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منبع www.ariansystem.net  :
نویسنده  :گروه تحریریه آرین سیستم

موضوع  :مدیریت فرآیند کسب و کار

برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت
نام در سایت  ،شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

------------------------------------------------------- bpmsچیست؟ معرفی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار
در سال های اخیر تغییرات گسترده در سازمان ها و استفاده بسیار از تکنولوژی و ارتباطات کامپیوتری مانند  bpmsباعث
تغییر در شیوه مدیریت سازمان ها شده است .اگر سوال  bpmsچیست برای شما نیز همیشه مطرح بوده است ،این
مقاله را از دست ندهید.مدیران در سازمان های مختلف در تالش اند تا سیستم های اطالعاتی و تکنولوژی جدید را در
سازمان خود پیاده سازی کنند .این فعالیت ها با استفاده از مدیریت فرایند و سیستم  bpmsامکان پذیر می شود  ،به
همین دلیل در این مقاله به معرفی و توضیح مدیریت فرایند کسب و کار و برنامه های آن می پردازیم .اگر شما نیز با
پرسش  bpmsچیست؟ مواجه شده اید ،این مقاله مخصوص شما نوشته شده است.
فرایند چیست؟
در این قسمت به تعریف فرایند در مدیریت می پردازیم .فرایند به فعالیت هایی گفته می شود که به صورت متوالی با
یکدیگر ارتباط دارند و در اثر این ارتباط  ،محصول یا خدمتی را تولید می کنند .برای تولید این خدمت یا محصول به
داده های ورودی نیاز است که پس از انجام مراحلی بر روی آن ها  ،محصول خروجی را ایجاد می کنند .طراحی فرایند
های سازمان به گونه ای است که در نهایت بتواند نیازهای اصلی مشتریان سازمان را برآورده کند .فرایندهای کسب و
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کار انواع مختلفی دارند که آشنایی با آن  ،مدیریت و مهندسی فرایند در هر سازمان بسیار ضروری است که در ادامه به
آن ها اشاره می شود.
•فرایند های اصلی سازمان
•فرایند های توسعه سازمان
•فرایند های پشتیبانی سازمان
اهمیت بهبود و کنترل فرایند
بسیاری از سازمان ها در مسیر حرکت خود به دالیل مختلفی دچار روند نزولی می شوند .کنترل و مدیریت فرآیندهای
کسب و کار به صورت پیوسته باعث شناخت دالیل این روند و تالش برای بهبود شرایط می شود .یکی دیگر از دالیل کنترل
و مدیریت فرایندها  ،پیشرفت و بهبود رقبا است .در صورتی که فعالیت های سازمان بهبود نیابد  ،توانایی رقابت با سازمان
های دیگر را نخواهد داشت و دیر یا زود از صحنه رقابت کنار خواهد رفت .دلیل دیگر بهبود و مدیریت فرایند  ،افزایش
توقعات مشتریان است  ،سازمان باید با تغییر نیازهای مشتریان آشنا باشد و رضایت مشتریان را جلب کند تا مشتری های
خود را از دست ندهد.
 bpmsچیست ؟
سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار یا  bpmsبه مجموعه فعالیت هایی برای همسو و یکپارچه کردن فعالیت ها و
فرایند های سازمان گفته می شود  ،این فعالیت ها با استفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید امکان پذیر است که نتیجه
آن باعث افزایش رضایت مشتریان سازمان خواهد شد .برای  bpmsبرنامه های مختلفی ارائه شده است که باعث تسهیل
در فرایندها می شود که در ادامه مقاله به معرفی برنامه مدیریت کسب و کار و اهمیت آن در سازمان ها اشاره خواهیم
کرد .با پیشرفت تکنولوژی  ،استفاده از برنامه های مختلف برای مدیریت فرایند  ،از جمله  bpmsدر سازمان های مختلف
بسیار افزایش یافته است .اگر سوال سیستم  bpmsچیست؟ را بارها از خود و دیگران پرسیده اید ،جالب است بدانید که
آموزش برنامه  bpmsبسیار ساده است و با کمی جستجو در اینترنت و یا یک دوره آموزشی کوتاه  ،می توان با نحوه
استفاده از این برنامه آشنا شد.
مزایای استفاده از برنامه bpms
•بهبود انجام کارها و مدیریت فرایند های سازمان
•سرعت بخشیدن به روند انجام فعالیت ها
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•امکان مشاهده انحرافات در انجام فرایندها
•کاهش هزینه های سازمان
•ارزیابی فعالیت واحدهای مختلف سازمان
برنامه process maker
با استفاده از برنامه  ، process makerمی توان فرایند های مختلفی که در سازمان وجود دارد و جریان های کاری
مختلف را به راحتی و بدون استفاده از کد نویسی ایجاد کرد .در حقیقت برنامه نویسان سازمان به جای برنامه نویسی ،
وقت خود را صرف طراحی کردن فرایندهای مختلف می کنند.
 bpmnچیست؟
حاال که توانستید به کمک این مقاله ،پاسخ خوبی برای پرسش  bpmsچیست؟ پیدا کنید ،هم اکنون بهتر است کمی هم
راجع به  bpmnبدانید bpmn .به زبانی استاندارد برای  bpmگفته می شود bpmn .مجموعه ای از نشانه های مختلف
 ،عالمت ها و روش های استاندارد است که برای مدل سازی فرایندهای کسب و کار  ،مورد استفاده قرار می گیرد .با
استفاده از کتاب های مختلف و جزوه  bpmnکه توسط نویسندگان بسیاری تهیه شده است می توان به طور کامل با
آموزش فارسی  bpmnآشنا شد .در حال حاضر برای  bpmnاستانداردهای مختلفی ارائه شده است که  bpmn 2.0یکی
از معتبرترین استانداردها برای مدل سازی فرایندها است .برای  bpmn 2.0آموزش های مختلف  ،فیلم ها و کتاب های
آموزشی بسیاری وجود دارد که استفاده از آن ها باعث آشنایی بهتر خواهد شد .امیدواریم توانسته باشیم با ارائه این مقاله،
پاسخی مناسب برای  bpmsچیست شما داده باشیم.
هدف ما در این مقاله معرفی و بیان دالیل خرید  bpmsو آموزش فارسی  bpmبود که امیدواریم مورد توجه شما قرار
گرفته باشد .امیدواریم در این مقاله توانسته باشیم پاسخ پرسش « bpmsچیست» شما سروان گرامی را داده باشیم.
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