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 BPM مدیریت فرایند های  کسب و کار یا همان Business Process Management System مفهوم
رویکردی است سیستماتیک به منظور هر چه کارا نمودن گردش کارWorkflow  در یک سازمان به نحوی که برخور دار 
از قابلیت انطباق پذیری نسبت به تغییرات پیرامونی باشد. هدف از استقرار BPMS در یک سازمان ، کاهش خطا های 
انسانی ناشی از تبادل نا درست اطالعات بین افراد و نیز سوق دادند افراد به ایفای بهینه  مسئولیت های خود می باشد.

فرآینــد  Process: فرآیند به توالی یا دنباله ای  از فعالیت ها گفته می شــود کــه یکی پس از دیگری به جریان 
مــی افتد و با تشــکیل دادن مجموعــه ای از فعالیت ها، یک یا چند »ورودی« را به یــک یا چند »خروجی« تبدیل 
مــی کنــد. مثال جذب نیرو بصورت فرایند در یک ســازمان متشــکل از مجموعه فعالیت های به نبال هم هســتند 
کــه شــامل وظائفی همچون ، تعیین نیــاز ، اعالم عمومی ، مصاحبــه ، ارزیابی حین کار ، و اســتخدام خواهد بود. 
گردش کار WorkFlow: به توالی از فعالیت های اطالق می گردد که پایان یکی ، ورودی و شروع برای گام بعدی می 
باشد و گام ها با هم همپوشانی نداشته باشند. به همین لحاظ نیز می نوان کلیه گام ها را در قالب نموداری نیز نشان داد.
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یکی از روشــهای افزایش بهره وری در ســازمان ها اســتفاده از فناوری اطالعات اســت. براســاس آمار منتشرشده 
توســط موسســه تحقیقاتــی گارتنر بیــش از نیمی از 500 شــرکت برتــر دنیا از فنــاوری مدیریــت فرآیندهای 
ســازمانی در مدیریت کســب و کار خود اســتفاده مــی نمایند. فناوری مدیریــت فرآیندهای ســازمانی تلفیق دو 
واژه فنــاوری و مدیریــت فرآیندهای ســازمانی اســت که در واقع ترکیبــی از فناوری و مدیریت اســت. به عبارتی 
ایــن فنــاوری مبتنی بر دانــش مدیریت طراحی شــده و می توانــد کلیه فرآیندهــای ســازمان را مدیریت کند.

کارایی

بهره وریسازماناثر بخشی

توجه به تغییر

چگونه با BPMS می توان
 بهره وردی سازمان را افزایش داد؟
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مکانیزه کردن فرآیندهای ســازمان با حداقل برنامه نویسی و برقراری ارتباط و یکپارچگی با سیستم های 
اطالعاتی موجود در سازمان

BPMS در سازمانها دو هدف عمده را دنبال می کند:
1- مکانیزه کردن فرآیندهای یک ســازمان با حداقل برنامه نویسی در زمانی به مراتب کمتر از برنامه نویسی

2- ایجاد یکپارچگی بین نرم افزارهای مختلف در یک ســازمان

کاربرد و اهداف اصلی BPMS چیست؟4



بستر سخت افزاری و نرم افزاری5
BPMS برای پیاده سازی 

یکــی از عواملــی کــه در بهبــود اجــرای نرم افــزار اتوماســیون اداری و مدیریــت فرآیندهای 
مؤثــر اســت، می تــوان به نوع پردازشــگر ســرور، میــزان حافظه و فضــای ذخیره ســازی آن، 
نــوع و تعداد کارت هــای شــبکه ی آن، تعــداد کالینت ها، حجــم اطالعات، تعداد سیســتم ها، 
توپولــوژی شــبکه و مشــخصات ســخت افزاری شــبکه و هــر یــک از کالینت ها اشــاره کرد.

در این ســند طرح پیشــنهادی بــرای همبندی )قــرار گرفتن ســرور ها کنار هــم( و همچنین 
مشــخصات ســخت افزاری ســرور)ها( در دو وضعیــت حداقلــی )Minimum( و حالت بهینه 
)Optimum( جهــت بهره بــرداری مناســب از نرم افــزار اتوماســیون اداری اشــاره می شــود.

