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 چكيده

تـرين   شوند، از مهـم  يخوانده م  ١ايندهاي آسب و آار سازي فر هاي نمايش و تحليل فرايندها که روشهاي مدل شيوه
سازي فراينـدها فعـاليتي اسـت         مدل.  هستند ٢عوامل موثر در موفقيت يک پروژه مهندسي مجدد فرايندهاي آسب و آار           

هـا و   گران فرايندها و به منظور استخراج فرايندهاي موجود و نمايش فرايندهاي جديـد در تمـام متـدولوژي             آه توسط تحليل  
سـازي بـراي    گـران از ابزارهـاي مـدل    فعاليتي تحليـل در چنين . گيرد د استفاده قرار مي  هاي مهندسي مجدد مور     استراتژي

  )١٣٨۵بدوي، رمضاني و محمدي . (آنند مدل آردن وضعيت فعلي و وضعيت آينده سازمان استفاده مي

  مقدمه

 بـه  يـا  و نيسـازما  هـاي  رويـه  انجام آن بوسيله تا می آورد فراهم بستري ٣آار فرآیندهای کسب و مديريت سيستم
سيـستم   ايـن  از اسـتفاده  بـا  .درآيـد  خودآـار  و مكـانيزه  آـامالً  بصورتي فرآيندها براساس سازمان4 آار گردش عبارت ديگر

 تغييـر  هر زمان در و نموده تعريف خود نظر مطابق را سازمان اجرايي فرآيندهاي توانند مي سازمان برنامه ريزان و مديران
 دريافـت  روز را بـه  و اطالعات آامل خود مسئوليت تحت فرآيندهاي اجراي نحوه مورد در افرآينده اجراي مسئولين . دهند
 بر دقيقي نظارت آساني به مديران سازمان . گذارند تاثير فرآيندها از يك هر اجراي روند بر توانند مي لحظه هر در و نموده
 بـا  بـسيار  اطالعـات  سيستم اين توسط ائه شدهار آماري گزارشهاي و داشته خود سازمان در جاري روالهاي اجراي روند

  .مي گذارد اختيار در روشها بهبود تجاري سازمان و و آاري فرآيندهاي بازمهندسي جهت در را ارزشي
ترين جزء سازمان هستند آـه      ها هستند و فرآيندها در واقع مهم        هاي اطالعاتي، سازمان    ترين مشتريان سيستم    بزرگ

اي در محـدوده آن       هـاي جداگانـه     گذشته مرسوم بود آه براي هر يك از اين فرآيندها، سيستم          در  . بخشند  به آن حيات مي   
اي معروف بودند، ولي مشكالتي اساسي به مرور زمان با اين نـوع نگـرش    هاي جزيره شد آه به سيستم فرآيند تهيه مي 

شـدند،   اي يـك فرآينـد خـاص تهيـه مـي     ها بر  ها اين بود آه چون هر يك از سيستم          ترين آن   شد آه يكي از بزرگ      حاصل مي 
هـا در مـورد بخـشي از          ها به يكديگر مشكل يا حتي غيرممكن بود و از طرفي چون ديد طراحـي سيـستم                  اتصال سيستم 

صـورت ايـده      بـدين . آردنـد   ها اهداف آلي سـازمان را بـه نحـو مطلـوب بـرآورده نمـي                 سازمان و نه آل آن بود، اين سيستم       
در اين ديدگاه براي سازمان يك سيستم متشكل از تعـدادي زيرسيـستم             . به وجود آمد  ٥ي  هاي يكپارچه سازمان    سيستم

با اين حال يك مشكل اساسي آه       . ساخت  شد آه مشكالت مذآور را مرتفع مي        مستقل، ولي مرتبط با هم طراحي مي      
مـديريت   صـورت  ايـن بـه  . هـا بـود   هنوز هم خودنمايي مي آرد، حجم زياد آار بـراي طراحـي و پيـاده سـازي ايـن سيـستم      

ها، روشي يكپارچه براي تعريف، اجرا و  مطرح شد آه با داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان ٦فرآيندهاي آسب وآار
آرد و با استفاده از متدها و ابزارهاي خاص خود حجـم آـار توسـعه               ها را ارايه مي     آار سازمان  مديريت فرآيندهاي آسب و   

  . )Silver 2008(رساند   حداقل ميها را به  سازمانهاي اطالعاتي براي  حل راه
  

  مديريت آارآيی آسب و آار چيست؟

 تیریمد افتيره در مهمی عنصر عنوان بهمديريت فرآيندهاي آسب وآار    جهانی  علم مجامع توسط ۶٠ و ۵٠ دهه در
ی مهندسـ  وی  مهندسـ  دنـ یفرآ تیریمـد  بـه  ،ی  وچمپـ  همـر  کتاب توسط ران،یمد توجه ٨٠ دهه در. شد شناخته تيفيک

 و ندیفرآ مجدد

٧

. ايـن توجـه را از آن خـود آـرده اسـت      و امـروزه مـدیریت فرآینـد کـسب و کـار     . مدیریت جریان کار جلب شـد 
به خصوص در شرایطی کـه نيازهـا بـه سـرعت در      بسياری از شرکتها به تجربه دریافته اند که مدیریت فرآیند کسب و کار

ــر اســـت   ــال تغييـ ــن از ویژگي–حـ ــروز اســـت   و ایـ ــان امـ ــای جهـ ــمار مـــی رود  –هـ ــه شـ ــسيار مهمـــی بـ   . دارایـــی بـ
مـورد دوم زیـر مجموعـه    . اشتباه گرفته شـود  ممکن است مدیریت فرآیند کسب و کار با مدلسازی فرایندهای کسب وکار

 و کـار    مدلسازی فرآیند کـسب   . تمييز این دو از هم بسيار مهم است       . ای از مدیریت فرآیند کسب و کار تکامل یافته است         
مـدیریت  . فقط نمایش گرافيکی جریان کار است  که می تواند اطالعاتی یا یک سند واقعی در فرآیند کـسب و کـار باشـد                       

، مـدل سـازی    8سيستم هاي نرم افـزاري   فرآیند کسب و کار تعریف فرآیند به طور کلی است  که شامل يكپارچه سازي
نبایـد   از سوی دیگر مدیریت فرآیند کسب وکار. است ٩ازمان با سازمانفرآیند کسب و کار، جریان کار و حتی قابليتهای س
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٢

و انبـار داری داده   ١١مورد اخير متعلق بـه زمينـه هوشـمندی در کـسب و کـار     . نيز اشتباه گرفته شود10 با مديريت کارایی 
  . )شرآت تحقيق و توسعه ارتباط  بي تا(است   ١٢ها

آنـد تـا آـارآيی آـسب و آارشـان را بهبـود        هـا آمـك مـی     سـازمان مجموعه فرايندهايی اسـت آـه بـه    مديريت آارآيی
در واقع اين مجموعه فرايندها آـارآيی و اثـر بخـشی هـر سـازمان را بـا اتوماتيـك نمـودن فراينـد آـسب و آـار آن                               . بخشند

 .سازند سازمان بهينه می
ل آسب و آار آن شرآت منحـصر    ها برای مد    های آسب و آار هستند آه اين فرايند         ها دارای فرايند    بسياری از شرآت  

مدیریت  آه اين فرايندها با توجه به شرايط خاص بازار، بارها و بارها تكامل می يابند، راه آار از آنجايي. به فرد خواهند بود
های شرآت در پاسخ بـه شـرايط جديـد تطبيـق      گزينند، بايد بتواند خود را با شرايط و نيازمندی آه برمی فرآیند کسب وکار

هـا متمرآـز    هـا و مـديريت داده   بايـد تنهـا بـه داده    مـدیریت فرآینـد کـسب وکـار     گيری اثر بخش از ها برای بهره  شرآت.دهد
ايـن شـيوه تمـايزی بـين آارهـای انجـام شـده توسـط انـسان يـا آـامپيوتر قائـل             . گرا را برگزيننـد     بلكه شيوه فرايند  . نشوند
 . .شود نمی

ايجاد چنين زيرساخت پويايی نيازمنـد  . ها، افراد و اطالعات است ازی فرايندس يكپارچه مدیریت فرآیند کسب وکار هدف
امـا  . شناسـايی فراينـدهای آـسب و آـار نـسبتا سـاده اسـت        .جداسازی جريانات ، قوانين آسب و آار و خـدمات اسـت  

