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 دنبال به که است کسانی برای کاربردی ابزاری )ProcessMaker( میکر پروسس افزار نرم
 اینکه از پیش اگر هستند. کارشان و کسب در تکراری فرآیندهای خودکارسازی

 چیست میکر پروسس افزار نرم بدانید خواهیدمی بروید، میکر پروسس آموزش سراغ
 .باشید همراه فراگستر وبالگ و مقاله این با دارد هاییقابلیت چه و

 کدکد/کمنبدو فرآیند اتوماسیون راهکار یک )ProcessMaker( میکر پروسس افزار نرم
 های بخش در و کرده سازیمدل را پیچیده فرآیندهای دهدمی امکان شما به که است

 طراحی در چشمگیر هایقابلیت افزار نرم این کنید. سازی پیاده خود سازمان مختلف
 کار و کسب فرآیندهای مدیریت ایحرفه متخصصان توسط هم و دارد کارگردش و فرم

 را افزار نرم این فرایندها، ساده طراحی قابلیت شود.می استفاده کارتازه کاربران هم و
 شده آن باالی محبوبیت موجب و کرده تبدیل کاربران تمامی برای مناسبی انتخاب به

 صحبت آن هایویژگی و هاقابلیت و میکر پروسس افزار نرم مورد در مقاله این در است.
 .کنیممی

 

 ؟چه کاربردهایی داردنرم افزار پروسس میکر چیست و  -1
 و یک راهکار مدیریت فرآیند کسب و کار نرم افزار سازمانی نرم افزار پروسس میکر یک

(BPM) دهد تا به ها امکان میباز است که به سازمانو مدیریت گردش کار متن
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ها در افزار به سازمانهای کاری مبتنی بر تایید بپردازند. این نرمسازی گردشمدل
های مختلف کمک ارسازی و استقرار فرآیندهای کسب و کار در مقیاسطراحی، خودک

ها، ها، تاییدیهساز است که برای طراحی نامهکند. در واقع این راهکار، یک فرممی
 .شودفاکتورها و قراردادها استفاده می

و به صورت ابری ارائه  drag-and-drop سازی فرآیند با قابلیتپروسس میکر، یک ابزار مدل
 ها را با استفاده از استانداردهایدهد نمودارهای فرآیندکند که به کاربران اجازه میمی

BPMN  گذاری تمام افزار قابلیت تغییر اندازه و برچسبساخته و ویرایش کنند. این نرم
گرفتن از آنها را کردن فرآیندها و خروجیعناصر یک فرآیند را داشته و به شما اجازه وارد

ها را به زیرفرمها و دهد تا فرمدهد. همچنین به شما امکان میمی BPMN در قالب
 .نویسی ایجاد کنندهای مختلف و بدون دانش برنامهزبان

این راهکار هم به صورت آفالین و هم تحت وب قابل دسترسی است و به کاربران 
های ها را بر روی تلفن همراه خود پر کنند و بعد از آنالین شدن دادهدهد فرمامکان می

سازی کنند. این ابزار دارای یک داشبورد نیز است که امکان مشاهده نحوه ا همگامآنها ر 
سازی بر کند. این داشبوردها قابلیت شخصیعملکرد فرآیندها و کارکنان را فراهم می

 .اساس شاخص کارایی فرآیند و شاخص کارایی کارکنان را نیز دارند

ها، موسسات آموزش عالی نند بانکهای متنوعی مانرم افزار پروسس میکر در سازمان
کند فرآیندهای پیچیده گیرد و به آنها کمک میو صنایع مختلف مورد استفاده قرار می

های موجود در شرکت را به هم کسب و کار خود را خودکارسازی کرده و افراد و سیستم
 .متصل کنند
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 ؟های نرم افزار پروسس میکر کدام استها و ویژگیقابلیت -2
 باز بودنمتن -1-2

بودن، قابلیت توسعه و تغییر داشته و با  بازمتن نرم افزار پروسس میکر به دلیل
کد برنامه دهد تا در سورسهای مختلف امکان میانعطافی بسیار باال به سازمان

تغییرات مدنظر خود را اعمال نموده و به نتیجه دلخواه خود دست یابند. در نتیجه از 
ها سازمانافزار، هیچ محدودیتی بر سر راه نویسی و توسعه بستر نرمدیدگاه برنامه

 .کندایجاد نمی

 BPMN 2.0 استاندارد با سازی فرآیندهامدل -2-2

دهد که فرآیندهای کاری خود را به جای ساز به کسب و کارها این امکان را میابزار مدل
توانید وظایف و تصمیمات می Drag and Drop چند ماه در چند روز طراحی کنند. با قابلیت

