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 دقیقه 6زمان تقریبی مطالعه: 

 یندهایفرآ یاست که به خودکارساز یابزار BPMS ایکسب و کار  ندیفرآ تیر یمد ستمیس
 .آنها دارد یوربهره شیدر افزا یو نقش مهم پردازدیدر کسب و کارها م ینیبشیقابل پ

و مراحل استفاده  ایکسب و کار، به مزا ندیفرآ تیر یمد مستیس فیدر ادامه ضمن تعر 
 .میپرداز یاز آن م

 
هایی است که هر سازمان و کسب و خودکارسازی فرآیندهای تکراری و دستی از چالش

ها تصور ها و صاحبان کسب و کاربسیاری از مدیران سازمان .شودکاری با آن روبرو می
ای غیر ضروری است که تنها کنند که سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار هزینهمی

این در حالیست که هر کسب  .ی عظیم کاربرد داردهابرای فرآیندهای مربوط به پروژه
های در حال انجام آنها کوچک و کم اهمیت به نظر و کاری، هر چقدر هم که پروژه

 .احتیاج خواهد داشت BPMS برسند، به سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار یا

 سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار چیست؟ -1
ها و کسب نرم افزاری است که به سازمان BPMS سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار یا

بینی دهد تا تمامی فرآیندهای کاری خود را به صورت قابل پیشو کارها اجازه می
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سازی، ایجاد، ویرایش و اجرا کنند و در نهایت اثربخشی آنها را تجزیه و تحلیل مدل
 .زم را انجام دهندکرده و در صورت ضرورت اصالحات ال

کند تا نگرش ها کمک میبه این ترتیب، سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار به سازمان
تری نسبت به عملکرد فرآیندهای خود داشته باشند و بتوانند ضمن تحلیل آنها، دقیق
هایی که در آنها امکان پیشرفت وجود دارد را مشخص کرده و بر آنها تمرکز بیشتری زمینه
 .ه باشندداشت

در هر شرکت یا سازمان، فرآیندهای متعددی وجود دارند که در آنها، واحدهای مختلف 
وظیفه دارند که مواد خام یا اطالعات را دریافت کنند و آن را تبدیل به نوعی از کاال یا 

یک فرآیند ممکن است واحدهای مختلف سازمان را نیز درگیر کند و  .خدمات کنند
تواند تمامی این موارد را خودکارسازی و تسریع ند کسب و کار میسیستم مدیریت فرآی

 .کند

 
BPMS تفاوتی با مدیریت وظایف و مدیریت پروژه دارد؟ چه 

 مدیریت فرآیند کسب و کار چه تفاوتی با مدیریت پروژه دارد؟ -2
 Task) با نرم افزارهای مدیریت وظایف (BPMS) کسب و کارسیستم مدیریت فرآیند 

Management) و مدیریت پروژه (Project Management) نرم  .های مهمی داردتفاوت
طور اختصاصی بر افزارهای مدیریت وظایف، همانطور که از نامشان پیداست، به

بر اجرای یک پروژه  ابزارهای مدیریت پروژه نیز .کنندمدیریت وظایف کارکنان تمرکز می
این در حالیست که سیستم مدیریت  .کندو وظایف متعدد آن توسط یک تیم نظارت می
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های قابل فرآیند کسب و کار، به مدیریت فرآیندهای کلی سازمان و خودکارسازی روند
 .بینی در آنها متمرکز استپیش

، BPMS  نرم افزار و مدیریت پروژه نیز این است که در BPMS هاییکی دیگر از تفاوت
افزار مدیریت شود، در حالی که در نرمها به طور خودکار در کل سیستم جابجا میداده

 همین تفاوت میان .شودنفعان رد و بدل میها به صورت دستی بین ذیپروژه، داده

BPMS  هر چند مدیریت وظایف یا مدیریت تیم مساوی  .و مدیریت وظایف نیز وجود دارد
روژه نیست، بلکه یک زیرمجموعه و یک قطعه مهم از پازل مدیریت پروژه با مدیریت پ
بدون راهکار مناسب برای مدیریت وظایف، اعضای پروژه برای انجام  .شودمحسوب می