ــش   ــودن بخــ ــشخص نمــ ــی       مــ ــوار مــ ــدها، دشــ ــاحبان فراينــ ــافتن صــ ــار و يــ ــسب و آــ ــف آــ ــای مختلــ ــد هــ  باشــ
سـازی بـی درنـگ فراينـدها را بـا       های آسب و آار در سازمان، يكپارچـه  عالوه بر مديريت فرايند ب وکارمدیریت فرآیند کس

اتوماسـيون را از ديـدگاه افقـی مـورد      مدیریت فرآیند کسب وکـار  .تامين آنندگان، شرآای تجاری و مشتريان بر عهده دارد
 . )١٣٨۴پيروزفر (دهد نه عمودی  توجه قرار می

سب و کار نمايانگر اين واقعيت است که فرآيند کسب و کار پيچيده ، پويا و در سراسر سازمان در هم              مديريت فرآيند ک  
خودکار سازی و مديريت فرآيندها ، نيازمنـد نگـرش و ابزارهـای             . تنيده و دور از دسترس شريکان تجاری و مشتريان است           

کـار باعـث مـی شـود تـا            مديريت فرآيند کسب و    .پشتيبانی کننده جديدی است که واقعيت ياد شده را منعکس می کند           
فرآيندها ، در شرايطی که نيازهای تجاری و اطالعات جديد درباره نحوه کار استفاده کنندگان و نيازهای در حال تغييـر ، در              

  .حال تغيير و اصالح هستند ، مدلسازی و به صورت پويا نگهداری شود
 وروش شناسی استقرار سيستم است که به درک ومديريت مـستمر  مديريت فرآيند کسب و کار نوعی مديريت تغيير 

  :روش شناسی مديريت فرآيندهای کسب و کار بر فرضيات زير استوار است . فرآيندهای کسب و کار  کمک می کند
  .فرآيندهای کسب و کار هميشه در حال تغيير است •
 .فرآيندها با هم تقاطع دارند •
  ..شخاص ذينفع جريان داردفرآيندها ميان سازمانهای متعدد و ا •

نمایند تـا مـدیران بتواننـد بـا توجـه بـه داده                مدیریت فرآیند های کسب وکار بر اجرای فرآیندهای کسب وکار نظارت می           
ايـن سيـستم همـه عناصـر فنـاوری را بـرای اداره کـردن چرخـه                  .های دریافتی فرآیندها را تحليل کرده و آنها را تغيير دهند          

معرفی تا زمان به کـارگيری ، اجـرا ، انـدازه گيـری ، تغييـر و بـه کـارگيری مجـدد دريـک طـرح جـامع                    گردش فرآيند از لحظه     
  .گردآوری می کند 

را در فناوری اطالعات تقويت می کند و مديريت فرآيندهای متصل به            "فرآيند محوری  "سيستم مديريت فرآيندها ديدگاه   
ايـن سيـستم شـامل يـک اليـه فرآينـدی        . رن آنهـا جـدا مـی کنـد        هم را ازسيستمهای کاربردی وارتباط ها و داده هـای دو          

مستقل است که منظرکاملی از کليه فعاليتهای الزم برای اجـرای يـک فرآينـد کـسب وکارخـاص را دربـر دارد و مـی توانـد                     
  . )١٣٨۴پيروزفر  (گردش اين فعاليتها را مستقل سيستمهای کاربردی ، افراد ويا ترکيبی از اينها را مديريت کند

نظـران ايـن رشـته        هـاي مختلـف و صـاحب        در زمينه تعريف مدیریت فرآیند هـای کـسب وکـار و مفهـوم آن بـين شـرآت                  
مـدیریت فرآینـد هـای کـسب وکـار       اختالفاتي وجود دارد، ولي آنچه عمومًا در بين اين نظرات مشترك است اين است آـه 

هـا    سب و آار است آه ممكـن اسـت در هـر يـك از آن              مند براي طراحي، اجرا و پايش فرآيندهاي آ         روشي يكپارچه و نظام   
افزارها و گـردش اطالعـاتي سـازمان اسـت آـه بـه آن                 تعامالت بين افراد و نرم    . افزارها در سازمان درگير باشند      افراد يا نرم  
ت آنـد  مدیریت فرآیند های کسب وکار اين است بتواند اين فرآيندها را در سازمان مـديري  بخشد و هدف از وجود حيات مي

  .ها در طول زمان نيز ارايه دهد و ابزاري براي بهبود آن
شـود آـه داراي ابتـدا و انتهـاي مـشخص        اي از عمليات متصل به هم تعريـف مـي           فرآيند در سازمان به صورت مجموعه     

 تعريف رسمي فرآينـد همـين اسـت،       . آند  است، هدف معيني دارد و براي سازمان يك ارزش افزودِه مشخص را ايجاد مي             
دهنـد، يـك    ولي در واقع هر آاري آه افراد سازمان در جهت حمايت از عملكرد روزانه يا بلندمـدت يـك سـازمان انجـام مـي                    

  . )بي تا شرآت پيك الكترونيك(گردد  فرآيند محسوب مي
  

  وآار سازي فرآيندهاي آسب مدل چرخه حيات
 

هر فرآيند بايـد بـا توجـه    . ر و تغييرات آن استوآا فرآيندي منطقي براي مديريت آسب مدیریت فرآیند های کسب وکار
اين روال ممكـن اسـت بارهـا        . توان فرايند مورد نظر را بهبود بخشيد        به وضع مطلوب پياده شود و سپس در طول زمان مي          

ر از اين رو چرخه حيات مدیریت فرآیند های کسب وکار به طور تكرارشونده اسـت و د                . در مورد هريك از فرآيندها اجرا گردد      
 .اي بـــــــــه فرآينـــــــــد و منطـــــــــق آـــــــــاري آن افـــــــــزوده گـــــــــردد افـــــــــزوده هـــــــــر تكـــــــــرار بايـــــــــد ارزش 

هاي اطالعـاتي سـازماني الزم اسـت در سـازمان،      مدیریت فرآیند های کسب وکار نيز مانند ديگر پروژه هاي در مورد پروژه
 . سازمان نيز باشدهاي الزم در سازي تواند شامل انواع فرهنگ هايي انجام شود آه اين امر مي سازي زمينه

در ابتدا براي اتوماسيون فرآيندهاي سازماني بهتر است فرايندهايي انتخـاب شـوند آـه در سـازمان محوريـت داشـته                      
 بـا وارد آـردن ايـن نـوع فرآينـدها در چرخـه      . دهي به مشتريان مـؤثر باشـند   باشند و در افزايش آارايي و آيفيت سرويس

هاي سازمان را زودتر مشاهده  آه افزايش آارايي و آيفيت سرويس ان عالوه بر آن   تو  مدیریت فرآیند های کسب وکار ، مي      
ــاده ــود، در آمــــ ــام   نمــــ ــز گــــ ــازمان نيــــ ــديريت آــــــالن ســــ ــازي ذهــــــن مــــ ــؤثرتري برداشــــــت  ســــ ــاي مــــ  .هــــ

ي ساز توان فرآيندهاي موردنظر را مدل آرد و در طول زمان بهينه      هاي ابتدايي در اين زمينه انجام شد، مي         آه گام   بعد از آن  
  .هاي آارا براي سازمان حاصل گردد حل طريق راه نمود تا بدين 



 
  طراحي و سازي مدل
 مبنـا  ايـن  بـر  وکـار  کـسب ی هـا  ندیفرآ تیریمد ديدگاه. شوند مي مدل آن فرآيندهاي و وآار آسب منطق مرحله، اين در
 بـا  بعـد  و سـاخت  مـدل  را موجـود  عيتوضـ  توان مي بلكه گردند، بهينه وآار آسب فرآيندهاي نيست الزم ابتدا در آه است

 و بخـشيد  بهبـود  را فرآينـدها  گـذارد،  مـي  اختيـار  در وکـار  کسبی ها ندیفرآ تیریمد سيستم آه هايي مكانيزم از استفاده
 ساخت تر بهينه را ها آن  نمـود  سـازي  مـدل  را آـار  و آسب قوانين است الزم آار و آسب منطق آامل سازي مدل منظور به.
 و نمـود  مـدل  را وآار آسب قوانين توان مي موتور اين طريق از. گردد مي ممكن وآار آسب قوانين موتور طريق از آار اين آه
  .باشد وآار آسب اجزاي ساير در تغيير به نيازي آه آن بدون آرد؛ اعمال ها آن در را الزم تغييرات زمان، طول در

