
 
 

    

  

 ؟کریپروسس م ای یزاجینرم افزار ب
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 کر،یو نرم افزار پروسس م یزاجینرم افزار ب یعنی BPMSراهکار مطرح  ۲مقاله  نیدر ا
 نهیاند تا مشخص شود کدام گز شده سهیمقا گریکدیهمراه با نقاط قوت و ضعف آنها با 

 .مناسب سازمان شماست

، جزو BPMS ینرم افزارها یبنددر رتبه کر،یو نرم افزار پروسس م یزاجینرم افزار ب ۲هر 
 یسازنهیبه یجهان برا یهاسازمان نیاز بزرگتر  یاریتوسط بس ۲هستند و هر  هانیبهتر 
 .شوندیاستفاده م ییکارا زانیم نیبه باالتر  یابیبا هدف دست یسازمان یهااتیعمل
 .باشد یکار دشوار تواندیم ت،یفیبا ک BPMSراهکار  ۲ نیب تخابان ،یهر سازمان یبرا
 بیو معا ایمزا میبه شما کمک کن میکنیمقاله تالش م نیمشکل، ما در ا نیحل ا یبرا

 یالیکسب و کار را با خ ندیفرآ تیر ینرم افزار مد ۲ نیهر کدام از ا یبر رو یگذارهیسرما
و  یاز جمله نحوه طراح ییهانهیدر زم فزارهانرم ا نیراستا، ا نیدر ا .دیآسوده بسنج

 ندها،یفرآ یسازیامکان شخص زانیم ند،یفرآ نیقوان فینحوه تعر  ند،یفرآ یسازنهیبه
 .اندقرار گرفته یآنها مورد بررس عیتوسعه و استقرار سر  تیو قابل ،یریگزارشات تصو

 
 BPMS کیخود را دارند، اما  بیو معا ایپلتفرم مزا ۲ نیاز ا کیهر  دهندینشان م جینتا

قدرت را  نیا یفن ریو هم غ یساده هم به کاربران فن یرابط بصر کیبا کمک  تیفیبا ک
ادغام  هاستمیس ریبا سا یو با آنها کار کنند، به آسان یتا گردش کارها را طراح دهدیم
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به  یکد توسعه دهند، دسترسخود را به صورت کم ازیخاص مورد ن یهاتیشوند، قابل
 ندهایفرآ یسازنهیو به تیر یمد یبرا یقو ییو آموزش داشته باشند و ابزارها یبانیپشت

پلتفرم را  نیراهنما به شما کمک کند تا بهتر  نیا میدوار یام .دهدیآنها قرار م اریدر اخت
 .دیکن ییاکسب و کار خود شناس یهاحل چالش یبرا

 :داننرم افزار آورده شده ۲در ادامه، نقاط قوت و ضعف هر کدام از این 

 ؟(Bizagi) یزاجینرم افزار ب -1
  (Bizagi) یزاجینقاط قوت نرم افزار ب -1-1

 سه نسخه )در  یزاجینرم افزار ب: مختلف یارائه نسخه هاModeler ،Studio  و
Automationدانلود  یبرا گانینسخه اول به صورت را ۲ .شودیرائه مکاربران ا ( به

در دسترس هستند و  کروسافتیما ندوزیدر دسترس هستند، اگرچه فقط در و
 یبرا شتریکاربر است و ب ۲۰شده توسط آنها محدود به  یبانیتعداد کاربران پشت

 .هستند دینرم افزار مف شیآزما

 گانیرا یساز کپارچهی یو ابزارها یهاقالبBizagi Xchange  :که در  یهر کس یبرا
استفاده در  یبرا گریها و موارد دها، قالببه دنبال دانلود اتصال دهنده نترنتیا

حال، خود  نیبا ا .در دسترس است باشد،یم یزاجینرم افزار ب گانیرا یهانسخه
 .ستندین گانیها راها و قالباتصال دهنده نیا

 سافتکرویما یابر سیاز سرو استفاده Bizagi :نرم افزار  یارائه نسخه ابر یبرا
گان ارائه دهنده نیکه از برتر  کندیاستفاده م Microsoft Azure سیخود، از سرو

 .شودیمحسوب م یابر یهاسیسرو

 مربوط  یآسان بودن رابط کاربر ها،ینقد و بررس شتریب: کپارچهی یطراح طیمح
ساز مدل .کنندیم نیتحس یزاجیها را در نرم افزار بو فرم ندهایفرآ یبه طراح

