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مقدمه
محیط رقابتی و پویاي کسـ بوکار، پیوسته سازما نها را با چال شها و فرص تهاي مختلف روب هرو 

م یسـازد. براي کسـب مـوفقیت در چنین شرایطی، سازما نها نیـازمند چابکی هر چه بیشــتر 

هستند و لازمه چابکی، شناخت، تحلیل و شفا فسازي فرآیندهاست. 

در حقیقت فرآیندها چون شبک ههاي عصـبی در بدن انسـان، مه مترین ابزار دستیابی به اهداف 

استراتژیک سازمان هستند؛ چرا که انسا نها را به خوبیِ سیسـت مهـا درگیر کسـ بوکار نموده و 

«وظایف»، «نق شها» و «ارتباطـات» را تعریف م ینمـایند. بنابراین همانند ســایر دارایـ یهاي 

سازمان، نیاز به بهبود و مدیریت مداوم دارند.

از این رو، چرخه شناخت، شفا فسازي، طراحی، استانداردسازي و نظارت مســتمر بر 

اجراي فرآیندها -با بهر هگیري از انواع رو شهاي مدیـریتـی- از مه متـرین دغدغ ههاي مدیـران 

امـروز است. مدیـریت فرآینـد کسـ بوکار (BPM) شامل رو شها، تکنی کها و ابـزارهایی جهت 

پشتیبانی از مراحل چرخه فرآیندي مذکور است.
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در این مرحله، فرآیندهـاي موجود و آتی کسـ بوکار، شناسایی و اولوی تبندي شـده و مد لسازي فرآیندها انجام م یگردد. در 

انتهاي این مرحله، به شناسنامه و مدل قابل اجراي فرآیندهاي سازمان دست خواهیم یافت.

 طراحی و مد لسازي

چرخه فرآیند شامل مراحل ذیل م یباشد:

 اجرا

 پایش و بهبود

این مرحله شــامل رهگیري، جم عآوري اطلاعات، آمار و انداز هگیري بهر هوري مربوط به فرآیندهاي در حال اجرا اســت که با 

ـ ههاي فرآیندي مشــخص م یگردد تا بتوانیم با انجام  شناسایی شاخ صهاي کلیـدي عملکرد و میزان دستیـابی به آنها عارض

اقدامات اصلاحی، به بهبود فرآیندها دست یابیم.

در این مـرحله، فرآینـدهاي طراحـی شده در محیط نهایی پیـاده سـازي می گـردند. این پیاده سازي مـی تواند بدون سیسـتم 

اختصــــــاصی - توسط کارمندان سازمان با مجمـوعه رو شها و قوانین - صورت پـذیرد؛ لیکن کنترل و جم عآوري اطلاعات 

فرآیندي بسیار دشوار م یگردد. از ای نرو، با استفاده از سیست مهاي مدیریت فرآیندهاي کس بوکار (BPMS) م یتوان بر اساس 

جریان کاري و قوانین تعریف شده، فرآیندهاي کس بوکار را اجرا و اطلاعات فرآیندي موردنیاز را جم عآوري نمود.



براي تسهیل در اجرا و پیاده سازي چرخه BPM، نسـلی از سیسـت مها به نام BPMS پدید آمده که 

قابلی تهاي زیر را دارا م یباشد:

(BPMS)سیست مهاي مدیریت فرآیند کسب وکار

 طراحی و پیاد هسازي فرآیند، فرم و قوانین سازمان

 یکپارچ هسازي نر مافزارهاي سازمان

 امکانات گسترده جهت پایش، پیگیري و تحلیل فرآیندها

 ابزارهاي بهبود و بهین هسازي فرآیندها 

BPMSها امکانـاتی را فراهـم م یآورند تا سـازمان بتـواند تمامی فرآینـدهاي خود را با راهـکاري 

نر مافزاري و به صـورت فـراگیر و یکپـارچه، مدیـریت نمـاید. این سیست مها با برقـراري ارتباط 

میان فرآیندها و سیسـت مهاي اطلاعاتی موجود، سازمان را یکپارچه نموده و به علاوه با ارائه 

ـ ههاي ســازمان کمک م یکند تا با  امکانات و ابزارهایی جهت پایش فرآیندها به شـناسـایی عارض