 
 استقرار و توسعه

 وآـار  آـسب  قـوانين  همـراه  بـه  را مربوطـه  فرآينـدهاي  اسـت  الزم وآـار  آـسب  فرآينـدهاي  سـازي  مـدل  و شناخت از بعد
 نـد یفرا تیریمـد  سيـستم  طريق از موروثي وقديمي هاي سيستم آليه. ساخت مستقر سازمان در و نمود سازي پياده
 .شوند يكپارچه و متصل هم به بايد وکار کسب
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 مـديريت  بتـوان  آـه  سـازد  مـي  فـراهم  را امكان اين وآار آسب فرآيندهاي از وآار آسب قوانين نگهداري محل بودن جدا
  .رساند انجام به فرآيندها در تغييرات با شدن درگير بدون را وآار آسب قوانين تغييرات

  تعامل و مديريت

 اجـراي  حـين  در. آننـد  اجـرا  را فرآينـدها  تواننـد  مـي  سـازمان  در مختلـف  آـاربران  سـازمان،  در سيـستم  استقرار از پس
 خـاص  آـه  اي گونـه  بـه  فرآينـدها  بـا  دارنـد،  سـازمان  در آه نقشي به توجه با سازمان افراد از مختلفي هاي گروه فرآيندها
   .شد خواهند درگير است ها آن نقش

 رد يـا  تأييـد  قبيـل  از آارهـايي  بايد سازمان در شده مكانيزه فرآيندهاي استقرار از وآاربعد آسب آاربران مثال، عنوان به
 اجـراي  بر ناظران و مديران دهند، انجام را سازمان معمول استراتژي از خارج استثناهاي مديريت و آليدي تصميمات برخي

 بـا  تطـابق  لحـاظ  از را مكـانيزه  فرآينـدهاي  بايـد  اطالعـات ی فنـاور  متخصـصان  و آننـد  نظـارت  بهينـه  و مـؤثر  طور به فرآيندها
  .نمايند مديريت مختلف استانداردهاي

   سازي بهينه و تحليل

 اجـراي  بتواننـد  بايـد  آـار  و آـسب  حوزه آاربران پس اين از بلكه نيست، آار اتمام منزله به سازمان در فرآيندها راستقرا
 لزوم، صورت در و نمايند تحليل فرآيندها، آارايي گيري  اندازه زمينه در آليدي پارامترهاي از سري يك اساس بر را فرآيندها
 در نيـاز  مـورد  سـازي  بهينـه  نـوع  هـر  و يابد افزايش فرآيندها آارايي طريق، اين از تا آنند اعمال فرآيندها در را الزم تغييرات
 در را فرآينـدها  با مرتبط هاي گيري تصميم توانند مي آار و آسب حوزه آاربران ، قابليت اين وسيله به. گردد اعمال ها آن مورد
. )١٣٨۶ نا بي (آنند اعمال را ها آن جا همان در و نمايند مشخص سيستم اجراي زمان

  
  يژگی های مديريت فرآيند کسب وکار و

  :، ویژگی های فراواني دارد از جمله کار و کسب ندیفرآ تیریمدی ها ستميسانجام مديريت آسب و آار با آمك 
 درنگ و تحليل آنها به صورت گرافيكی و بی های آليدی آارآيی فراهم ساختن شاخص .١
 عمليات آسب و آارفراهم ساختن امكان آنترل و مديريت   .٢
 امكان پاسخگويی سريع به تغيير مبتنی بر رويدادهای آسب و آار .٣
درنـگ بـه منظـور تعيـين فراينـدهايی آـه سـبب ايجـاد گلوگـاه                    تمرآز بر پارامترهای فراينـد و تحليـل بـی          .۴
 .اند شده

 
  مزايای مدیریت فرآیند کسب و کار

 
 

٣



  
  ريزی فرايندهی فعلی سازمان تسهيل برنامه .١
   اجرای فرايندهاخودآار سازی .٢
   نظارت بر آارآيی .٣
 .انجام تغييرات به موقع برای بهبود فرايندهای فعلی .۴
  افزايش در سرعت انجام فرآيندهاي سازمان .۵
  آاهش خطا .۶
١٤  آاهش هزينه .٧

  افزايش سرعت بروزرساني و تغييرات .٨
  امکان شناسايی و اصالح فرآيندها .٩
 بهبود فرآيندهای ارتباطي .١٠
 بازخورد سريع فرایندها .١١
 ی گلوگاه هاشناساي .١٢
 بهبود مداوم فرآيندها .١٣
 )انعطاف پذيری(تسهيل تغييرات و هماهنگی با شرايط جديد .١۴
 ايجاد مبنای تعريف سياست گذاری ها .١۵
 يکپارچه سازی فرآيندها و خدمات .١۶
 تهيه گزارش ها و تحليل های اجرايی ومديريتی .١٧
بـسياری از  . را اتوماتيك نماينددهد تا همه وظايف  به شما امكان می مدیریت فرآیند کسب وکار افزار نرم .١٨

مـدیریت   راه آـار . اين وظايف به برخی از فرايندهای آاربردی، تـصويب يـا رد، اعالنـات و گزارشـات وضـعيت نيـاز دارنـد       
 .سازد گونه فرايندها را اتوماتيك می اين فرآیند کسب وکار

قـرار دارنـد و بـا ذینفعـان در     برای فرايندهايی آه در خارج از محدوده سازمان  مدیریت فرآیند کسب وکار .١٩
   بسيار آاربردی خواهد بود ارتباطند
 .شود بندی سازمان می سبب حفظ موقعيت رقابت مدیریت فرآیند کسب وکار . .٢٠
 .دهد وری افراد را افزايش می بهره مدیریت فرآیند کسب وکار .٢١
های فراينـد آـسب و    تعداد گام مدیریت فرآیند کسب وکار . شماری دارد های بی فرايند آسب و آار گام .٢٢

 .دهد  درصد آاهش می۵٠آار را تا 
خـوب تعـداد منـابع     مدیریت فرآیند کـسب وکـار   يك. فرایند آسب و آار به افراد و منابع بسياری نياز دارد .٢٣

 .دهد مورد نياز برای يك فرايند را آاهش می
 Ghalimi (دبخـش   بهبـود مـی   های مختلـف سـازمان را   هماهنگی بين بخش مدیریت فرآیند کسب وکار .٢۴
2002.( 

ساختار مدیریت فرآیند کسب وکار يک ساختارافقی است ودرکل سازمان به کارگرفته می شود چون فرآيندها به هـم                
  : حوزه زیر پشتيبانی می کند چهارمدیریت فرآیندهای کسب وکار از .وابسته اند

 .افراد که شامل کارمندان ، مشتریان و فروشندگان هستند  .١
 .ایف هماهنگی سلسله مراتبی در عرض سازمان را دارندفرآیندها که وظ .٢
 . اطالعات که شامل بانک اطالعاتی ساختيافته داده های بدون ساختار مشخص هستند  .٣
 .هستند سيستمها که شامل سيستمهای موجود بسته های نرم افزاری ، نرم افزارهای سفارشی  .۴

  

  

 
 

۴



 
 

۵

هـا و     سـازي سيـستم      مـدیریت فرآینـد کـسب وکـار ، يكپارچـه           يكي از مهمترين آاربردهاي نرم افزارهاي سيـستمهای       
سـازي، الگـوي جديـدي     آاربرد سيستمهای مدیریت فرآیند کسب وکار در يكپارچه. افزاري سازمان است  هاي نرم   سرويس

  . )Silver  2008 (آورده است هاي زيرساختي مشترك است بوجود  از يكپارچه سازي را آه مبتني بر استفاده از سرويس

 وآار استفاده می کنيم ؟ چرا از مديريت فرآيندهاي آسب

استفاده می کنند تا تأثير گذاری عمليات مرآـزی خـود را افـزایش     سازمانها از سيستمهای مدیریت فرآیند کسب وکار
تعاملهـای بـين سيـستمها، فرآینـدهای کـسب و کـار و تعاملهـای افـراد را          به طور خاص مدیریت فرآیند کسب وکـار . دهند
 : هــستند بــه شــرح زیــر    نتــایج مــورد انتظــار از اســتفاده از مــدیریت فرآینــد کــسب وکــار       . ماهنــگ مــی کنــد  ه
با اتوماسيون مسير دهی کارها و فعاليتها به کارمندان و حذف کارهایی که ارزشـی بـه سيـستم اضـافه       کاهش هزینه-

