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منبع :  

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.

--------------------------------------------------------
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کتاب آموزش نرم افزار bpmn فرایند کسب و کارpdf - نرم افزار bpms چیست؟ 

نرم افزار bpms ، نسل جدیدی از نرم افزارهای سیستم مدیریت کسب و کار می باشد که با توجه به 
اینکه هر روز نقش مکانیزاسیون فرآیند ها در سازمان پر رنگ تر می شود ، بنابراین آموزش نرم افزار 
bpms برای فرآیند کسب و کار سازمان ها پر اهمیت تر می شود. امروزه یک فرصت استثنائی در اختیار 
صنایع و سازمان های خدماتی قرار گرفته است که با آموزش نرم افزار bpms به مدیریت کسب و کار 

مبتنی بر راهنمای bpmn به عنوان راهکار بهبود فرآیند های کاری به صورت علمی و بومی بپردازند.

Bpms چیست ؟

فناوری جدیدی در توصیف فرآیند انجام کار که قابلیت خودکار سازی و الکترونیک نمودن سرویس ها 
را با حداقل برنامه نویسی خواهد داشت و همچنین نرم افزار bpms امکان یکپارچه سازی اطالعات درج 
شده را از سایر نرم افزارهای سازمانی ایجاد خواهد کرد. از معیارهای سیستم نرم افزار bpms ، پشتیبانی 

از زبان مدلسازی bpmn و اعمال تغییرات مورد نظر بر روی فرآیندهای سازمان می باشد.
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bpmn نمادهای

Bpmn مخفف عبارت business process model & Notion می باشد که به مجموعه ای از 
نشانه ها و شیوه های استاندارد برای مدل سازی در نرم افزار bpms اطالق می شود. با دانلود آموزش 
bpmn و آشنایی با نمادهای bpmn ، می توان فرآیندهای کسب و کار خود را مدل سازی استاندارد کرد. 
به تعداد 50 نماد به اضافه صفات در ساختار bpmn تعریف شده که هر یک از نمادهای bpmn در یکی 

از گروه های زیر طبقه بندی می شود :

• مصنوعات	

• اشیاء اتصال	

• Swimlane ها	

• اشیاء کنترل جریان 	

نرم افزار bpms چیست ؟

نرم افزار bpms یا همان نرم افزار توصیف فرآیند انجام کار ، رویکردی سیستماتیک است که به منظور 
کارا نمودن گردش کار در یک سازمان با قابلیت انطباق با تغییرات احتمالی مدیریت کسب و کارمی باشد. 
از اهداف استقرار bpms نرم افزار ، کاهش خطاهای ناشی از تبادل نادرست اطالعات بین افراد می باشد.

bmps قابلیت های دانلود رایگان نرم افزار

• دریافت انواع  گزارش فرآیندی و کاربردی واحدی	

• اندازه گیری و تعیین زمان اجرای هر فعالیت و فرآیند	

• رهگیری و پیگیری درخواست	

• فراخوانی درج اطالعات از سایر سیستم های سازمانی	

• نگارش متعدد فرآیندها	
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bpms سرفصل های آموزش نرم افزار

• 	bpms تاریخچه فناوری اطالعات

• 	bpms بررسی اجزاء نرم افزار

• شناسایی و مدل سازی مفهومی و فیزیکی	

• 	bpms فرآیند تحلیل تا استقرار فرآیندها در سیستم

• 	Bizagi bpms طراحی فرم گزارش در نرم افزار

• 	bpms شناسایی مشارکت کنندگان و نقش ها در سیستم نرم افزار

bpms 2 پیش نیاز اساسی در اجرای پروژه با نرم افزار

• در اختیار داشتن سیستم مناسب و با کیفیت	

• آموزش 	 کتاب  مطالعه  از طریق  توان  می  که   bpms افزار  نرم  آموزش  و  دانش  و  تجربه  بودن  دارا 
bpmn و آموزش bpms pdf به این مهم دست یافت و مرحله پیاده سازی نرم افزار bpms در پروژه را 

به نحو احسنت انجام داد.

چند مثال از مزایای دانلود نرم افزار BPMS در سازمان ها

• کاربرد مدیریت کسب سود در دولت : نرم افزار bpms فرآیندهای تهیه و تدارک را به صورت 	
بهینه دراورده و در جهت کاهش زمان چرخه کسب سود موثر خواهد بود.

• کاربرد پیگیری مکاتبات برای دولت : تمام ابزارهای مورد نیاز برای یکپارچگی سیستم مکاتبات به 	
کمک ارائه واسط کم حجم تحت وب نرم افزار bpms ، به همراه گزارش کامل در زمینه مکاتبات را ارائه 

می کند. 

• کاربرد دسترسی به امکانات برای تولید : امکان اجرای درخواست دسترسی با اجرای فرآیند در 	
خواست مجوز به شدت ساده و اتوماتیک شده است. با نرم افزار bpms ، از طریق گزارش برنامه ریزی شده 
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