های داده و ها، کاربران، وظایف، رابطمشخص کرده و سپس فرمسازی را در بوم مدل
   2.0BPMN استاندارد ساز پروسس میکر مطابق باموارد دیگر را به آنها اضافه کنید. مدل

 .ساخته شده و در عین قدرتمند بودن، استفاده از آن نیز بسیار آسان است

 کنید که بر مبنای استانداردبه عنوان مثال، در اینجا فرآیند ارجاع کار را مشاهده می

BPMN 2.0  طراحی شده است: 

 

را پشتیبانی  BPMN 2.0 سازیهای موجود در زبان مدلاکثر الماننرم افزار پروسس میکر، 
تواند در یک محیط کامال گرافیکی مدل ها کاربر مینماید و به کمک این المانمی

های مربوط به هر کدام از فرآیندهای سازمانی خود را رسم نموده و سپس فرم
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طراحی نموده و در همان محیط  Drag & Drop های آن فرآیند را به راحتی و با روشفعالیت
گرافیکی نیز قوانین مربوط به فرآیندها را تعیین نمایند. همچنین قابلیت توسعه ابزار 

ها با داشتن افزار با استفاده از کدنویسی وجود دارد و سازمانسازی این نرممدل
چه که مد نظرشان هست توانند به راحتی هر آننیروهای متخصص در این زمینه می

در محیط پروسس میکر ایجاد نموده و نیازهای خاص سازمان خود را از این طریق 
 .برطرف نمایند

 Drag & Drop تیبا قابل ندیفرآ یطراح -2-3

 تیبا استفاده از قابل ،یها مشترسازمان یندهایفرآ تیر یمد انیکارشناسان و متصد
Drag & Drop رسم  یمختلف برا یهاالمان یبه راحت توانندیم کرینرم افزار پروسس م

خود را در  یندیمدل فرآ کیصفحه قرار داده و تنها با چند کل یرا بر رو ندیمدل فرآ
 .ندینما جادیافزار انرم

 
 افزاربودن نرم Responsiveگرا و واکنش -2-4

دهد ای طراحی شده است که به کاربران این اجازه را مینرم افزار پروسس میکر به گونه
گرا و ها را به صورت واکنشکه بتوانند با توجه به اندازه صفحه نمایشگر، فیلدهای فرم

 .ها را تکمیل نمایندمتناسب با اندازه همان صفحه مشاهده نموده و به راحتی آن

 مختلف یهاسازگار با دستگاه -2-5

 نصب نرم افزار پروسس میکر عالوه بر کامپیوتر بر روی موبایل و تبلت برای اندروید و

iOS  مکن است. در نتیجه دسترسی به سیستم مدیریت جریان کار همواره از طریق نیز م
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افزار در اختیار کاربران خواهد بود. به این ترتیب کاربران به های مختلف این نرمنسخه
توانند در خارج از محیط کاری نیز با استفاده از موبایل و یا تبلت خود به این راحتی می

 .های کاری خود را پیگیری و مدیریت نمایندنافزار متصل شده و جریانرم

 یاطالعات یهااز انواع بانک یبانیپشت -2-6

 ,MySQLجملههای اطالعاتی از پروسس میکر قابلیت برقراری ارتباط با انواع بانک

PostgreSQL, SQL Server/Sybase  و Oracle افزار با توان میان این نرمرا دارد و به راحتی می
های ذکر شده دادهکه از پایگاه نرم افزار اتوماسیون اداری افزارهای دیگری مانند هرنرم

 .افزارها پرداختکنند، ارتباط برقرار نمود و به تبادل اطالعات با این نرماستفاده می

 و ارجاع صیتخص یبرا شرفتهیکنترل پ -2-7

توان از انواع در نرم افزار پروسس میکر برای تخصیص و ارجاع وظایف به کاربران می
ها به کاربران. در این حالت مختلف ارجاع استفاده کرد، از جمله ارجاع دستی فعالیت

تواند تعیین نماید که فعالیت مرحله بعد توسط چه کننده مرحله قبل میکاربر تکمیل
تواند تعیین نماید که فرم تکمیل شده در مرحله رتی میشخصی انجام گیرد و به عبا

خودش به چه شخصی ارسال شود. نوع دیگری از ارجاع به صورت چرخشی است، به 
این معنا که هر بار یک فعالیت به صورت چرخشی توسط یک شخص از تعداد خاصی 

شناسه از افراد انجام شود و این چرخه مدام تکرار شود. نوع بعدی ارجاع بر حسب 
توان یک فعالیت را به یک شناسه خاص ارجاع داد. نوع ارجاع کاربران هست که می