 غيره و فراهم کردن ليـست کارهـای مناسـب بـرای     نمی کنند مانند تصميمات عادی و روزمره، انتقال داده و نرم افزارها و           
 .کاربران

بـا توجـه بـه    . با تغيير فرآیندهای کـسب و کـار بـر اسـاس فنـاوری، دولـت یـا نيازهـای رقـابتی          ١٥صرفه جویی در زمان-
فاصله یکپارچگی تنگاتنگ تعریف های فرآیند و برنامه های کاربردی اساسی مربوط با آنها، تغييرات در تعاریف می تواند بال

ــد     ــدا آنــــــــ ــشار پيــــــــ ــسترش و انتــــــــ ــرعت گــــــــ ــه ســــــــ ــوند و بــــــــ ــه شــــــــ ــار گرفتــــــــ ــه کــــــــ  .بــــــــ
بـه   با گشودن مجموعه ای از کارکردها آه در شرکتي با زمينه فكـري صـرفًا مـدیریت فرآینـد کـسب وکـار       16 ارزش افزوده-

) کمـی (سازی  تحليل و بهينه    . این ارزش در محيط های متفاوتی می تواند اضافه شود         . خوبي مي توانند استفاده شوند    
 . است فرآیند، گواهی کيفيت 

 کـسب و کـار کـه در سيـستم هـا      ١٧، شرکتها قادرند فرآینـدهای فراواحـدي   با پياده سازی مدیریت فرآیند کسب وکار
ــد       ــاء دهنـــ ــرده و ارتقـــ ــگ آـــ ــد را هماهنـــ ــی کننـــ ــتفاده مـــ ــف از آن اســـ ــرکای مختلـــ ــراد و شـــ ــسمتها، افـــ  .قـــ

مـشتری مـی خواهـد    . بهـره منـد مـی شـوند     ز مدیریت فرآیند کسب وکـار در واقع این مشتریان یک سازمان هستند که ا
این باعث رضایت مشتری می شود و رضایت مشتری به معنـاي سـود              . اطالعات و محصول را هر چه سریعتر دریافت کند        

  .بيشتر شرکت مي باشد

  وآار آسب و آار را هماهنگ مي آند ؟  مديريت فرآيندهاي آسب چگونه
این روش سبب شـد فرآینـد   . ماهنگ کردن فعاليتهای یک سازمان به طور دستی انجام می شد          در گذشته عمليات ه   

امـروزه سـازمانها بـه طـور        . عملياتي با خطا و ناکارآمدی مواجه شود و بهبود خود فرآیند نيز با مشکالتی روبـرو مـی شـد                   
 و تأثير گذاری فرآیندهای کسب و کارشـان را  روی آورده اند تا کارآمدی کارکردها فزاینده ای به مدیریت فرآیند کسب و کار

مديريت فرایند آسب  «: در رابطه با مديريت فرایند آسب و آار گفته است  18مدیر عامل شرکت داينا فلو. بهبود بخشند
تبدیل به جزئی اساسی در فراهم آوردن سرعت و قابليت انطباق برای دستيابی به موفقيـت در بـازار جهـانی قـرن      و آار

هدف مديريت فرایند آسب و آار کمک به شرکتهای منطبـق بـر اسـتانداردهای نظـم دهنـده                   » و یکم شده است     بيست  
بــا تمرکــز بــر اســتفاده از دارایــی هــای داخلــی ماننــد دانــش چگــونگی توليــد   اســت، زیــرا مــديريت فراینــد آــسب و آــار

سيـستم مـدیریت بایـد کـاربرد گـسترده      . ددار19 انجام فرآیند و همکاری کارمندان تمایل به محدود کـردن بودجـه  /محصول
  .را دریابد مديريت فرایند آسب و آار

 
 ست؟ اوآار به چه معنا مديريت فرآيندهاي آسب جريان آاری در

ايـن واژه بـرای توصـيف نحـوه تعريـف آـار و تخـصيص و                 . جريان آاری عنصر ضروری مديريت فراینـد آـسب و آـار اسـت             
نمايد و مـسيريابی آـار         آاری توالی و شرايط را مبتنی بر آار در حال جريان تعريف می             جريان. رود  بندی آن به آار می      زمان

هـای در     جريـان آـاری ترتيـب گـام       . ها باشـند    ها يا دستگاه    توانند افراد، سيستم    اين منابع می  . دهد  را بين منابع انجام می    
د آـسب و آـار را در صـورت لـزوم نظـارت و دوبـاره            دهد تا جريـان فراينـ       آند و به آارآنان امكان می       حال اجرا را مديريت می    

 ).٢٠٠٨ويكي ( پيكربندی نمايند
 

 وآار تکامل مديريت فرآيندهاي آسب
تقریبًا ده تـا پـانزده سـال قبـل، سـازمانها دربرخـي صـنايع خـاص بـا توسـعه و یکپارچـه سـازی برنامـه هـای کـاربردی                            

 اتوماسيون فراينـدها و مبـدل هـا اقـدام بـه یکـسان       ٢٠حادثهسازمانی و از طريق تبديل داده ها و مسيردهي، رها سازی            
، مـدیریت   ٢١در ایـن زمـان سيـستمهای برنامـه ریـزی منـابع سـازمان              . سازی سيستم های قدیمی سازمانهایشان کردند     

ایـن سـازمانها توسـط زمـان سيـستمهای برنامـه       . رشد و توسعه پيدا کردنـد  ٢٣، مدیریت زنجيره تامين٢٢ارتباط با مشتری
خود را خودکار کردنـد و سيـستمهای اطالعـاتی خـود را نيـز از نـرم افـزار         سيستمهای تراکنش های  ابع سازمانریزی من

و قالب های فرآیند برخی بخـشهای   پنج سال بعد اتصال سازمان با سازمان. به آن اضافه کردند مدیریت ارتباط با مشتری
امروزه بازار راه حل های مديريت فراینـد آـسب    .خته شدصنعتی بر روی این سيستمهای تقاضای فعاليتهای یکپارچه سا

،وب  ٢٤را ارائه ميدهد که ایـن راه حـل هـا عـالوه بـر کارکردهـایی ماننـد جریـان کـار، پـايش فعاليتهـای کـسب و کـار              و آار
 .و قابليتهــــــــای پرتــــــــال ، را نيــــــــز اضــــــــافه مــــــــی کنــــــــد      ٢٥ســــــــرویس ، موتورهــــــــای قــــــــوانين  

 
  )يافق(و فرآیندها ) عمودي(تفاوتهای اتوماسيون کارکردها 

سازمانها مرتبًا نرم افزارهای کاربردی سيستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ، مدیریت ارتبـاط بـا مـشتری ، مـدیریت                     
در نتيجه کارکردهای کليدی کسب و کار همانند مدیریت موجودی، مدیریت انبار یـا       . زنجيره تامين را پياده سازی می کنند      

کليـه ایـن نـرم افزارهـای کـاربردی بـر روی زمينـه یـا کـارکرد                   . ل خيلي خوب یکپارچه شده انـد      مدیریت چرخه حيات محصو   
ــوند      ــی شــــــ ــدیریت مــــــ ــا مــــــ ــاس کارکردهــــــ ــر اســــــ ــد و بــــــ ــز دارنــــــ ــرکتها تمرکــــــ ــی در شــــــ  .خاصــــــ

  :چيزهایی که امروزه شرکتها به دنبال آن هستند عبارتند از
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افقـي و در  ( و کـار در تعامـل بـا هـم     بدست آوردن یکپارچگی در فرآیندها، برای اینکه فرآیندهای کـسب         .١
 .کار کنند) فرايندها

 Bmp ( فرآیندهای کامًال خودکار داشته باشند تا کارآمدی پـردازش تراکنـشهای شـرکت را بهبـود دهـد      .٢
Consortium( . 