های مربوط به وظایف خود به مشکل برخواهند خورد و نخواهند توانست رسانیاطالع
 .گذارنداطالعات الزم برای تکمیل پروژه را به اشتراک ب

های هر وظیفه خاص از ها، مدیریت وظایف تمام جنبهبرخالف مدیریت پروژه
کند تا از بندی، مشخص کردن مجری و اجرای آن را مدیریت میریزی تا اولویتبرنامه

از سوی دیگر، مدیریت وظایف وابستگی  .آمیز آن اطمینان حاصل کندانجام موفقیت
به عبارتی در  .پردازدتر نمیدیریت یک هدف بزرگبه عوامل جانبی ندارد، زیرا به م

مدیریت پروژه، وظایف متعددی وجود دارد که شروع به انجام آنها مستلزم اتمام برخی 
افزارهای مدیریت وظایف صادق که این مساله در مورد نرموظایف دیگر است، درحالی

 .نیست

 
 اهمیت سیستم مدیریت فرایند کسب و کار چیست؟ دلیل
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 چرا سیستم مدیریت فرایند کسب و کار مهم است؟ -3
مند پیش نرفته و های سازمانی بر اساس فرآیندهای قاعدهها و فعالیتاگر پروژه

به  .نظمی در کسب و کار شوندتوانند باعث آشفتگی و بیسازماندهی نشوند، می
بیند و تنها تعداد عبارتی، در یک پروژه، بیشتر افراد صرفاً از دیدگاه خودشان پروژه را می

توانند کل فرآیند، نتایج آن، نقطه شروع و پایان هر پروژه میمحدودی از افراد دخیل در 
کار، اطالعات مورد نیاز برای پیشرفت پروژه و مشکالت احتمالی حین انجام کار را 

مند شدن آنها و عدم بنابراین مدیریت این فرآیندها مستلزم قاعده .بینی کنندپیش
 .اتکاء به تعداد معدودی از افراد است

روند باعث ضرر رساندن به کسب و که بدون چنین نظم و ترتیبی جلو میهایی پروژه
 :های زیر استشوند و حاصل آنها اغلب یک یا چند مورد از گزینهکارها می

 اتالف زمان 

 تکرار اشتباهات 

 افزایش خطای مجریان پروژه 

 هاکمبود و یا نبود اطالعات کافی در مورد وضعیت پروژه 

 روحیه ضعیف کارمندانی با 

های فرآیند سازی تمام جنبهاستفاده از سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، با همگام
های سازمان به سمت موفقیت و بهبود ها و فعالیتبا یکدیگر، باعث هدایت پروژه

 .شودعملکرد آنها می

های مدیریت فرآیند کسب و کار کدام مراحل کار با سیستم -4
 است؟

های مدیریت فرآیندهای کسب و کار برای خودکارسازی ترین مراحل کار با سیستماصلی
 :فرآیندها، عبارتند از

 طراحی -1

ها شامل چارچوب مشخصی برای جمع آوری اطالعات، پردازش آنها و گردش کار فرآیند
اولین قدم برای استفاده از سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار این است که  .هستند
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مرحله  .این چهارچوب را طراحی کنید تا هر فردی نقش خود را در یک فرآیند بداند
هایی امل شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیندطراحی در مدیریت فرآیند، ش

در هنگام طراحی، تمرکز بر روی نکات زیر است:  .است که در آینده قرار است طی شوند
نشان دادن روند پیشروی کار، عوامل دخیل در روند پیشرفت کار، شناسایی جزئیاتی 

آیند رخ دهند، اقدامات که باید بیشتر به آنها توجه کرد، مشکالتی که ممکن است در فر 
استانداردی که در روند انجام پروژه باید انجام شوند و توافقی که باید بین نیروی کار و 

های کنونی سازمان حتی اگر طراحی و خودکارسازی فرآیند .مدیران وجود داشته باشد
ای است که در این مرحله قطعی نشود، هدف از این مرحله اطمینان یافتن از برنامه

 .رای پیشبرد اهداف طراحی شده استب

 سازیمدل -2

در این مرحله شما باید فرآیند را در قالب یک مدل به تمام افراد دخیل در پروژه ارائه 
جزئیاتی مانند مهلت تحویل پروژه و شرایط کار را به طور کامل برای همه افراد  .دهید