الزم به ذکر اســت که تعداد کاربر قابل تعریف، مالک پیش نیاز ســخت افــزاری نبوده بلکه تعداد 
افــرادی که بطور همزمان از نرم افزار اســتفاده می کنند؛ معیار می باشــد. )مثال در حالت 10تا50 
کاربــر همزمان تضمین می گــردد 50 کاربر بصورت همزمان می توانند از نرم افزار اســتفاده کنند(



هزینه نصب و پیاده ســازی BPMS در ســازمانها تابعی از عوامل مختلف است که در این بخش به برخی از 
مهمترین آنها اشــاره خواهد شد. یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت BPMS سایز و اندازه سازمان خریدار است. 

علت این موضوع هم این اســت که سطح خدمات و سرویسهای ارائه شده توسط فروشنده تابع مستقیم اندازه 
ســازمان است. به عبارت دیگر سطح سرویس ارائه شده به مشتریان در سطوح مذکور با یکدیگر متفاوت خواهد 

بود.

هزینه نصب و پیاده سازی BPMS چگونه است؟6



تفاوت اصلی7

WORKFLOW با گردش کار BPMS 

با بکارگیری سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا همان BPMS امکان:
پشتیبانی از نسخ متعدد یک فرآیند یکی از قابلیت های بسیار مهم BPMS ها است.

قابلیت اتصال سریع و آسان به پایگاه داده سایر سیستم های سازمان و ایجاد یکپارچگی در سازمان را دارد.
امکان پیاده سازی انواع فرایندهای پیچیده با قواعد کاری در ابعاد مختلف را دارد.

 WFMS (Workflow Management درمقابل آنچه در در سیستم های گردش کار یا همان
Systems( وجود دارد:

)Versioning( عدم سهولت و سادگی در عملیات بهبود فرآیندها پس از اجرای آنها
امکان برقراری ارتباط با پایگاه های داده سیستم های دیگر به راحتی و سادگی امکان پذیر نیست.

پوشش قواعد کاری ساده



BPMS تحت وب است یا ویندوز؟8

محیط طراحی فرآیند نرم افزار BPMS سریر رایانه گستر بدلیل سرعت باالی ساخت و اعمال تغییرات تحت 
ویندوز و محیط کاربری آن تحت وب میباشد.

BPMS فناوری جدیدی است که دنیای تولید نرم افزار و مدیریت اطالعات را دگرگون کرده است بطوریکه تقریباً 
تمام شرکت ها و سازمان های برتر دنیا از BPMS استفاده می  نمایند.

سیستم مدیریت فرآیندهای سریر )BPMS( قابلیت خودکارسازی و مکانیزه کردن فرآیندها و الکترونیک نمودن 
سرویس ها و خدمات سازمان را با حداقل برنامه نویسی خواهد داشت. همچنین امکان فراخوانی و درج اطالعات 

)یکپارچه سازی( از سایر نرم افزارهای سازمانی از طریق BPMS ایجاد خواهد شد.
پشتیبانی از زبان مدلسازی BPMN2 و قابلیت Versioning و متعاقباً امکان اعمال تغییرات موردنظر بر روی 

فرایندها از دیگر معیارهای یک سیستم BPMS واقعی بشمار می رود.
البته اجرای موفق پروژه هایی از قبیل BPMS مستلزم دو پیش نیاز اساسی است.

پیش نیاز اول مربوط به در اختیار داشتن سیستمی مناسب و با کیفیت است و پیش نیاز دوم که از اهمیت 
بیشتری برخوردار است دارا بودن تجربه و دانش اجرا، پیاده سازی و آموزش اینگونه سیستم  هاست.



