
توضیحاتقابلیت دسترسیشاخص ارزیابیردیف

1
 تا هسلساظ هحػَلITاهکاى استفازُ کاضتطاى فالس زاًص 

2
اهکاى فْن فطایٌسّای هسل ضسُ تَسظ کاضتطاى کسة ٍ کاض

3
زضتَضیحات استاًساضزّا ضا شکط کٌیس.پطتیثاًی اظ استاًساضزّای خْاًی هسلساظی 

4

ای هرتلف هاًٌس importلاتلیت   عطاحی ّای فطایٌس تا فطهت ّا ٍ ٍضغًْ

BPEL,XPDL,VISIO ,ٍ....

5

ای هرتلف exportلاتلیت   عطاحی ّای فطایٌس اًدام ضسُ تَسظ هحػَل تِ فطهت ّا ٍ ٍضغًْ

....ٍ, BPEL,XPDL,VISIOهاًٌس 

6
اهکاى ضثیِ ساظی فطایٌسّای هسل ضسُ

7
یکپاضچگی هحیظ ضثیِ ساظی ٍ هحیظ هسلساظی

8
اهکاى تْیٌِ ساظی زض ظهاى اخطا اظ عطیك اضائِ گعاضضْای تحلیلی ٌّگام تؼطیف لَاػس کسة ٍ کاض

9
اهکاى تطضسی ٍ هسیطیت ذغاّا ٍ استثٌائات زض گطزش کاضّا

BPMSشاخصهای فنی - 1جدول 

 مناسة BPMSمعیارهای ارزیاتی انتخاب یک 
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10
اتعاض گطافیکی تطای تؼطیف افطاز ، ًمطْا ٍ گطٍُ ّای کاضی

11

ایي . اتعاض گطافیکی تطای تؼطیف ضذسازّا ، ضاهل ضذسازّای ذاضخی تِ ػٌَاى ترطی اظ فطایٌس 

.ضذسازّا  تتَاًٌس تط ًوًَِ فطایٌسّای زض حال اخطا اثط تگصاضًس

12

اهکاى پی گیطی ٍ هسیطیت چٌسیي ٍضغى اظ فطایٌسّا، لَاػس، هسلْای ساظهاًی ، هستٌسساظی، ضثیِ 

ساظی ّا ، گعاضضْا، کاضّا

13
اهکاى استفازُ اظ تمَین ّای تَهی ضسُ تطای ّط کاضتط هطرع

14
اهکاى ایداز الگَّای ضاذِ ای، هططٍط ٍ حلمِ زض گطزضکاضّا

15
آیا لاتلیت اًتساب ٍظایف تِ ًمطْا ٍ گطٍُ ّا تَسظ اتعاض گطافیکال ٍخَز زاضز؟

16
لاتلیت الػاق زستَضالؼول خْت اًدام ٍ تکویل هطاحل کاضی پیچیسُ

17
لاتلیت تطریع گلَگاُ ّا زض ٌّگام ضثیِ ساظی

18
اتعاض هسلساظی گطافیکال تا پالتْای الظم
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19
هحیظ هٌاسة ّوکاضی زض ٌّگام هسلساظی فطایٌس تطای افطاز تین عطاحی

20
human baseپطتیثاًی اظ ضذسازّای 

21
system baseپطتیثاًی اظ ضذسازّای 

22
اتعاض هٌاسة هستٌسساظی ٍ حاضیِ ًَیسی زض هسلساظ فطایٌس

23
online help

24
 ضطکت اظ عطیك یک ٍب سایت زاًص تٌیاىbpmاضائِ زاًص 

25
هستٌسات آهَظضی کاهل تطای هحػَل

26
لاتلیت آضضیَ ٍ استفازُ هدسز اظ ظیط فطایٌسّا

27
تکویل یک هطحلِ کاضی تتَاًس یک خطیاى کاض زیگط ضا آغاظ ًوایس
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28
(resume)ٍ ضاُ اًساظی هدسز آى,   (suspend)اهکاى تَلف یک گطزش کاض تَسظ کاضتط