 
  ؟مختلف مديريت فرایند آسب و آار کدامنداجزاء 

ر محيط ها و بخش های متفاوتی در یـک سـازمان بـه    چند ضابطه را در بر می گيرد تا د مديريت فرایند آسب و آار
 : برخی از این روشها عبارتند از. کار گرفته شود

فرآینـدهای  . این روش فرآیند را در یک قالـب گرافيکـی تعریـف مـی کنـد       : مدلسازی فرآیند کسب و کار       •
بنابراين مدلسازی فرآیند . استفاده می شوند مدل شده به طور مستقيم در ضوابط بعدی مديريت فرایند آسب و آار

ایـن مـدلها بـا اسـتفاده از رونـد      . در نظـر گرفتـه مـی شـود     معموًال به عنوان شروع کـار مـديريت فراینـد آـسب و آـار     
. و پاورپوینت اشتباه گرفته شـود   نباید با ابزارهای گرافيکی مانند ویزیو روند مدلسازی تعریف می شوند26 مدلسازی

هـا مـی تواننـد بـه آن هـا مـرتبط        موتورهـا  يل شده که مديريت فرایند آسب و آـار مدل بدست آمده از اشيایی تشک
مـدل هـا   . این مدل ها از دیاگرام های متفاوتی تشکيل می شوند تا ابعاد متفاوتی از سازمان را نمایش دهند   . شوند

 .در یک انبار ساختيافته نگهداری می شوند
ایـن بخـش    . بـود يافتـه توسـط فراينـدها اسـت         مـسئول مـستندات به     : ٢٧مستندات فرآیند کسب و کـار      •

آنچـه بایـد   (مکملی است بر دیاگرام های فرآیندها با استفاده از اشكال و به طور آلي گرافيك، توضـيحات عملکردهـا           
همچنين مستندات بيـشتری نيـز در رابطـه بـا چگـونگی کارهـای کـسب و کـار                   . و ترتيب کارها يا قدم ها     ) انجام شود 
، اجزای آموزشـی و غيـره    ٢٨مانند دستورالعمل کار، روال های کاری استاندارد، قالب های اصلیمواردی . وجود دارد

 .به دیاگرام ها اضافه می شوند تایک فرآیند مستند شده را ایجاد کنند
مراقبت از قابليت فرآیندها برای همـاهنگی بـا اسـتانداردهای مـستندات          :  ٢٩گواهی فرآیند کسب و کار     •

ایـن مـورد تأیيـد مـی کنـد کـه فرآینـدها قبـل از بکـارگيری در داخـل           . داخلـی  یا با یک دوره تناوبو  ISOصنعتی مانند 
 .سازمان با روش مناسبی تأیيد و گواهی شده اند

 از یک سو فرآیندها را در اینترانت يا اکسترانت در اختيار مـي گـذارد و از                  : ٣٠همکاری فرآیند کسب و کار     •
سوی دیگر به کاربران این امکان را می دهد تا از دانش چگونگی انجام فرآیند استفاده کنند و از طریق همکاری کاربر                      

ای گـواهی و مـستند شـده و    نـه تنهـا فرآینـده    این بخش از مديريت فرایند آسب و آار. و کار، توليد را بهبود بخشند
آماده برای کليه کارمندان و بخش ها را می سازد، بلکه با فراهم کردن کارکردهایي براي همکاری کارمنـدان بـه آنهـا                 

 به این ترتيب مدیریت دانش. این امکان را می دهد که پروژه ها، کارها و تراکنش ها را در یک کار تيمی مدیریت کنند
  .وسعه می دهندرا درسطح کل سازمان ت31

فرآیندهایی کـه  . فرآیندها را برای تنظيمات داخلی و خارجی آماده می کنند 32:قبول فرآیند کسب و کار •
 .گــواهی شــده انــد و پــذیرا هــستند بــراي انجــام مميــزي، دريافــت گــواهي يــا هــر دو اســتفاده مــي شـــوند              

است  و شـامل ابزارهـایی بـرای      یندهااین ضابطه مسئول بهبود مستمر فرآ: ٣٣بهينه سازی فرآیندهای کسب و کار
قابليت تحليل کّمِی یکپارچـه نيـز       . تعيين کارایی فرآیند واقعی در برابر نرم های داخلی و شاخص های صنعتی است             

ایـن  . برای تشخيص گلوگاه ها و تخمين زمانهای توان عملياتی و امکان کاهش هزینه در این ضابطه بـه کـار مـی رود                    
است تا مـشکالت فرآینـد    » چه می شود... اگر «شامل یک موتور شبيه ساز برای تحليل هاي تحليل کّمی معموًال 
 .مشخص کند ٣٤را با پيش دستي

 ایـن ضـابطه یکپـارچگی کاربرهـا، فرآینـدها و نـرم افزارهـای         وظيفـه : ٣٥اتوماسيون فرآینـد کـسب و کـار          •
 استفاده از اطالعات فرآیند مديريت فرایند آسب        با استفاده از یک موتور مدیریت جریان کار با        . کاربردی مربوطه است  

ایـن تـراکنش   . ، آنگونه که مدل شده است، مي تواند برای مسير دهی و اجرای تراکنش های خودکار بكـار رود  و آار
های خودکار می تواند شامل اجرای کار راه اندازی شده توسط کار قبلی، برنامه ریزی کار تکامل یافته و اعالن کاربر،         

  .و غيره باشند٣٦تك آارهارت در زمان واقعی بر اجرای کار و اجرای نظ
  

 تغييرات سهم مديريت فرایند آسب و آار از بازار در آينده
کـه در   هر کدام از انواع فروشـندگان مـديريت فراینـد آـسب و آـار     . با گذر زمان نيازها و وضعيت بازار نيز تغيير می کند

به هر حال بازار به طور مـساوی در بـين ایـن     .يشتری از بازار را از آن خود کنندبخش پيش ذکر شدند سعی دارند سهم ب
فروشندگان تقسيم نمی شود و گاهی فروشندگان و ارائه کنندگان کوچـک در ایـن بـازار بـه شـدت در حـال ترقـی، رشـد               

یگران اصـلی بـازار     ا و بـاز   با افزایش قابليتهـای ایـن فروشـندگان کوچـک بـازار بـين آنهـ               . بسيار خوبی از خود نشان ميدهند     
آنها از قـدرت راه حـل هـای خـود بخـصوص در زمينـه ارضـاء نيازهـای         . تقسيم می شود )فروشندگان قديمي و قدرتمندتر(

بنابراین وقتی یک سازمان در بازار بـه  . سازمانها و نيازمندیهای خاص صنعتی آنها استفاده می کنند تا در بازار رقابت کنند          
می گردد، باید نيازمندیهایش را بـه خـوبی تعریـف آنـد و بـه خـصوص وقتـی         ديريت فرایند آسب و آاردنبال یک راه حل م

 .)شرآت تحقيق و توسعه ارتباط  بي تا( دنبال کارکرد خاصی می گردد، توجه فروشندگان آوچك را به خود جلب کند
امـا ايـن   . ي در شيوه انجام کارها شده اند    اآثر تغييراتي آه در حوزه فنآوري بوجود آمده اند، باعث ترقي و رشد تدريج             

اواخر هرزگاهي با ظهور يك فنآوري جديد روبرو بوده ايم که باعث تغييراتي اساسي و بنيادي در حوزه کسب و کـار شـده                 
ريم ما بر ايـن بـاو  . که يكي از اينگونه فنآوريها بوده اند)يا بطور خاص تر فنآوري وب و پست الکترونيک      (مانند اينترنت   . است
 مديريت فرایند آسب و آار پيشرانه هاي فنآوري. ها استهم يكي ديگر از اين نوع فنآوري مديريت فرایند آسب و آار آه

وزه دو گرايش غالب و مطرح حوزه اقتـصاد، بحـث           امر.هستدتكنيكي نيستند، بلكه اقتصادي و مربوط به حوزه کسب و کار            
طه به نوع آاالها و قيمت آنها در هر نقطه و به راحتـي در دسـترس                 اطالعات مربو . جهاني سازي و آاهش قيمت هاست     

موانع تجاري بين ملتها و سرزمينهاي مختلف در حال فرو ريختن هستند و آـسب و آارهـاي محلـي در حـال محـو                         . است
 .لــذا رويكــرد جهــان اقتــصاد تمرآــز بــر افــزايش بهــره وري و جــستجو جهــت يــافتن شــرآاي تجــاري اســت            . شــدن

راه حلـي مناسـب و آارآمـد جهـت دسـتيابي بـه مهارتهـا و سـرمايه مـورد نيـاز جهـت رقابـت در                            " همبستگي"استراتژي  
براي موفقيت در پياده سـازي ايـن اسـتراتژي، يـك بنگـاه تجـاري بايـد خـود را آمـاده                       . بازارهاي جديد و جهاني امروز است     

