمانها به واسطه:


استفاده بهینه از منابع



كاهش بهاء تمام شده ارائه خدمات

شفاف سازي امور و ایجاد فضاي عادالنه اطالع رساني و پیگیري به واسطه:


به حداقل رساندن برخوردهاي سلیقه اي



امكان مانیتورینگ و نظارت بر فرآیند ارائه خدمت



بازیابي یكسان اطالعات براي كلیه متقاضیان دریافت خدمت