29
اعالع ضساًی فطایٌس هتَلف ضسُ ٍ تاثیطات آى تِ سَپطٍایعض

30
ًوایص فطایٌسّای هتَلف ضسُ زض لیست کاضی کاضتطاى

31
اهکاى هطاضکت کاضتطاى ثالث خْت هطاضکت زض یک گطزضکاض

32

تِ گطزضکاض خْت (...هاًٌس اضسال پست الکتطًٍیکی ، آغاظ یک فطایٌس یا )لاتلیت الحاق تطیگطّایی 

آغاظ ٍ اخطای تطذی کاضّا

33
ٍخَز زستَضالؼولْای ٍظایف ضاهل چک لیست ظیط ٍظلیف زض ضاتغْای کاضتطی

34
taskاهکاى زضج تَضیحات کاضتطاى ضٍی 

35
 لاتلیت تؼطیف فطم ّا تَسظ کاضتط

36
اضائِ اهکاًات هسیطیت هستٌسات ٍ هسیطیت هحتَا

4



توضیحاتقابلیت دسترسیشاخص ارزیابیردیف

BPMSشاخصهای فنی - 1جدول 

 مناسة BPMSمعیارهای ارزیاتی انتخاب یک 

37
ًیاظ حسالل تِ هْاضتْای تطًاهِ ًَیسی زض عطاحی فطایٌس

38
لاتلیت تست ٍ غلظ ظزائی عطاحی

39
اهکاى عطاحی فطم زض اتعاض هسلساظی

40
اهکاى هسیطیت ٍضغى گطزضکاضّا

41
 زض ٌّگام هسلساظیartifactsاهکاى تَلیس 

42
 زض هسلساظ فطایٌسswim laneاهکاى هطرع کطزى لسوتْا یا گطٍُ ّای کاضی تَسظ 

43
لاتلیت تایگاًی ٍ گعاضضگیطی تطای الالم کاضی تکویل ضسُ

44
BPMلاتلیت ایداز گعاضش تطای سغَح هرتلف هاًٌس هسیطاى، کاضتطاى یا ازهیي ّای 

45
اهکاى ایداز ًوَزاضّا ٍ گعاضضْای ػازی ضٍی زازُ ّای فطایٌس تسٍى ًیاظ تِ کس ًَیسی
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46
لاتلیت آضضیَ کطزى زازُ ّای هٌتح اظ اخطای فطایٌس زض ظهاًْای گصضتِ ، هدعا اظ زازُ ّای خاضی

47
لاتلیت ضزیاتی ٍ خوغ تٌسی ٍ تحلیل ضًٍس هست ظهاى اًدام ّط کاض

48

لاتلیت شذیطُ ساظی ضذسازّای گطزضکاض هاًٌس ضطٍع ، پایاى،تَلف، آغاظ هدسز، 

ایست،غطفٌظط، اًتمال، ذغا، تِ ّوطاُ هْط ظهاًی تطای ضذساز زض الگ فایل ّا

49
اهکاى تؼطیف گعاضضْای هطسَم  تسٍى تطًاهِ ًَیسی

50
آضضیَ ضوائن هَخَز زض گطزضکاض تِ ّوطاُ الالم کاضی هطتثظ

51
لاتلیت پیکطتٌسی سغَح هرتلف الگ گیطی تطای ّط گطزش کاض

52

لاتلیت تؼطیف اٍلیِ هایل استًَْا زض یک فطایٌس کِ هی تَاًس زض تؼییي زضغس پیططفت یک للن 

کاضی استفازُ ضَز

53
ضاتظ اخطا ، هسیطیت ٍ تکاض گیطی هاغٍلْای گعاضش گیطی ٍ پایص

54

لاتلیت استفازُ اظ اتعاضّای گعاضضگیطی استاًساضز هاًٌس کطیستال ضیپَضت ٍ سطٍیس گعاضش ساظ 

sql server تطای گعاضش ساظی ضٍی زازُ ّای ایداز ضسُ ٌّگام اخطای فطایٌس ٍ سایط زازُ ّای 

bpmهطتَط تِ 
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55
 ضٍی ًوَزاضّا ٍ گعاضضْا تطای اکتطاف ػلتْای ضیطِ ایdrill downلاتلیت 