: ن مـوارد ذيـل در ايـن بحـث مطـرح مـي شـوند                 فاآتورهاي همچـو  . پذيرش همكاران و تعامل با شرآاي تجاري خود نمايد        
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امـا  ... . محصوالت، مارآهـا و قيمـت محـصوالت ، بازارهـاي در دسـترس ، تـوان مـالي ، آارآنـان مناسـب ، دسـتاوردها و                            
سـازمان  (آيا شيوه انجـام آارهـا توسـط شـما           : سؤالي آه امروزه پيوسته اهميت بيشتري مي يابد اين سؤال است آه             

ــما ــازگار و ق) شــ ــر؟        ســ ــا خيــ ــست يــ ــما هــ ــده شــ ــاران آينــ ــا همکــ ــي و يــ ــاران فعلــ ــراي همكــ ــضم بــ ــل هــ  ابــ
شما بايد فرآيندهاي موجود خود را به آساني آه قصد همکاري با آنها داريـد نـشان   : در جواب به اين سوال بايد گفت آه   

 باشـد، روشـي آـه    مـي  جهت تحقق اين امر نياز به يك زبان توصيف آننده و مدون جهاني بـراي بيـان يـك فرآينـد    . بدهيد
. توضيح بدهد چگونه فرآيندها نمايش داده مي شوند بطوريكه مانند زبانهـاي برنامـه نويـسي دقيـق و بـدون ابهـام باشـد                        

بدون استفاده از چنين زباني در واقع ما بايد براي هر همكار و شريك شـرآت خـود يـك راهكـار و سـاز و آـار جديـد ايجـاد                                
است آه هر شرآتي تنها به زبان خودش صحبت آند و همكاري با هر شـرآت جديـد                  اين مساله درست مانند اين      ! آنيم

چگونه شرآت شما و من مـي تواننـد بـا           . به معناي لزوم ترجمه و يادگيري يك زبان جديد جهت گفتگو با آن شرآت است              
ديگر ارتباط برقرار آنيم؟ يكديگر همكاري موفقي داشته باشند در حاليكه شما و من نمي توانم با زنجيره توليد و عرضه يك   

در جهاني آه سازمانهاي مجازي و شرآاي تجاري اقتصاد را در دست دارند ما با مـسائلي چنـد بعـدي روبـرو هـستيم در                        
  .حاليكه جوابهايي آه در دست داريم جواب سؤالهاي يك بعدي است

ش اسـت و رويكـرد قـديمي خـودت     رو به گـستر ) و افزايش آيفيت(از آنجا آه دو فرآيند جهاني سازي و آاهش قيمت    
در حال نابودي است ، داشتن يك زبان جهاني و توصيف آننده فرآيندها در حكم ضرورتي براي  ٣٧همه آارها را انجام بده

  (Bmp Consortium No date  ) .موفقيت خواهد بود

 مديريت فرایند آسب و آار بهره برد ؟ چرا بايد از
اسـتفاده   مرکز عملياتي فعاليتهاي خود از سيستمهاي مديريت فراینـد آـسب و آـار   سازمانها به منظور ارتقاء کارايي 

خصوصًا تبادالت ميان سيـستمها ، فراينـدهاي تجـاري ، و تبـادالت انـساني را تعـديل        مديريت فرایند آسب و آار . ميکنند
دها و وظـايف کارمنـدان ، دوري   توسط خودکار سازي مسير فراينـ .  مورد انتظار شامل صرفه جويي اقتصادي       نتايج. ميکند  

جستن از فعاليتهاي بي ارزش ، اضافه نمودن فعاليتهايي از قبيل مسيريابي تصميمات ، انتقال داده ها يا فرمها و غيـره و                
صـرفه جـويي در وقـت توسـط تغيـرر فراينـدهاي تجـاري در هـر                  . فراخور ليست وظايف    فراهم آوري امکاناتي براي کاربران      

بـا يکپـارچگي تنگاتنـگ تعـرف فراينـدها و تقاضـاهاي تـضمين شـده ، تغييـر در                     . يدها ويا احتياجات رقابتي     تکنولوژ، صالحد 
 . توانــــــــد بطــــــــور مجــــــــازي و باســــــــرعت بــــــــاال مــــــــراوده و گــــــــسترش يابــــــــد  تعــــــــاريف مــــــــي

د نظـر  درسـت مـور   مـديريت فراینـد آـسب و آـار     ارزش افزوده ، ازطريق بازنمودن محدوده اي از عملياتها که ميتواند دريک
ارزشها ميتوانند در چندين محدوده متفاوت ازتحليلهاي کمـي فراينـدها و بهينـه سـازي ، تاييديـه      . شرکت بکارگيري شود  

محدوده ديگجر تقبل مديريت اسـت کـه بـر همـه     . و خلق و انتشار رويه هاي مورد نياز، افزوده گردند  ISO کيفي ، ازقبيل
شـرکتها قادرنـد تـا فراينـدهاي تجـاري عمليـاتيي کـه در         يت فرایند آـسب و آـار  مدير با بکارگيري. سازمان اعمال ميگردد

 .بسياري از سيستمها مورد استفاده واقع شده و افراد و شرکا در آن طبقه بندي شده انـد را هماهنـگ کننـد و بکاربرنـد    
  . واقعيــــــــت مــــــــشتريان اســــــــت منفعــــــــت سيــــــــستمهايمديريت فراینــــــــد آــــــــسب و آــــــــار 

. ا محصوالت و اطاعات مورد نظر را دريافت کنند و نتيجه آن ارتقاء سطح رضايت مشتريان است مشتريان بسرعت قادرند ت
مديريت فرایند  در ارتباط با احتياجات سازمانها ، طبقات مختلفي از ارائه دهندگان . و معناي آن سود بيشتر شرکت است

مايت قوانين تجاري پيچيـده بـراي فعاليتهـاي مرکـز     اگرتمرکز قويي بر ح. براي هر حالتي ميتواند موجود باشد آسب و آار
در جـايي کـه تمرکـز بـر تقاضـاهاي      . محض باشد  مديريت فرایند آسب و آار گراي انساني ، شايد بهترين راه حل ، ارائه

ر زير د. ميتواند بهترين راه حل را ارائه دهد  مديريت فرایند آسب و آار منظفي يکپارچه موجود است ، تقاضاي ارائه دهند
انـواع ارائـه دهنگـان مزيـت راه حلهـاي بـالقوه             . ميتوانيد طبقه بندي متفاوت کالسـهاي ارائـه دهنگـان را مـشاهد نماييـد                

يکپارچگي تقاضـا يکپـارچگي فراينـدهاي تجـاري بـا يـک گـستردگي از سيـستمهاي تقاضـاي نـاهمگن پلتفرمهـاي تقاضـا                       
اضاي سنتي تقاضاهاي تاسيس شرکت يکپارچگي فراينـدهاي     يکپارچگي فرايندهاي تجاري و تالش در جهت پيشرفت تق        

تجاري با محيطي که تمرکز بر تکنولوژي ارائه دهنـده تاسـيس شـرکت داشـته باشـد ارائـه دهنـدگان رضـايتمندي محـض                     
فرايندهاي تجاري که هردو مردم و سيـستمها ، احتياجـات قـوانين تجـاري پيچيـده و يـا تکنولوژيهـاي يکپارچـه چندگانـه را                       

  . دهد ش ميپوش
مديريت رضايت مندي تاسيس شرکت مديريت فرايندهاي تجـاري متمرکـز برمـستندات کـه محتويـات غيرسـاختاري را                    

در  مديريت فرایند آسب و آار نقش عرضه کنندگان به بازار تعداد چندي از ارائه دهنگان خدمات. بازنگري و تصويب ميکند 
 و آی بـی ام  پلتفرم ارائه دهنگان شـامل . موجودند اوراکل و سپ ان شرکتهايدر ميان ارائه دهنگ. بازار موجود ميباشند 

درميان ارائه دهنگـان  . و ویتریا تمرکز بر بخشهاي يکپارچه از تقاضا را دارند تيبکو و ماکروسافت است درحالي که بی ای آ
 .موجود ميباشـند   راه حل هاو شرکت مدلسازی وگردش کار لمباردی  ، رضايتمندي محض از مديريت فرایند آسب و آار