اســتفاده از امکان تغییر و ایجاد نگار شهاي جدید بر روي مد لهاي فرآیندي، بتوان در فرآیندها 

بهبود ایجاد نمود.
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شرکت مهندسی نر مافزار رایورز به عنوان مجموع هاي پیشرو در ارائه محصـولات و خدمات فناوري اطلاعات -که 

با سابقه طولانی خود در تولید نسـ لهاي مختلف سیسـت مهاي اطلاعاتی، همواره جایگاهی قابل توجه در کشـور 

داشته است- با بهر هگیري از آخرین دستاوردهاي تکنولوژیک، مأموریت خود را در عرضـه خدمات نوین فناوري 

اطلاعات تحقق بخشــیده و موفق به تولید سیســتم مدیریت فرآیندهاي کســ بوکار منطبق بر استانداردهاي 

جهانی و به صورت کاملاً بومی شده است. 

نگارش نخست سیستم مدیریت فرآیندهاي کس بوکار رایورز، در پاییز سال 1390 با نام تجاري RayBPMS به 

بازار عرضه گردیده و تا به امروز، توسعه آن به شکل مستمر ادامه یافته است.

ابزار RayBPMS، محصـولی کاملاً ایرانی با رویکرد استاندارد - در مقیاس بی نالمللی- بوده و «گواهینامه تأیید و 

ثبت نر مافزار» از شوراي عالی انفورماتیک و نیز «گواهینامه امنیت ISO15408» را از مراجع ذ يصلاح دریافت 

نموده است.

شایان ذکـر است که بهـر هگیـري از این محصول، توجیـه اقتصادي داشتـه و سازمـان، سبـد کاملی از ابزارهاي 

موردنیاز را در اختیار خواهد داشت. 

(RayBPMS) سیستم مدیریت فرآیندهاي کس بوکار رایورز
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RayBPMS براي تسهیل هر یک از مراحل چرخه فرآیند، مجموعـه ابزارهاي جامع ذیل را در اختیار سازمان قرار م یدهد:

رویداد زما ندار

اعلان و پیام صوتی

افزونه اتوماسیو ناداري

تای مشیت

پرداخت الکترونیکی

مدیریت مستندات

مدیریت فرآیندهاي درحال اجرا

ابزار پیگیري فرآیند و ثبت تاریخچه

ابزار تست فرآیند 

ابزار انتقال فرآیند از محیط تست به محیط اجرا

علاوه بر ابزارهاي اصلی، ابزارهاي جانبی نظیر:

در انجام بهین ه هر یک از مراحل چرخه فرآیند، به شکل مؤثري، تأثیرگذار م یباشند.

 طراحی ومد لسازي

را
ــ

ــ
اج

ش و بهبود
پای

موتور اجراي فرآیند

موتوراجراي قوانین
 مدیریت اجراي فرم

مدیریت چارت سازمانی
ارتباط با سیست  مهاي خارجی

طراحی موجودیت

طراحی چارت سازمانی

طراحی فرم 

طراحی فرآیند

ابزار گزار شساز

داشبورد مدیریتی



 RayBPMSکاربردهاي
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پیاد هسازي فرآیندهاي اصلی سازمان و ارائه خدمات الکترونیکی

پیاد هسازي انواع خدمات الکترونیکی مطرح شده در دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک و...

مدیریت درخواس تها

طراحی و پیاد هسازي فرآیندهاي مربوط به درخواس تها (نظیر درخواست مرخصی، تعمیرات، خرید و ...)

ایجاد یکپارچگی میان سیست مهاي سازمان

برقراري ارتباط میان سیست مهاي موجود و حذف جزیر ههاي اطلاعاتی سازمان

ساخت سیست مهاي اختصاصی

استفاده از این سیستم به عنوان سیست مساز (براي ساخت انواع سیست مهاي اطلاعاتی)



محصولی ملی منطبـق با رویکردي در مقیـاس جهانـی

توجه خاص به نیازهاي سازما نهاي ایرانی

در اختیار گرفتن تمامی دانش فنی طراحی و ساخت و در نتیجه قابلیت پشتیبانی، نگهداري، توسعه 