56

اًَاع چاضتْا ٍ گعاضضْای اضافِ تط ساظهاى هاًٌس گعاضضْای هسیطیتی ضاهل گعاضضْا ٍ ًوَزاضّای 

آهاضی ػولکطز کاضتطاى ، زضغس تکویل گطزضکاض، ٍضؼیت للن کاضی، ظهاى الظم تطای تکویل ّط 

....هطحلِ کاضی زض یک گطزش کاض ٍ 

57

هحیظ پطتال ٍب پایِ اضافِ تط ساظهاى تطای کاضتط ًْائی ، کاضتطاى کسة ٍ کاض ، تحلیلگطاى ، 

هسیطاى ٍ ازهیي ّا تِ ّوطاُ ضاتغْای کاضتطی هتفاٍت تطای کاضّایطاى، ّوچٌیي سغَح هرتلف 

اذتیاضات تطای پطٍفایلْای هرتلف کاضتطاى

58

لاتلیت اضائِ پیاهْای اذغاض تِ کاضتط ًْائی ٍ هسیط پطتال کاضی ٍلتی یک للن کاضی ایداز یا تِ 

ػٌَاى کاضی تا الَیت تاال تیک ذَضزُ است

59
لاتلیت خستدَی الالم کاضی ضٍی لیستْای کاضگطاى زیگط تَسیلِ کاضتطاى هداظ

60

لاتلیت اًتساب ٍظایف تِ کاضتطاى هٌغثك تا پطٍفایل کاضتط ٍ لَاػس تکاض ضفتِ زض زازُ ّای کسة ٍ 

کاض ضا زض یک للن کاضی

61
تَسظ کاضتطاى هداظ(زض غَضت ًیاظ)لاتلیت کٌسل کطزى یا اضافِ کطزى الالم کاضی اظ غف کاضّا 

62

لاتلیتی کِ تِ هسیطاى اخاظُ هی زّس تا تِ غَضت زستی الالم کاضی ضا تِ کاضتطاى هطرع ًسثت 

زٌّس

63
لاتلیت ضزیاتی ٍ اًتساب هدسز الالم اظ غف کاضٍ کاضتط تَسیلِ کاضتطاى هداظ
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64

لاتلیت ضزگیطی ٍ گَضعز تِ کاضتط زض تاضُ للوی کِ کٌسل ضسُ است یا اظ غف کاضّایص حصف 

ضسُ است

65

لاتلیت فیلتط کطزى یا پطس ٍ خَ تطای کوک تِ سَپطٍایعضّا ٍ کاضتطاى تطای هطاّسُ زازُ ّای 

لیست کاضی

66

کاضتطاى تتَاًٌس لیست کاض ضا تط هثٌای الَیت ٍ یا تاضید ذاتوِ تطای الالم هطتَط تِ ذَزضاى فیلتط یا 

هطتة ساظی کٌٌس

67

هاغٍل هسیطیت کاضتطاى اهکاى پیکطتٌسی آساى گطٍُ ّای کاضتطی ، ًمص ّا ٍ اذتیاضات ضا فطاّن  

.کٌس

68
.لاتلیتی کِ تِ کاضتطاى هداظ اخاظُ زّس الَیتْا ٍ هَػسّای هتفاٍتی ضا تطای الالم کاضی ًسثت زٌّس

69

لاتلیت تطریع ٍخَز الالم کاضی تکطاضی زض ٌّگام ٍضٍز یک للن کاضی خسیس تِ ذػَظ تطای 

ایداز زستی الالم کاضی

70

ٍظایف تِ غَضت ذَزکاض  تِ سایط کاضتطاى تط هثٌای لَاػس تؼغیالت یا اضافِ تاض کاضی ًفَیظ 