تا به  کندیدارد که به کاربران کمک م drag-and-drop تیقابل زین گانیرا یهانسخه
 .کنند یکارسازو خود فیخود را تعر  یگردش کارها یراحت

 (Bizagi) یزاجیبنقاط ضعف نرم افزار  -۲-1

 در  یزاجیساز نرم افزار بمتاسفانه مدل: است ندوزیو یصرفا برا ینسخه دانلود
 کیو فقط به عنوان  ستیدر دسترس ن نوکسیل ای نتاشیعامل مک ستمیس

 نیا رسدیبه نظر م .در دسترس است کروسافتیما ندوزیبرنامه دسکتاپ در و
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 تیاولوو با  ببر و یمحصول کامال مبتن کینرم افزار خود به  لیشرکت در تبد
APIعقب است ی، کم. 

 منحصر  یژگیو یسینوع کدنو چیبه ه ازیعدم ن: ستیبدون کد ن ،یواقع یمعنا به
حال نقد و  نیآن است، با ا یمدع یزاجیاست که تنها نرم افزار ب یبه فرد

 یندهایفرآ یسازمدل رایز  .کننده استادعا گمراه نیاند که انشان داده هایبررس
ً به دانش دهیچیپ بودن،  Low Code ایکد کم .رددا ازین یسیو کدنو IT مطمئنا

 .افزار خواهد بودنرم نیا یبرا یترمناسب گرفیتوص
 یزبان برا( یسیانگل ی)و حت یفارس یبانیکارشناسان پشت کمبود Bizagi :یدسترس 

تر است و اگر سخت گانیرا یها( در نسخهی)انسان یبانیبه کارشناسان پشت
 دیخواه نهیبه صرف هز  ازین دیاستفاده کن یزاجیب یااز خدمات حرفه دیبخواه
کارشناسان  یکه تقاضا برا ندیگویم هایاز نقد و بررس یاریبس ن،یهمچن .داشت

 .کم است اریتعداد کارشناسان در دسترس بس یبوده ول ادیز  Bizagi زبان یسیانگل
 زبانانیها مثل فارسزبان ریسا یزبان و حت یسیانگل یهاکه سازمان ینکته ا

 .رندیدر نظر بگ دیبا
 از کاربران یاریبس: متیگران ق یاختصاص خدمات Bizagi اند که گزارش کرده

 یگران بوده و اغلب استفاده از آنها عمل اریشرکت بس نیا یاخدمات حرفه
 .ستین

 دیکنیاستفاده م یزاجیکه از نرم افزار ب یزمان: ستیمدرن ن شنیکیوب اپل کی 
اجرا  یاست و به خوب داریبرنامه پا نیاگرچه ا .کرد دیبودن خواه یمیاحساس قد

 لیتبد API تینرم افزار تحت وب مدرن با اولو کیاما به طور کامل به  شود،یم
 .نشده است

 ؟(Process Maker) کرینرم افزار پروسس م -۲
 (Process Maker) کرینقاط قوت پروسس م -1-۲

 متن باز بودن:ProcessMaker  متن  یاز جامعه نرم افزارها یمفتخر است که بخش
 .باز است

 آمازون یابر سیاز سرو استفاده:ProcessMaker  خود را با  یعموم یابر سیسرو
 .دهدیآمازون، ارائه م یعنی ،یارائه دهنده خدمات ابر نیتر یمیاستفاده از قد
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 یارائه دهندگان خدمات ابر ریبا استفاده از سا یخصوص یابر یهاسیاما سرو
 .شودیارائه م زین Azure مانند

 تیبا اولو یافزار نرم API بر یو مبتن Microservice با  کرینرم افزار پروسس م: ها
 یبازساز laravelو  js ،bootstrapوب مانند مدرن  یهایاز فناور یسر کیاستفاده از 
 یسرعت باال دیتوانیم یبه راحت کریهنگام کار با پروسس م .شده است

 .دیبرنامه را احساس کن نیا ییپاسخگو
 لیموبا شنیکیاپل داشتن:ProcessMaker  برنامه تحت وب کامالً واکنش گرا  کی

 زین دیستین وتریکه پشت کامپ یو هنگام کندیکار م زین لیموبا یاست که رو
در حال حاضر نسخه  ProcessMaker نسخه نیآخر  .دیاز آن استفاده کن دیتوانیم