 بـا شـعباتي در امريکـای    ١٩٩٧اين شرکت در سال . صحبت نموده  مديريت فرایند آسب و آار در باره داینافلو اخيرًا با تک
  . شمالي و اروپا تاسيس گشته است

 يـک عنـصر   اضـهار دارد کـه آن بـه    درخواسـتي ميگـردد ، رئـيس داینـافلو     مديريت فرایند آسب و آـار  هنگامي که براي
کليدي براي فراهم آوري سازمانها با همان زيرکـي و توانـايي و سـازگاریی کـه آنهـا در موفقيـت اوايـل قـرن بيـستم بـازار                              

 .جهاني نياز داشته اند ، تبدیل شده است
 ونقصد دارد تا کمپانيها استانداردهای تنظيمی را برای خود تعيين کننـد و بيـشتر از آن چـ    مديريت فرایند آسب و آار
دوست دارد تـا بودجـه را کـاهش دهـد بطـوري کـه آن مرکزيـت بـر روشـهاي بکـارگيري ورودي            مديريت فرایند آسب و آار

سرمايه اي از قبيل شناسـايي و چگـونگي فراينـد توليـد و تعـديل کارمنـدان دارد بنـابراین مـديران سيـستم بايـد وسـعت                             
توافق بر الزامات  داینافلو ، هشت مدل يريت فرایند آسب و آارمد به منظور چالشهاي تجارت. استفاده از آن را درک کنند

زيرساخت شبکه وب آنها قادر است تا گـسترش وسـيعي از مـشارکت کـه     . نموده اند  مديريت فرایند آسب و آار کليدي
 بـراي  راه حل آن قابل سنجش و قابل عرضه. مبهم است را يکسان کند مديريت فرایند آسب و آار براي دانش مديريت از

  .بدنــه کــاريي اســت کــه بــراي درخواســتها و سيــستمهاي مخنتلفــي در فراينــدهاي وظيفــه اي يکپارچــه شــده اســت  
که پيگيري پويـاي تبـادالت ميـان     منودرخواستهاي سنتي را با ليست کاربري آنالین) گردش کار ( همچنين فرايند خودکار 

رت در آينده چه خواهد شد ؟ تجارت متناسب با آينده اي که در پيش           روند تجا . فعاليتها را فراهم مياورد ، جایگزین ميسازد      
نتنها فروشـندگان نمـايش محـض بـر افـزايش سـهام فروشـشان کـار ميکننـد ، فروشـنگان           . رو داريم ، درحال تغيير است    



را ارائه  ب و آارمديريت فرایند آس پلتفرم و ارائه دهنگان تاسيس شرکتها بيشتر تمايل دارند تا در آينده سهميه خوبي از
سهامي برابر با همه ارائه دهنگان در اين بخش نخواهد داشـت وامکـان رشـد سـريع ارائـه دهنگـان و فـراهم         pie . دهند

 بطوري که فروشنگان کوچکتر فروششان را در اين بخش گسترش مي. کنندگان کوچکتر ميتواند سناريوي درستي باشد 
ــ        . ا ارائــــــه دهنگـــــان بزرگتـــــر داشـــــته باشــــــند   دهنـــــد ، آنهـــــا ميتواننـــــد مــــــشارکت بيـــــشتري بـــ

آنها قادر خواهند بود تا راه حلهاي خود را توانمند سازند خصوصًا در ناحيه اي از رويارويي با نيازهاي تجـاري از سـازمانها و                         
بنـابراين زمـاني کـه يـک سـازماني در           . احتياجات عمودي صنعتي شان براي تکميل در اين روند روبه پيشرفت در فـروش               

جستجو ميکند ، آنها بايد احتياجاتشان را به خوبي تعريف کرده باشـند و   مديريت فرایند آسب و آار ارائه دهنگان راه حل
بنظر : نتيجه . خصوصًا زماني که آنها براي وظايف ويژه سازماني خود جستجو ميکنند ، فروشندگان خرد پيشنهاد ميگردند

باشد بطوري که فروشندگان درحال حاضر نگهداري وظـايف را کـه سـبب          ميرسد که فروش به سطح تکاملي خود رسيده         
جلوگيري از هموار سازي و گردش وسيعي ازنقطه سربه سر تاسيس فرايندهاي تجاري ميشود را منـسوخ قلمـداد مـي                     

   .کنند
 سـازمانها  فروشندگان هردو تبادالت و سيستمهاي اطالعات و مديريت اسناد را به يکديگر متصل ميکنند بطوري که در             

سعي برآن است تا فرايندهاي تجـاري ناتمامـشان را هماهنـگ کـرده و از اتـالف زمـان و هزينـه جلـوگيري نمـوده و ارزش                           
.  در طعم و بوي فروش در جريان استبطوري که در اين مقاله بحث گرديد ، در عمليات متفاوتي        . افزوده را به آن ميافزايند    

زمانها به دقت احتياجات وظيفه اي و الزامات اينده خود را ارزيابي کرده و اين را بر درواقع آن يک برتري جويي است که سا
هرچند چالش مشتريان در طول رشد سرمايه محـصوالت تقاضـا شـده افـزايش               . خالف راه حلهاي موجود مقايسه ميکنند     

نيازشان  ديريت فرایند آسب و آارم ميابد و بايد مطمئن بود که آنها يک تصميم درستي از اين که چه نوع فروشنده اي از
  .) بي تامومن( واهد کردرا به بهترين نحو ممکن ايجاد خ

  
 سازي سيستم ها و کاربران يکپارچه

عمـودي کـه شـامل پيـشنهاد، مـديريت سـفارش، عمليـات اعتبـاري،          همانطور که ديده مي شود يک سري عمليـات 
ممکن است چنـدين سيـستم متفـاوت    .  فرآيند مي باشندجمع آوري نقدينگي دخيل در  توزيع، صورت حساب وساخت و
فرآيند را اتوماسـيون   بخش از فعاليتهاي فوق را به انجام رسانند اما در نهايت، سازماني موفق تر است که کل يک يا چند
  :اينجا سه الزام بوجود مي آيد. کرده باشد

 سيستم هاي نرم افزاري  يكپارچه سازي .١
  گردش کارارتباط دادن کاربران در يک .٢
  يکپارچه ارتباط دادن کاربران و سيستمهاي نرم افزاري همگي به صورت .٣

 

 
 )۴(شکل 
  

تعريف . مي باشد مديريت فرآيندهاي کسب و کار معروف به  آوري اطالعات مي شويم کهفن وارد حوزه جديد اينجادر 
 ان آن را بـدين صـورت شـرح داد کـه    موجود نمـي باشـد امـا مـي تـو      مديريت فرآيندهاي کسب و کار دقيق و واحدي براي

شماري از وظايف و منابع مي باشد که يـک   هماهنگ کردن تعداد بي همانا اتوماسيون و مديريت فرآيندهاي کسب و کار
برقراري  براي. اين منابع و وظايف ممکن است داخل سازمان يا خارج از آن باشند. تشکيل مي دهند فرآيند کسب و کار را

سـازمان   مـوثر نيـاز اسـت کـه افـراد و منـابع اطالعـاتي هـم در داخـل و هـم در خـارج            دهاي کسب و کارمديريت فرآين يک
 و سيـستم هـاي نـرم افـزاري     يكپارچـه سـازي   را نمايانگر ترکيب مديريت فرآيندهاي کسب و کار بعضي. هماهنگ گردند

د که فعاليت هـا و داده هـا را بـين افـراد و     ما را قادر مي ساز مديريت فرآيندهاي کسب و کار مي دانند در واقع گردش کار
مـشخص شـده    مـديريت فرآينـدهاي کـسب و کـار     مثال در فرآيند سفارش تـا نقـدينگي جايگـاه    .نماييم سيستم ها مرتب

  .است

 
 

٨



 

 
  

. از سه اليـه قبلـي منفـک گرديـده اسـت       در آخرين مرحله، اليه چهارم نيز١حال متوجه خواهيد شد که چرا در شکل 
در دهـه کنـوني از تـاثير سيـستم مـديريت       بر فن آوري اطالعات مديريت فرآيندهاي کسب و کار  گفت که تاثيرشايد بتوان