دیگری که در نرم افزار پروسس میکر وجود دارد و بسیار نیز حائز اهمیت است تخصیص 
مراتب چارت سازمانی است، به نحوی که اگر یک و ارجاع یک کار بر حسب سلسله

مود، سیستم مدیریت فرآیند به صورت خودکار کارشناس یک فرم مرخصی را تکمیل ن
و بر اساس چارت سازمانی مدیر مرتبه باالی آن کارشناس را پیدا نموده و مرحله بعدی 

 .دهدکار را به مدیر آن شخص ارجاع می

 (نیدر قالب افزونه )پالگ دیجد یهاتیامکان افزودن قابل -2-8

ها خود اقدام به توسعه وجود دارد که سازمان کریافزار پروسس مدر نرم زین تیقابل نیا
امکانات را در قالب افزونه  نیسازمان خود نموده و ا یندهایامکانات خاص مربوط به فرآ

 .ندیافزار اضافه نمانرم نیبه ا

 سازفرم تیقابل یدارا -2-9
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توانند خیلی سریع و ساده و بدون رم افزار پروسس میکر به کاربران، آنها میبا آموزش ن
انواع  Drag and Drop نویسی، در یک محیط کامال گرافیکی با قابلیتنیاز به دانش برنامه

های اطالعاتی مرتبط با کسب و کار خود را طراحی کنند و سپس از آن در گردش فرم
ها از آوری داده، جمعفرم ساز ان استفاده کنند. هدفکار بین کاربران و اعضای سازم

های مورد نیاز ها در قالب فرم، امکان اخذ گزارشها، گردش آن بین تیمسایر سیستم
 .گیری مدیران استهای تایید برای تصمیمبرای سازمان و طراحی صفحه

 ندهایکاربران و فرآ یبندامکان دسته -2-10

های ها و یا دپارتمانتوانند به راحتی گروهها با استفاده از پروسس میکر میسازمان
ها افزار تعریف نموده و سپس کارکنان خود را در هر کدام از این گروهنرم خود را در این
ها به کارکنان، ها قرار دهند. همچنین در زمان تعیین و ارجاع فعالیتو یا دپارتمان

های تعریف شده استفاده نموده و ها و یا دپارتمانتواند از این گروهراهبر سیستم می
 .ارجاع دهدهای کاری را به آنها فعالیت

های همچنین این امکان در نرم افزار پروسس میکر وجود دارد که فرآیندها را در دسته
بندی دیگری تقسیم مختلف برای مثال اداری، مالی، منابع انسانی و یا هر نوع دسته

افزار تعریف نمود و در زمان ایجاد یک فرآیند جدید، آن را ها را در نرمکرد و این دسته
 .بندی نموداز پیش تعیین شده طبقههای در یکی از دسته

 
سازی شده و از پیش قابلیت ذکر شده در فوق، الگوهای فرآیندهای مدل 1۰عالوه بر 

های و قابلیت ابزارهای مدیریت اسناد ، APIسازی مانندآماده، ابزارهای یکپارچه
 .افزار هستندهای این نرمگیری از دیگر ویژگیگزارش

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/bpms/business-form/
https://www.faragostar.net/bpms/business-form/
https://www.faragostar.net/automation/dms/
https://www.faragostar.net/automation/dms/


 

 

www.Faragostar.net 7 

 کالم آخر -3
افزار مدیریت شدن و خودکارسازی کسب و کار خود به نرمها برای دیجیتالیسازمان

تر تر، رعایت مقررات را آسانگیری را سریعافزارها تصمیمفرآیندها احتیاج دارند. این نرم
افزار یخشند. نرم افزار پروسس میکر به عنوان یک نرمو عملکرد سازمان را بهبود می

باز، تاکنون بیش از یک میلیون بار دنلود شده، صدها مشتری تجاری داشته و متن
افزار دارای ابزارهای کنند. این نرمباز فعال از آن پشتیبانی مینویس متنهزاران برنامه

باشد می (Dashboard) و داشبورد (Workflow) گیری و ابزار طراحی گردش کارساز، گزارشفرم
کند. در حالی که برخی که با توجه به نیاز کاربران، طراحی فرآیند را برای آنها آسوده می

افزار هستند، شرکت فراگستر برای راحتی های بزرگ دنیا مشتریان این نرماز شرکت
از جمله تقویم شمسی را  هاییسازی کرده و ماژولافزار را بومیکاربران ایرانی، این نرم

نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار  نیز به آن افزوده است. شما با تهیه
افزار پروسس میکر به صورت یکپارچه و در توانید از تمامی امکانات نرممی فراگستر

.کنیدکارتابل اتوماسیون اداری خود استفاده 
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