و ارتقاء در سطحی بالاتر از نمون ههاي خارجی

عدم تأثیر منفی شرایط بی نالمللی بر بهـر هبرداري از سیستم و اطمینان خـاطر سازما نهاي ایرانی از 

تداوم پشتیبانی و ب هروزرسانی

پشــتیبانی کامل از طراحـان فرآیند با استفـاده از راهنمـاي متنـی، فیلمـ هاي آموزشـی و پـورتـال 

طراحان فرآیند

 RayBPMS ویژگی هاي بارز

حوزه خدمات و توسع هپذیري
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  پیاد هسازي فرآیند در سه مرحله

BPMN اعتبارسنجی فرآیند در زمان طراحی بر اساس استاندارد 

 امکان کار با سیستم با حداقل دانش برنام هنویسی

 قابلیت ایجاد تغییرات و انجام تست در محیط مجزا، بدون ایجاد وقفه در اجراي فرآیندهاي جاري

 امکان ب هکارگیري کنتر لهاي متنوع -منطبق بر نیاز کاربران- در هنگام طراحی فرم

 
 

 قابلیت تعریف سطوح دسترسی بر روي اجزاء فرم

 امکان تعریف فر مهاي مستقل از فرآیند

(Drag & Drop با) قابلیت تعریف فر مهاي مبتنی بر وب بدون کدنویسی 

 امکان تعریف فر مهاي تودرتو، بدون محدودیت تعداد

 امکان فراخوانی قوانین از طریق فرآیندها، فر مها و رویدادها

 قابلیت تغییر در لحظه قوانین
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ایجاد یکپارچگی میان سیست مهاي اطلاعاتی

پشتیبانی از معماري سرویس گرا

 پشتیبانی از تکنولوژي هاي استاندارد جهت برقراري ارتباط میان سیستم ها

(SSO) پشتیبانی از استاندارد ورود یکپارچه 

 یکپارچگی با سیست مهاي «اتوماسیو ناداري رایورز» و «داشبورد مدیریتی رایورز»

 میز کار مشترك و دسترسی به کارتابل واحد

 یکپارچگی با پورتال سازمانی

 دسترسی به فرم ها از طریق پورتال

 رهگیري فرآیند در پورتال

Offline پشتیبانی از فرم هاي 

 نظارت و کنترل فرآیندهاي در حال اجرا

 مشاهده وقایع ثبت شده براي فعالی تها 

 امکان تغییر وضعیت و توقف فرآیند با ابزار مدیریت فرآیندهاي درحال اجرا

حوزه قابلی تها

کاربري آسان
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BAM پشتیبانی از نمودارهاي از پیش تعریف شده 

 امکان ساخت شاخ صهاي سفارشی سازمان و نمایش آن در قالب نمودارها

(ARPG) ارتباط با ابزار گزار شساز پیشرفته رایورز 

 ارائه ماژول پشتیبان تصمی مگیري

 پشتیبانی از بهبود مستمر فرآیندها

 مدیریت داد ههاي تحلیلی فرآیند

 کنترل و مدیریت زمان و هزینه بر مبناي فعالی تهاي فرآیند

 کنترل تراکم و بازدهی کاري افراد با ب هکارگیري ابزار تایم شیت

 شناسایی گلوگا ههاي فرآیندي

امکان ایجاد نگارش بر روي فرآیندها 

امکان تغییر فرآیندهاي در حال اجرا
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با توجه به اهمیت موضـوع امنیت در نر مافزارهاي سـازمانی، شــرکت مهندســی نر مافزار رایورز پس از 

بررسـی تمامی نقاط احتمالی آسـی بپذیر، اقدام به پیاد هســازي راهکارهاي امنیتی اســتاندارد بر روي 

سیستم RayBPMS نموده است. در این حوزه، م یتوان به قابلی تهاي ذیل اشاره نمود:

 احراز هویت کاربران بخ شهاي مختلف سیستم (محیط طراحی و اجرا)

(Password Policy) امنیت رمزعبور 

 SSO پشتیبانی از قابلیت 

TLS و SSL پشتیبانی از پروتکل 

PKI پشتیبانی از بستر 

امنیت و سطوح دسترسی

شـایان ذکر است که سیستم RayBPMS با رعایت استـانداردهاي الزم، موفـق به اخذ گـواهینامه امنیت 

