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  یو به معنا Business Process Management system مخفف عبارت BPMS کلمه

کند تا با   یکسب و کار است که به سازمان ها کمک م ندیفرآ  ت یر یمد ستمیس 

کار   ن یکسب و کار را بهبود ببخشند. ا  یندهایفرآ ون،ی و اتوماس  لی و تحل ه یتجز

 .کسب و کار است ی ساز  ستم ی س  ند یاز فرآ  یبخش

 

تواند حل کند   یکه م یآن و مشکالت ی ها یژگی ، وBPMS یا ی مطلب با مزا نی ا  در 

  .شد  د یآشنا خواه

کسب و کار    ند ی فرا   ت ی ر ی مد   ستم ی س 

BPMS  دارد؟   یی ا ی و چه مزا   ست ی چ 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 BPMS در حوزه فیتعار یبا برخ ییآشنا

 کسب وکار   یندها ی فرا 

  ا یاست که مکررا توسط شخص   ییها کسب وکار، مجموعه دستورالعمل یندهایفرا

برنامه از ابتدا تا انتها ارائه    کی  ندها یفرا  نی . اشوندیاجرا م ی مشخص میت

  ندها ی. فرآدیکن  دایدست پ یچطور به هدف خاص ندیگویکه به شما م  دهندیم

ارسال محصول گرفته تا    یبرا یبندرا شامل شوند، از بسته  یزی هر چ  توانندیم

کمک   ندهایفرا  نی است که به شما در تسلط بر ا  یابزار  BPMS .انبار  ک یساخت  

 .کندیم

 

 BPMS افزار  نرم 

است که باعث   ندها یفرا  ونیو اتوماس  یطراح  ی نرم افزار برا  کی  BPMS افزار   نرم

  ده ییچیو حذف مراحل سخت و پ ی و سازمان یادار   یندهایفرا  یساز و ساده ع یتسر 

امکان را    نی ها اسازمان  ران ی خود به مد یکیگراف طینرم افزار با مح ن ی شود. ا یم

  یرا متناسب با اهداف سازمان خود طراح  شان ی کار  ی ندهایمراحل و فرآ تا دهدیم

 . کنند

 افتد؟  یم یچه اتفاق م،یاستفاده نکن BPMS از اگر

مشابه منتها   جهینت ن یکسب و کارتان به بهتر  ی ندهایفرآ  ی در طراح  نکهیا ی برا

مثل کشو   یکیز یف  ی کاغذ، فضا ی ادیبه تعداد ز د،یافزار برس بدون استفاده از نرم
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  یهانفر با مهارت کی و حداقل  اد ی ز  ی ساعات کار   ،یو ضرور  یاقالم ادار ، یگانیو با 

از اسناد و کاغذها به جا   ی اتوده  د،یبرو  شی پ نطور ی. اگر ادی دار  ازی باال ن ی سازمان

باشد، چه سرپرست   CRM چه  دیده ریی را تغ  یزی چ د یبار که بخواهماند و هر  یم

داشت   د یگذشته خواه خیصدها سند تار ،یگرید  زی هر چ  ای IT دپارتمان، مسئول

 .دارند یسازرهی و ذخ یگذار چاپ، پر کردن، برچسب  ،یسی به بازنو ازیکه ن

 

و   رد یگیها را ماتالف وقت ن یا  ی کسب و کار جلو یندهایفرا  تی ری نرم افزار مد  اما

 .کندیبه روز متمرکز م یندها یفرا  یعنی مهم تر  ی زهایچ ی شما را رو

 

 قابل رفع هستند؟  bpms مان بازدر سا یمشکالت چه

  ی اما در برخ کنند،یرا تجربه م یمختلف ی هابزرگ و کوچک گرچه چالش یهاشرکت

 :قابل رفع شدن است BPMS مشکالت توسط نی مشکالت مشترکند. همه ا

 