 مـديريت فرآينـدهاي کـسب و کـار     بر  کمتر نباشد زيرا بسته هاي نرم افزاري مبتني١٩٨٠در دهه  38 اي پايگاه داده رابطه
مهـم تـر ار آن بـا نظـارت و ثبـت گـردش        راد تـضمين نماينـد و  قصد دارند که جريان کارامد اطالعات را بين سيستم ها و افـ 

اعمال تغيير در فرآيندها و ديدن نتيجه عملي آنها، بهينـه سـازي فرآينـدها را     اطالعات به مديران اين امکان را بدهند که با
بلکه با ايجـاد  ست  اکه الزمه آن بررسي هاي دقيق و تخصصي کليه فرآيندها مديريت فرآيندهاي کسب و کار نه به روش
  .کوچک و کم هزينه فراهم آورند تغييرات

 مديريت فرایند آسب و آار مباني
اطالعاتي چند مرحله اي و طوالني مدت که بين همه بخش هاي يک درخواست يا فراکنش  توانايي مشاهده و کنترل

ــدين ــردد       چنـــــ ــي گـــــ ــشر مـــــ ــرکت منتـــــ ــد شـــــ ــا چنـــــ ــک يـــــ ــود دريـــــ ــرد موجـــــ ــستم و فـــــ  .سيـــــ
چنـد   مدلسازي، يکپارچه سازي، نظارت و بهينه سازي جريان فرآينـدها در هـر انـدازه و بـين هـر      يک ابزار مناسب جهت •

 .سيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم و ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازمان و کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربر  
و افراد دخيل در خود نباشد تا بر اثر تغيير در سـاختار آنهـا خللـي     دارا بودن يک مدل فرآيندي که وابسته به سيستم ها •

  :آورده شده اند مديريت فرآيندهاي کسب و کار کليه اجزا مهم دخيل دردر شکل زير  .نيايد در مدل فرآيندي پيش
 

 

 
 :ساخت بسته هاي فرآيندي متنوع و قابل انعطاف صورت مي پذيرد در اين فاز کليه امور طراحي و: توسعه مدل فرآيندي 

 فرآيندي بدون توجه به حوزه عملکرد و پيچيدگي آن مدلسازي سريع هر .١

 راندمان آن قبل از اجرا شاهدهشبيه سازي فرآيند و م .٢

در فرآيند از طريـق نقـش هـاي وابـسته بـه       راهبري نرم افزارهاي اجرايي نظير مديريت شرکت کنندگان .٣
 آنها

 افزاري که به طريقي عملکردهاي خود را در اختيار فرآيند مي گذارد ارتباط آسان به هر سيستم و نرم .۴
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 .پذيرد ط به اجراي مدل فرآيندي مرحله قبل صورت ميدر اين فاز کليه امور مربو: فرآيند اجراي •

 پذير اجراي فرآيندها و مديريت خطاها از طريق يک موتور فرآيندي انعطاف .١

 فرآيند توليد خودکار محيط کاربري انحصاري براي هر طبقه از شرکت کنندگان در .٢

 
  نظارت و اندازه گيري کارايي دارد يک فرآيند، الزاما نياز به يک نرم افزار: تحليل و بهينه سازي فرآيند •

  زمان از طريق صفحات کنترل نظارت و اندازه گيري کارآمدي فرآيند در هر .١

شناسـايي نقـاط   يند توسط يک فن آوري پيشرفته جهـت  فرآ مقايسه اندازه گيريهاي گذشته با شاخص هاي کارآمدي
 مـثال کـاهش هزينـه هـاي    . نه ها صرفه جـويي نمـود  اين طريق مي توان در بسياري از هزي از ضعف و اعالم لزوم تغييرات

آنهـا در فرآينـد بـه      و از سيستم هاي موجـود و يکپارچـه کـردن    انجام شوندعملياتي از طريق کاهش هزينه هاي ستادي
اعمـال تغييـرات   مـستمر و    بهبود مستمر فرآيندها بوسيله نظـارت  همچنين. شوداستفاده جاي خريد نرم افزارهاي جديد

  از اين طريق امكان پذير استسريع آنها و ديدن آني نتايج  مبتني بر اندازه گيريهاي کارآمدي گذشته و اجرايهوشمندانه
   ).١٣٨۵بدوي، رمضاني و محمدي  (

 
 ها در مديريت پروژه مديريت فرایند آسب و آار اثر

.  نرم افزار هاي سازماني مي گـردد توسعه  ميليارد دالر صرف٢۵٠تنها در کشور اياالت متحده آمريکا هزينه اي بالغ بر 
 بـه علـت عـدم   . سازماني يک ميليون دالر هزينـه در بـر خواهـد داشـت     در يک شرکت متوسط، يک پروژه توسعه نرم افزار

مقـدار زيـادي از سـرمايه هـاي کـشور بـه        فناوری اطالعات پروژه ها از فن آوري هاي موجود بخش شناخت کافي مديران
طرف ديگر  به علت عدم کارايي آن از بين رفته و از فناوری اطالعات  هزينه صرف شده در بخشاز يک طرف. روند هدر مي

افتادن صنعت کـشور از قافلـه    خسارات ناشي از عدم وجود يک سيستم مناسب جهت استفاده از اطالعات، باعث عقب
فناوری  ري هاي گذشته در بخشاستفاده مجدد از سرمايه گذا با ظهور فن آوري هاي جديد، امکان. جهاني گشته است

کـه بـا بـه کـارگيري سيـستمهاي فعلـي بتـوان         اين نويد را مي دهـد  مديريت فرآيندهاي کسب و کار .مي باشد اطالعات
  . )Lindquist  2008(تدريجا اصالح کرد  فرآيندهاي داخل پروژه ها را تعريف نمود و

  
  گيری نتيجه

در این بازار فروشندگان کارکردهـای انباشـته و زیـاد کـه             . وغ رسيده باشد  به نظر می رسد بازار امروز به سطحی از بل         
 .باعــــث کــــاهش ســــادگی و جریــــان سرتاســــری فرآینــــدهای کــــسب و کــــار مــــی شــــود، را حــــذف مــــی کننــــد 

فروشندگان در حال اتصال سيستمهای اطالعاتی، تراکنشی و مدیریت اسناد هستند و سـازمانها سـعی در هماهنـگ و                    
  .آینــد کــسب و کــار دارنــد تــا در ســرمایه و زمــان صــرفه جــویی کننــد و ارزش کلــی را افــزایش دهنــد  کارآمــدتر کــردن فر

و در ایـن بـازار، بهتـر آن         . همانطور که در این مقاله آورده شده، امکان ها و انتخابهای گوناگونی در بـازار فعلـی وجـود دارد                   
مانشان را با دقـت و بـا تمـام جزئيـات مطالعـه کننـد و                 است که سازمانها نيازمندیهای کارکردی جاری و نيازهای آتی ساز         

 .ســـــپس نتيجـــــه ایـــــن مطالعـــــه را بـــــا امکانـــــات و راه حـــــل هـــــای ارائـــــه شـــــده در بـــــازار مقایـــــسه کننـــــد  
در واقع امروزه چالش اساسی مشتریان این است که از بين مقدار زیادی از پيشنهادات و راه حل ها در بازار امروز جهان،                       

نند بگيرند و فروشنده مـدیریت فرآینـد کـسب و کـاری را انتخـاب کننـد کـه بهتـر از سـایرین نيازهـای                           تصميم درست را بتوا   
  ).شرآت تحقيق و توسعه ارتباط بي تا ( را پوشش دهدسازمانشان
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1BPM=Business Process Modeling  

2BPR = Business Process Reengineering  

3BPMS = Business Process Management System  

4Workflow  

5ISO = integrated systems organization 

6Business Process Management 

7Hammer & Campy  

8EAI = Enterprise application integration 

9B2B = Business to Business 

10Business Performance Management 

11BI = Business intelligence    

12Data Warehousing  

13Legacy 

14Saving Money 

15Saving Time 

16Adding Value 

17Cross-Functional 

18 Dyna flow 

19Restricted Budget 

20Event triggering 

21ERP 

22CRM 
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23SCM 

24Business Activity Monitoring 

25Rules Engines 

26Process Modeler 

27Business Process Documentation 

28Master Templates 

29Business Process Certification 

30Business Process Collaboration 

31Knowledge management 

32Business Process Compliancy 

33Business Process Optimization 

34Proactive 

35Business Process Automation 

36Ad hoc 

37go – it – alone 

38RDBMS = (Relational Database Management System)  