ذَاّس ضس

71

پٌْاى کطزى تطذی ستًَْا ٍ هطتة : تطای هثال .لاتلیت تَهی ساظی ًوای لیست کاضی تطای کاضتطاى

.کطزى الالم کاضی تط اساس ًَع گطزضکاض

72

ایست ، غطفٌظط ، : اهکاى زستکاضی ًوًَِ فطایٌسّا تَسظ ازهیي سیستن ٍ کاضتطاى هداظٍخَز زاضز 

ضطٍع تؼس اظ تَلف ، ضطٍع هدسز ٍ غیطُ
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73
ضاتظ کاضتطی تطای ایداز لَاػس کسة ٍ کاض

74

لاتلیت تست لَاػس کسة ٍ کاض تطای تضویي ایٌکِ لثل اظ تَسؼِ  آًْا کاهل ّستٌس ٍ فالس 

.ّط گًَِ اتْام هی تاضٌس

75

لاتلیت خساساظی لَاػس تػوین ساظی اظ هطرػِ گطزضکاض فطایٌس ٍ هٌغك تطًاهِ تطای ایداز اهکاى 

.تِ ضٍظ ضساًی پَیای لَاػس

76
پطتیثاًی اظ لَاػس پَیای فطایٌس

77

لاتلیت تاثیطگصاضی  تط ًوًَِ ّای زض حال اخطا اظ فطایٌسّای هتاثط ٍلتی لَاػس کسة ٍ کاض ، زض 

ٌّگام اخطا ، اغالح ٍ تاضگصاضی ضسُ اًس

78
تثازل اعالػات هیاى هَتَض لَاػس ٍ هَتَض فطایٌس زض ظهاى عطاحی ٍ ظهاى اخطا/اضتثاعات 

79

هاغٍل عطاح فطم  تا لاتلیتْایی هاًٌس زضگ ٍ زضاج کطزى اضیاء  هاًٌس تکست تاکسْا ، چک تاکسْا ، 

کلیسّای ضازیَیی تطای سطػت ترطیسى تِ ایداز فطهْا تطای هطاحل تؼاهالت کاضتطی

80
لاتلیتی کِ تِ کاضتطاى  اخاظُ هی زّس تا چیسهاى یک فطم ضا تطای استفازُ زض گطزضکاض عطاحی کٌٌس

81
.زازُ ّای کسة ٍ کاض زض فطهْای ًاهِ ٍ چاج آًْا  (merge)لاتلیت تطکیة
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82
.لاتلیت اػتثاض سٌدی اًَاع فیلسّا زض فطم تطای کاّص ٍضٍز زازُ ّای ًازضست

83

ٍخَز لاتلیت کٌتطل ضٍاتظ تیي فیلسی تِ عَضی کِ اگط زازُ ای زض یک فیلس ٍاضز ضس فیلس هطتثظ 

زیگط ًیع حتواً ٍضٍز اعالػات ضَز ٍ ذالی ًواًس

84
لاتلیت ایداز ، تایگاًی ، اغالح ٍ استفازُ هدسز فطهْا

85
 کطزى فطهَلْا زض فیلسّای ٍضٍز اعالػات تطای اًدام هحاسثاتembedلاتلیت 

86

لاتلیت الػاق اسٌاز تِ للن کاضی ٍ لاتل هطاّسُ تَزى آى تطای ّوِ کاضگطاًی کِ ضٍی 

تطای هثال ، یک کاضگط یک فَلسض .هطاحل کاضی زض یک ًوًَِ گطزضکاض هطاتِ کاض هی کٌٌس 

87
.اظ هرعى (عطح فطایٌس لاتل اخطا)لاتلیت ًگْساضی ٍ تَظیغ ٍضغًْای هرتلف گطزضکاض

88

لاتلیت تِ ضٍظضساًی ٍ تَظیغ هدسز هسل فطایٌسّا تسٍى تاثیط ًاهغلَب ضٍی ًوًَِ ّای زض حال 