 .دشوار است یو کاغذ یدست یندهایفرا  یریگیپ •

و پر کردن   یکاغذ یهاکردن نسخه دا یها، پداده یبررس  ی برا ی ادیز زمان  •

 .شودیآنها صرف م

که توسط   ییهاتیفعال ا ی  دییتا  یعدم امکان مشاهده پروسه ا یبودن   محدود •

 .شودیافراد انجام م

 گم شده ا یاطالعات نادرست   ل یبه دل د ییشدن پروسه تا ی طوالن •

 ی کاغذ ی هالی فا ی آور و جمع  تی ریمد ،ی دگیرس   یباال نه یهز •

 ی کاغذ ی هالی فا ی آور و جمع  تی ریمد ،ی دگیرس   یباال نه یهز •
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 در اطالعات  گری رخنه افراد د   امکان •

 اسناد  ی جستجو ا ی ی در دسترس  یی عدم توانا ا یگزارش در لحظه  عدم •

 د ییتا  ینظم و انضباط در پروسه عدم •

 دارند؟  یی ها یژگیچه و ماریب ی: کسب و کارهادی بخوان شتریب •

 

 BPMS یایمزا

 کسب و کار   شتری ب  ی چابک 

  ط یهمگام با شرا  دی سازمان با  کی کسب و کار در  ی ندهایفرا  یساز   نهیو به ر ییتغ

  راتیی کسب و کار و تغ ی ندهایفرا دهد یاجازه م به سازمان BPM .بازار باشد

 .را موقتا متوقف کرده و سپس دوباره اجرا کنند  ییاجرا

 

  ی ندهایآنها، فرا  یساز یبه همراه استفاده مجدد و سفارش  یکار  انی جر اصالح

  نشیگرا باشند و به سازمانها ب واکنش شتر یب سازد یر م کسب و کار را قاد

 .بخشدیم ندها یدر مورد اصالح فرا  یترقیعم

 

 درآمدها   ش یو افزا  هانه ی هز   کاهش 

  یکسب و کار با کاهش زمان فروش محصول، دسترس  یندهایفرا  تی ری مد ابزار

فروش و بهبود   ش ی به محصوالت و خدمات منجر به افزا یمشتر تر عیسر 

را جهت کاهش   ی منابع تواند یم  ن ی ام همچن  یپ ی. ابزار بشودیدرآمدها م
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و منجر به   کندیکم م زی را ن  هانهیکار هز نی هدررفت اختصاص دهد که ا

 .شود یسود م  شی افزا

 

 باالتر   ییکارا 

کسب و   یی کارا یبهبود کل ی برا یلیکسب و کار، پتانس یندهایفرآ ی ساز کپارچهی

را از   رها یتاخ توانندیبا داشتن اطالعات درست م  نی. مسئولکندیکار فراهم م

  ونیاختصاص دهند. اتوماس  ی منابع اضاف از،ی نظارت کنند و در صورت ن کی نزد

 .دهد یو کار م  سب ک ند یبه فرا  یشتریب  ییکارا ،یتکرار فی و حذف وظا

 

 بهتر   دی د

  ت یری مد ی دیکل یارهایبر مع ینظارت لحظه ا   نکهیضمن ا BPM افزار   نرم

که سبب   کندیفراهم م ز یرا ن  ونی امکان اتوماس  کند،یم نی عملکرد را تضم

ا و  اصالح کارآمد ساختاره   ییبهتر و توانا ت یری شده، به مد  تی شفاف  شی افزا

  زی ها را ن ندیفرآ  یبه طور همزمان خروج ن یکند. هم چن یکمک م ندهایفرا

 .کند ی م یریگیپ

 

 تی و امن   یمن ی ا  ق، ی تطب 

  ت یری کند. مد ی به روز مطابق م یام جامع سازمان را با استانداردها  یپ یب  کی

  ن یکند. به ا نی را تام  تی و امن یمنی ا  تواندیم نی کسب و کار همچن یندهایفرا

  ی هاییخود را به حفاظت از دارا  یانسان ی روین  توانندیها مصورت که سازمان
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مقابل استفاده نادرست،   در یکیزیو منابع ف  یسازمان، مانند اطالعات خصوص