آن  API تا به دهدیاجازه م گرید یهااما به برنامه دهد،یارائه نم لیموبا ینصب
 .مستند شده است( متصل شوند ینات آن به خوب)که امکا

 افزار نرم نیا یابیبازار : شتریتوسعه ب یکد اما همراه با ابزارهاکم ندیفرآ یطراح
به دانش  ازیسامانه ن نیبا ا ندهایفرآ یسازادهیو پ یطراح .صادقانه است

 خواهندیکه م یتوسعه دهندگان یحال، برا نیبا ا .ندارد یسیکدنو
اجرا کنند،  کریپروسس م طیخود را ساخته و در مح یاختصاص یهاپتیاسکر 

 یطراح یتحت وب با امکانات کامل، برا (IDE) کپارچهیتوسعه  طیمح کی
 .فراهم شده است یسیهر زبان برنامه نو بایبا تقر  هاپتیاسکر 

 یراهکارها نیتر از ارزان یکی کریطبق گزارشات، پروسس م: مناسب متیق BPM 

 .شودیمحسوب م یسازمان
 متعدد نشان  یهاینقد و بررس: یاحرفه یبانیکامل و خدمات و پشت آموزش

استقبال مثبت  کر،یپروسس م انیمشتر  یوفادا یاصل یهااند که از علتداده
 .ازفزار استنرم نیا یاحرفه یبانیکامل و خدمات و پشت یهااز آموزش

 (Process Maker) کرینقاط ضعف پروسس م -۲-۲

 برای : های آننیاز به دانش بیشتر کدنویسی برای استفاده حداکثر از ویژگی
استفاده حداکثر و فرآیندهای پیچیده، یک متخصص فناوری اطالعات باید 

ها استفاده عنوان سنگ بنای بسیاری از فرآینداسکریپت اصلی را بنویسد که به
طور نامحدود توسط سایر کاربران سازمان مورد استفاده مجدد توانند بهشود و می
 .قرار بگیرد
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 رسدبه نظر می: تنها پشتیبانی از یک سرویس ابری ProcessMaker  در حال حاضر
های به دنبال توسعه نسخه ابری خود است و راهکار جدید آن به عنوان نسخه

یک راهکار ترکیبی منحصر به   ProcessMakerبا این حال، .دشونآفالین تبلیغ نمی
های حساس به صورت محلی در سازمان شما در کنار فرد با قابلیت ذخیره داده

 .اتصال به نسخه ابری فراهم کرده است

 نصب فنی نسخه آفالین در محل ProcessMaker : به عنوان یک نرم افزار تحت وب
خواهند از نسخه فزار برای کاربرانی که مینصب این نرم ا .ساخته شده است

های نسخه متن باز آن به صورت آفالین استفاده کنند، دشوار خواهد بود و ویژگی
با این حال،  .سازمانی و تحت وب این نرم افزار نیز در نسخه متن باز وجود ندارند

های هسته متن باز این نرم افزار به خوبی مستندسازی شده و برای آموزش
 .ایده آل است نرم افزارهای سازمانی نجاندن در سایرگ

 ؟باالخره بیزاجی یا پروسس میکر: نتیجه گیری -3
اما  .مناسب بستگی به نیازهای هر سازمان و الزامات آنها دارد BPMS انتخاب یک راهکار

آنچه مسلم است این است که اگر شما به عنوان خواننده ایرانی این مطلب، دارای 
ها کسب و کار بوده یا مدیریت یک سازمان ایرانی را بر عهده دارید، به علت تحریم

این در  .زار بیزاجی استفاده کنیدنخواهید توانست از پشتیبانی شرکت سازنده نرم اف
حالی است که نرم افزار پروسس میکر متن باز بوده و اگر نسخه بومی شده آن توسط 

در هر حال  .فراگستر را تهیه کنید، از پشتیبانی شرکت فراگستر نیز بهره خواهید برد
ی های های معینی دارد که بایستی بر اساس آنها، نیازمندلیستچک BPMS انتخاب ابزار

شما خواهید  چک لیست با استفاده از این .اصلی سازمان خود را مشخص کرده باشید
.تر استتوانست تعیین کنید که کدام ابزار برای رفع نیازهای سازمان شما متناسب
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