شرح دهید، تا هر کس  توضیح دهید و سلسله مراتب کار را به طور دقیق برای همه
های دخیل در فرآیند را تعیین سازی در واقع، متغیرمدل .نقش خود را بهتر بشناسد

کننده چگونگی پیشروی کند، برای مثال تایید خزید از سوی یکی از مدیران که تعیینمی
گیرد تا کاربر خود را برای هایی را در نظر می”شاید“این مرحله همچنین  .عملیات است

 تماالت آماده کند،اح

 اجرای فرآیند -3

در مرحله بعد باید فرآیندهای طراحی شده را توسط یک گروه کوچک به اجرا در بیاورید 
و بعد از اطمینان حاصل کردن از مفید بودن و عملکرد صحیح آنها، خودکارسازی آنها را 

های ن فرآینداین مرحله عمدتا شامل به اجرا در آورد .در سرتاسر سازمان انجام دهید
های یک کار به صورت دستی، اتوماتیک، و یا به اجرا درآوردن فرآیند .تایید شده است

ها گیرند، توسط انسانهایی که دستی انجام میفرآیند .گیردانجام می 2ترکیبی از هر 
های افزارشوند، به کمک نرمهایی که اتوماتیک انجام میفرآیند .شوندپیش برده می

هایی که کسب و کار .شوندبسته به کاری که باید انجام پذیرد، پیش برده میمختلف، 
هایی استفاده ها و روشافزارشوند، برای انجام کار از نرمبه صورت خودکار اجرا می

های یکی از راه .شودکنند که منجر به پیشروی کار به صورت کامالً اتوماتیک میمی
های مربوط به مدیریت فرآیند کسب و افزارفاده از نرمسازی فرآیند اجرا، استاتوماتیک
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 .آوردکند و به اجرا در میهای الزم برای انجام پروژه را طراحی میکار است که گام
افزار و نیروی انسانی را راهکار دیگر این است که برای پیشبرد کسب و کار ترکیبی از نرم

باشد، اما باعث باال رفتن دقت کار تر میهر چند این راهکار کمی پیچیده .به کار بگیرید
 .شودمی

 نظارت بر فرآیند -4

از  .های آن را زیر نظر داشته باشیددر هنگام اجرای فرآیند، تمام مراحل و جنبه
گیری میزان پیشرفت کار استفاده کنید، میزان راندمان های استاندارد برای اندازهمعیار

خیص مشکالت احتمالی داشته باشید تا از آنها پروژه را تعیین کنید، و سعی در تش
های فردی مرحله نظارت همچنین شامل تحت نظر گرفتن تمام فعالیت .جلوگیری کنید

باشد، تا اطالعات مربوط به وظایف آنها را کامل و گروهی افراد دخیل در فرآیند می
 .کندک میتحت نظر گرفتن افراد به پیدا کردن مشکالت و حل آنها کم .تحلیل کنند

 سازیبهینه -5

رسد، سعی کنید هایی که از فرآیند به دستتان میدر این مرحله پس از تحلیل داده
 .تغییراتی در چهارچوب کلی ایجاد کنید تا فرآیند بهبود یابد

 طراحی مجدد -6

زمانی که پیچیدگی این فرآیندها بیشتر شده یا ناکارآمد شوند، مدیر سازمان دستور 
ها ها و کسب و کارطراحی دوباره این فرآیندها به سازمان .دهدره آنها را میطراحی دوبا

وری آنها را افزایش داده و مشکالت آن را تا حد ممکن حل کند تا بتوانند بهرهکمک می
 .کنند

 کالم آخر -5
های خود نیازمند در این مقاله خواندید که هر کسب و کاری برای پیشبرد اهداف و پروژه

برای اجرا و مدیریت  .هایی همراه با فرآیندهای از پیش تعریف شده استنقشه برنامه و
های کوچک و هم در کسب و کارهای بزرگ، استفاده دقیق این فرآیندها، هم در شرکت

برای آشنایی بیشتر با  .از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار ضروری است
، مدیریت فرآیندهای کسب و کار فراگستر و همینطور نرم افزار BPMS راهکارهای

.توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنیدمی
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