BPMS با ابزارهای نظارتی امکان نظارت بر وضعیت فرایندها 
را ممکن می ســازد در نتیجه این کنترل باعث ثبات و سازگاری 
فرایندها برای رســیدن به کیفیت بهتر و بهینه سازی آنها برای 
کارایی بیشــتر میشود همچنین قابلیت اندازه گیری آنها باعث 

میشود که دید مدیریتی بهتری نیز حاصل شود.

9BPMS کنترل کارآیی فرآیندهای در حال اجرا

BPMS

فرآیندها

کاربرگ ها

گزارش ها
کاربران



BPMS آموزش
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سیســتم مدیریت فرآیندهای کسب و کار، شاخه ای جدید از راهکارهای نرم افزاری مبتنی بر وب فناوری 
اطالعات اســت که شرکت ها و سازمان ها را قادر می سازد مراحل مدلسازی)طراحی(، سازماندهی و مدیریت 

فرآیندهای داخل و خارج ســازمانی را به سادگی و با سرعت بسیار باالیی به انجام رسانند.

  BPMN و BPD وBPMS چیست؟11

روشــی برای مدل ســازی است به گونه ای که برای همه کاربران کسب و کار به سهولت و سادگی قابل فهم باشد.

ابزار مورد اســتفاده در BPMN ، نمودار فرآیند کســب و کار یا  BPD می باشدکه بر مبنای تکنیک های رسم 
فلوچارت بوده و ویژه فرآیندهای کســب و کار طراحی شده است.

BPMS

BPMN

BPD



چهار گروه اصلی تشــکیل دهنده ی یک نمودار فرآیند کسب و کار عبارتند از:

)FLOW OBJECT( اشیاء جریان)CONNECTING OBJECTS( اشیاء ارتباط دهنده

)SWIM LANES( خطوط شناوری)ARTIFACTS( مصنوعات

عناصر اصلی برای رسم یک نمودار فرآیند کسب و کار12



انواع FLOW OBJECTS  یا اشیاء جریان13



14 CONECTING OBJECTS انواع

 یا اشیاء ارتباط دهنده



انواع SWIM LANE  یا اشیاء خطوط شناوری15

کاربرد POOL :در شــرایطی استفاده می شود که دیاگرام شامل دو شریک یا موجودیت کسب و کار باشدکه از 
لحاظ گرافیکی این دو شــریک در نمودار از هم جدا می باشند.

 LANE بیشــتر به خطوط شناوری موجود در متدولوژی های قدیمی نزدیک است. در حقیقت : LANE کاربرد
برای جدا کردن فعالیت هایی که به یک نقش یا واحد خاص در شــرکت مربوط می شــوند، به کار می رود



انواع ARTIFACTS  یا مصنوعات16



انواع ARTIFACTS  یا مصنوعات

پرکاربردترین آنها عبارتند از: حالت MESSAGE که از نوع پیام یا مســتندات می باشد) به عنوان مثال 
دریافت نامه ها( ، TIMER که نشــان دهنده تاخیر یا ایجاد حالتی در زمانی خاص اســت ) به عنوان مثال شروع 

فرآیندها هر شــش ماه(، حالت LINK که معموال از یک فرآیند دیگر به فرآیند مذکور ارتباط داده شده است، 
حالت MULTIPLE که حالتی چندگانه اســت و در نهایت حالت TERMINATE که کال فرآیند را خاتمه 

داده و کلیه فرآیند عملیات را باطل می کند.

رویدادها
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با توجه به کاربردشــان حالت هــای گوناگونی دارند که 
پرکاربردتریــن آنها عبارتند از نوع EXCLUSIVE  یا 
XOR که در آن تنها یک مسیر قابل انتخاب است ) مانند 
حالت تصمیم گیری( ، INCLUSIVE یا OR که ترکیبی 
 PARALLEL از چند مســیر در آن وجود دارد و نوع
یــا AND کــه کلیــه مســیرها در آن اجباری اســت. 
هــر  در  هــا  دروازه   ، هــا   EVENT برخــالف 
کجــای نمــودار بــه یک شــکل اســتفاده می شــود.

دروازه ها
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BPMN برخی قوانین مدلسازی با

مثال: فرآیند سفارش پیتزا
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