ای هتٌَع اظ یک فطایٌس هطاتِ.اخطایص (زٍ ًطط هتفاٍت)اخاظُ ّوعیستی ٍضغًْ

89
زفتطچِ ضاٌّوای عطاحاى فطایٌس

90
زفتطچِ ضاٌّوای ازهیي سیستن
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91
زفتطچِ ضاٌّوای کاضتط اضضس

92
زفتطچِ ضاٌّوای کاضتط ًْایی

93
online helpاضائِ اعالػات تطای ّوِ هاغٍلْا اظ عطیك 

94
sql server 2008 اًتطپطایع ٍ هیکطٍسافت 2008لاتلیت اخطا زض هحیظ هیکطٍسافت ٍیٌسٍظ سطٍض 

95
لاتلیت زض اذتیاض لطاضزازى هتؼازل ساظی تاض ٍ لاتلیت خلَگیطی اظ ذطاتی

96
2008 تا هیکطٍسافت ٍیٌسٍظ سطٍض vmwareلاتلیت اخطا زض هحیظ 

97
2008 زض هحیظ ٍیٌسٍظ سطٍض net.لاتلیت پطتیثاًی هؼواضی  

98
bpmپطتیثاًی اظ استاًساضز 

99
soapپطتیثاًی اظ
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100
LDAPپطتیثاًی اظ 

101
اظ ساهاًِ هسیطیت هستٌسات (زضیافت ٍ اضسال اسٌاز ٍ هسیا)اهکاى اضتثاط

102
لاتلیت استفازُ اظ ضٍیسازّای ذاضخی ٍ زاذلی

103

تِ . تطای ضطٍع یا ضاُ اًساظی یک فطایٌس ًوًَِ ضا زاضتِ تاضس (تایوط تمَین، پیام، لَاًیي ٍ غیطُ)

لغفا تا خعئیات .  غٍئیِ ّط سال آغاظ گطزز1ػٌَاى هثال ها هی ذَاّین  یک گطزش کاض  زض تاضید 

تَضیح زّیس کِ چِ ًَع اظ ضٍیسازّایی هی تَاًس سثة تطٍظ یا آغاظ یک فطایٌس ًوًَِ تاضس

104

اظ لثیل فطستازى یک ایویل تِ یک یا گطٍّی اظ کاضتطاى تؼییي )لاتلیت اخطای تطذی کاضّا کاضّا

 (ضسُ، آغاظ زٍتاضُ یک حالت تِ تؼلیك زضآهسُ تِ ػٌَاى هثال ظهاًی کِ تایوط هٌمضی هی ضَز

ٌّگاهی کِ ضٍیسازی ضخ هی زّس

هاظٍل هسیطیت ذغاّا ٍ استثٌاء ّا105

106

لاتلیت حك زستطسی ّای هرتلف تِ هاغٍل ّای هرتلف تا تَخِ تِ گطٍُ ّای هرتلف ٍ یا ًمص 

  هایکطٍسافت کِ Active Directoryکاضکطزى تا سطٍیس . ّایی کِ کاضتط تِ آًْا تؼلك زاضز

زض ساظهاى ها  زض حال اخطا است

12



ردیف
توضیحاتقابلیت دسترسیشاخص ارزیابی

1
سادگی و کاسبشپسنذی ساخت فشاینذ دس محیط توسعه فشاینذ

2
سشعت ساخت فشاینذ دس محیط توسعه ساخت فشاینذ

3
سادگی و کاسبشپسنذی محیط اجشا و کاسبشی

4
ساصی و اجشای سیستم دس کشوستعذاد تجشبیات موفق پیاده

5
داسا بودن تیم متخصص جهت ساخت فشاینذها و اسائه مشاوسه

6

 ماه گزشته تکمیل کشده است؟دس 12  سا دس  BPMششکت شما چه تعذادی اص  پشوژه های استقشاس 

توضیحات پاسخ سا رکش کنیذ

BPMSشاخصهای اجرایی - 2جدول 

 مناسة BPMSمعیارهای ارزیاتی انتخاب یک 
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