 .کنند قیگم شدن، تشو ا ی ی دزد

 

 کسب و کارها یبرا bpms یایمزا گرید

 کم  نهیبا هز ی مخصوص سازمان ی نرم افزارها دیتول •

 ها شرکت یتجار ی ندهایکردن فرا زه یو مکان ک یاتومات •

بهره   ش یافزا ؛یستمیس   ی هوشمندانه  ی ریگ م یو تصم یامور تکرار   حذف •

 ی ور 

 و گردش امور به صورت مکمل با نرم افزار  ی کار  یبر چرخه ها نظارت •

CRM 
 آنها  ت یری مختلف و مد ی نرم افزارها  یساز   کپارچهی •

مشکل زا در   یبا ارائه گره ها ی از هوش تجار  یریو بهره گ ی ریگ گزارش  •

 ندها یفرآ

و   ان یمشتر  ت ی راندمان و بازده، سرعت و دقت گردش کار، رضا  شی افزا •

 کارمندان 

  یندهایفرآ  جادیا  تی با قابل یاضاف  یها نهیو هز  ی کیزیمنابع ف حذف •

 ها  یمتنوع و بروزرسان

و   ستم ی بلوغ س  شی شدن فرمها، افزا یکیگردش کارها، الکترون بهبود •

 CRM با  یهمگام ساز 
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 (BPM) کسب و کار یندهایفرا تی ر یگام مد ۵

 ی اول: طراح   گام

عد کسب و کار موجود را  مرحله ابتدا اصول و قوا نی در ا  یزنسیب  لگرانیتحل

موردنظر خود   یها یو خروج کنندیمختلف مصاحبه م نفعانی با ذ کنند،یم ی بررس 

  یبه فهم یابی دست ند، یفرا ی . هدف مرحله طراحگذارندیبه بحث م تی ری را با مد

همسو است   یاهداف سازمان   با جینتا ا ی آ نکهیاز ا   نانیاز قواعد کار است و اطم

 .ریخ  ای

 

 ی دوم: مدلساز   گام

از   ی بانیجهت پشت د یجد  یندهایفرا  ییو بازنما فی تعر ،ییبه شناسا یمدلساز 

 .مختلف اشاره دارد نفعانیذ یموجود برا یقواعد کار 

 

 سوم: اجرا   گام

سپس به    شود،یاز کاربران تست م  یکسب و کار ابتدا با گروه کوچک  یندهایفرا

را به    ند یخودکار، ابتدا فرا یکار  انی . در مورد جرشودیهمه کاربران ارائه م

 تا خطاها به حداقل برسد  دیاجرا کن   یطور مصنوع

 

 چهارم: نظارت   گام
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ها بر اساس آنها با  سنجه  یریگیو پ  (KPI) عملکرد یدی کل یهاشاخص ن ییتع

خرد   ا یکالن   یهاشاخص تمرکز بر  د یداشبوردها. با ا یها استفاده از گزارش

 .ندیفرا یها یبندکامل در مقابل بخش ندیباشد، فرا 

 

 ی ساز نه ی پنجم: به   گام

را به طور   ات یعمل تواند یکارآمد، سازمان م یری گگزارش  ستمیس   ک یوجود   با

  یساز نهیکند. به تی هدا ند،یبهبود فرا ا ی  یساز نهیبه سمت به یموثر

کسب و کار    ی ندهایمجدد فرا یدر واقع طراح (BPO) کسب و کار  یندهایفرا

و   ود ش   ی ساز و ساده  ابدی بهبود   ندهایفرا  ییکارا  ق یطر نی است تا از ا

 .جامع همسو شود ی استراتژ کی کسب و کار هر فرد با  یندهایفرا

 