نر مافزار (ISO 15408) از مراجع ذ يصالح گردیده است.
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یکی از چال شهاي مهم سازما نها در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات، تبدیل شدن به سازمانی چابک -از طریق 

زار RayBPMS به دلیل  ـا با اـب ـازي فرآینـده ـا- م یباشــد. طراحـی و پیا دهسـ ریت بهینـه و دقیق فرآینـده مدـی

دارهاي ملی و بی نالمللی، مـوجب کاهش زمان و هزینه تغییر فرآیندها، بر اساس  پشـتیبانی از آخرین استاـن

تصمیمات استراتژیک سازما نها خواهد گردید. 

ـازما نها به چابکی مناسـب جهت تبدیل نمودن تهدیدات  در واقع با سهولت تغییر در فرآیندها با حداقل زمان، س

به فرص تها و به رهگیري حداکثري از فرص تهاي پی شرو، دست خواهند یافت. 

اغلب سیسـت مهاي عملیاتی تخصـصـی، براي واحـدي از یک مجموعه و یا بخش خاصی طراحی شده و چـرخه 

ـا و افراد مختلف پوشش نم یدهنـد و یا به صـورت محدود و ناقص، این  ـان بخ شها، سیسـت مه ـات را در می عملی

چرخه هدایت م یگردد. 

ـانی دو چندان م یشـود که سیست مهاي جزیر هاي و ناهمـگون در مجموع هها و بخ شهاي مختلف یک  مشکل زم

سازمان وجود داشته و مدیران قصد توسعـه گرد شکار و یا بهین هسازي آنها را داشته باشند. لذا انجام فعالیت میان 

سیسـت مهاي متنوع با محی طهاي طراحی متفاوت و راب طهاي کاربري و مدیریتی متنوع، پیچیدگ یهاي متعددي 

را به همراه خواهد داشت. 

ـان و  ـاي مختلف سازم ـان بخ شه ریت فرآینـدهاي کسـ بوکار، فواصـل می در چنیـن شـرایطـی، سیسـتم مدـی

سیست مهاي موجود را از میان برده و از این طریق، سرعت بهین هسازي در سطح سازمان افزایش خواهد یافت.

 RayBPMSدستاوردهاي سازمان پس از استقرار

 چابکی سازمانی

 مدیریت یکپارچه و کارآمد فرآیندها در سطح سازمان

با ب هکارگیري RayBPMS، مدیریت سازمان در سطوح مختلف م یتواند نظا مهاي کنتـرل و تضمی نکیفیت را به 

طور مکانیـزه مستقر نمـوده و کیفیت فعالی تها و در نتیجه کاال و خدمات را به طور مداوم پایش و ارتقاء دهد.

 تسهیل در استقرار نظا مهاي کنترل و تضمین کیفیت
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با تسـریع در عملیـاتی نمودن نیازمنـد يهاي سازمان، مدیـریت سازمان قـادر خواهـد بود تا بـا رو شهاي نظا ممند به 

بهینه سازي مسـتمر فرآیندها پرداخته، مدل تعالی سازمان را سری عتر و مطمئ نتر طی نموده و به رشد و بلوغ موردنظر 

خود دست یابد.

از جمله برتر يهاي سیســتم مدیریت فرآیندهاي کســ بوکـار رایورز، امکان پیاد هسازي فرآیندها در کمترین زمان 

ممکن اسـت. طراحی و سـاخت فرآیندها، قوانین، فر مها و ... با ابزارهایی اسـت که مـ یتواند توسـط کـاربرانی (یا گــرو ههاي 

کاربري) با حـداقل دانش برنام هنویسـی مـورد استفاده قرار گیرد. این ابزارها به گون هاي ساخته شد هاند که طراح، نتیجـه کـار 

خـود را هنگـام طـراحی مشــاهده م ینمایـد و این امر طـراحی فرآینـدها و موجودی تهاي مربوط به آنها را به امري ساده 

بدل ساخته است.

 ارتقاء سطح بلوغ فرآیندي

 طراحی تا اجرا در کمترین زمان
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