 اسب من BPM نرم افزار  کی  یها یژگیو

هزاران نرم افزار ارائه شده در   انی خود را از م BPMS ستم یاز آنکه س شیپ

 ها در  یژگیو  ن یالزم است تا از وجود ا   د،یجستجو و انتخاب کن نترنت یا  یفضا

BPM دییحاصل نما  نانیمورد نظر اطم: 

 

 ندها ینمودار فرآ شی نما یبرا ی بصر ابزار

  ند،یمربوط به هر فرا  ی نمودارها شی نما یمناسب برا یو بصر   یکیگراف ابزار

با    بی ترت نی است. بد  یکار  ی چرخه ها  تی ری مد ستم ی از نقاط قوت در هر س  یکی

 .افتی خواهد  ش یکاربران افزا ل ی اطالعات، قدرت تحل ن یارائه ا 
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 Drag And Drop فرم ها به روش ساده  جادی ا

فرمها در  و ساخت   ی که طراح دیرا انتخاب کن  ینرم افزار   د؛یداشته باش  توجه

صعب الوصول بودن   ای از حد   شیب  یدگیچیباشد. پ ر یامکان پذ یآن به سادگ

از آن    گریزده کند و د BPMS ممکن است کاربران شما را به کل از  ندیفرا  ن یا

 .استفاده نکنند

 

 (Role Based) ها بر اساس سمت  تی ها و مسئول  ی دسترس   ضی تفو

ها در شرکت ها عموما جزو اسناد حساس هستند و   ی فرمها و دسترس   اطالعات،

سه    یداشته باشند. بطور کل ی از آنان دسترس  ی به برخ د ی با  یفقط افراد خاص

  ضی فرد به فرد ، تفو  ضی ها وجود دارد: تفو  ستمیدر س  ی دسترس   ضی نوع تفو

رفتن زمان   باال  لی سمت به سمت. دو راهکار اول به دل  ضی و تفو می به ت میت

  م،یافراد هر ت یازها ین  یهمپوشان ریغ  ن یو همچن ی انسان یتمال خطا و اح  ندیفرا

متناسب با هر   ارات ی اخت  ضی. اما راهکار سوم که همان تفوستندی کارامد ن

 .است  ستمیس   یانتخاب برا  نی باشد، بهتر ی م (Role-Based) سمت در سازمان

 

 ل یاز نسخه موبا  ی بان ی پشت 

هوشمند روز به    یها لی همراه و موبا  ی ها  یاستفاده از گوش  ،یامروز  ی ایدن  در 

به آن از   ینرم افزار کامل، سهولت دسترس  ک یشود و الزمه    یم شتری روز ب
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

انتخاب شود که قدرت    دی با یستم یعلت س  ن یاست. به هم ل ی موبا قیطر

 .باشد شته را دا  IOS ا ی Android یعامل ها ستمیاز س  یکی از حداقل  ی بانیپشت

 

 ساده و بدون دردسر   یکاربر 

افتد که    یاتفاق م  یزمان ستمها ی از س   یار یو هنگ کردن در بس یناکارآمد وجود

  یاستفاده  یبه طور همزمان مشغول کار با نرم افزار است. برا ی گریشخص د 

برخوردار   ی شود که از قدرت پردازش مناسبانتخاب   ی روان الزم است برنامه ا

 .دیمواجه نشو یمشکل  ن یباشد تا با چن

 

 BPMS ی ها   ستم ی مهم در س   ی ها   ی ژگ ی و   گر ی د  از 

 ستم یدر ورود به س   سهولت •

 از نرم افزار  یشگی استفاده هم  تی قابل •

 ی سازمان ینرم افزارها   ری با سا ی کپارچگیو  یهماهنگ •

 داده ها   لی و تحل  ی گزارش ده تی قابل •

 کاربر به طور همزمان ادی با تعداد ز  عی استفاده در سطح وس   تی قابل •

 ندها یفرآ  ی عملکردها یبرا ی ریو قابل اندازه گ حی صح ی ارهای مع وجود •

 با آنان  ی کاربران و همکار  ر یبا سا  ی به اشتراک گذار   تی قابل •
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