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 دقیقه 8زمان تقریبی مطالعه: 

وری و ها از جمله افزایش بهرههای زیادی برای سازمانفایده BPM مدیریت فرآیندها یا
اما حتی در صورت داشتن بهترین ابزارها، باید با نحوه صحیح  .ها داردهزینه کاهش

سازی مدیریت فرآیندها در ادامه در مورد مراحل پیاده .پیاده سازی آن آشنا باشید
 .صحبت خواهیم کرد

 

مراحل چک لیست پیاده سازی مدیریت فرآیندها در کسب و  -۱
 کار کدامند؟

سازی موثر مدیریت یک ابزار یا اراده قوی برای پیاده همانطور که گفتیم، صرف داشتن
ریزی کافی و با عجله آن را کافی نیست و اگر بدون دانش و برنامه (BPM یا) فرآیندها

اجرا کنیم، تنها منجر به عدم پذیرش آن توسط کارکنان، افزایش ناکارآمدی فرآیندها و 
تواند باعث تاخیر در می BPM اجرای سریع .شودهای سازمان میآشفتگی در فعالیت

 .ها و هدررفت منابع سازمان نیز بشوداتمام پروژه

جویی در وقت کارکنان، تواند باعث صرفهمی BPM این در حالیست که اجرای صحیح
 .تسهیل و تسریع دستیابی به اهداف سازمان و بکارگیری منابع به بهترین شکل شود
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سازی م این است که مراحل الزم برای پیادهمستلز  BPM دستیابی به مزایای بنابراین
ایم که به برای شما آورده ایمرحله ۱۱چک لیست  در ادامه یک صحیح آن را طی کنید.

 .پیاده سازی صحیح مدیریت فرآیند کسب و کار کمک کند

 
 چک لیست پیاده سازی مدیریت فرآیندها در کسب و کار

 نیازهای خود را شناسایی کنید -۱

برای بهبود فرآیندها، مستلزم این است که ابتدا نیازهای این کار را  BPM ازاستفاده 
به عنوان نمونه باید بدانید که چه مشکالتی در فرآیندها و در اجرای آنها وجود  .بشناسید

همچنین الزم است تا فرآیندهایی را که نیاز به بهبود دارند و نیازهای اجراکنندگان  .دارد
بنابراین باید به چنین سواالتی پاسخ  .والن فنی آنها را نیز بدانیداین فرآیندها و مسئ

 :دهید

 سازی شود؟خواهید پیادهچرا می 

 به دنبال بهبود کدام فرآیندها هستید؟ 

 توقع شما از نتیجه اجرای BPM چیست؟ 

 فرآیندهای کنونی چه کمبودهایی دارند؟ 
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 ؟تواند برای بهبود فرآیندها مفید باشدچه تغییراتی می 

کند تا نیازهای مربوط به فرآیندها را شناخته و پاسخ به سواالت باال به شما کمک می
 به دنبال برطرف کردن آنها باشید. BPM سازیدر هنگام پیاده

 انتخاب کنید BPM ابزاری مناسب برای اجرای -2

، مستلزم استفاده از ابزارهای مناسب برای اینکار BPM سازی موفقپیاده
اما  .هستند BPMS افزارهایترین ابزارهای مدیریت فرآیندها نیز نرماصلی است.

افزارهای متعددی از این دست و برای اتوماسیون کسب و کار در بازار محصوالت و نرم
به عنوان نمونه  .اشتباه بگیرید BPMS نرم افزارهای شوند که نباید آنها را بایافت می

افزارهای مدیریت گردش کار و ابزارهای اتوماسیون افزارهای مدیریت تیم، نرمنرم
 .اندطراحی نشده BPM مکاتبات برای اجرای

گر، شما باید نرم افزاری را انتخاب کنید که بتواند تمامی نیازهای شما را از سوی دی
افزارها و یا این نیازها ممکن است مربوط به قابلیت تعامل با سایر نرم .برطرف کند

به عنوان نمونه اگر به دنبال این هستید که  .مربوط به سهولت استفاده از آنها باشد
شما استفاده کنند و یا  BPMS فنی، بتوانند از نرم افزار همه کارکنان، از جمله افراد غیر

افزاری خواهید نیاز به استخدام مشاوران فنی نداشته باشید، باید به دنبال نرماگر می
 .باشید که کاربری آسانی داشته باشد

 کنید امتحان کنیدابزاری را که انتخاب می -3

اید، د از کارآمدی ابزاری که انتخاب کردهبای سازی مدیریت فرآیندها،پیش از ادامه پیاده
های کند تا با امکانات و قابلیتآزمون این ابزار به شما کمک می اطمینان حاصل کنید.

توانید آن نیز بهتر آشنا شوید و بدانید که با استفاده از آن، دقیقاً کدام فرآیندها را می
دهد تا ببینید ه شما امکان میامتحان کردن این ابزارها، همچنین ب .خودکارسازی کنید

 .انتخابی شما، قادر به ایجاد تغییری مثبت در سازمان هست یا خیر BPMS آیا نرم افزار

توانید یکی از فرآیندهای خود را به عنوان نمونه برای امتحان کردن این ابزارها می
یندی دقت کنید که برای امتحان کردن این سیستم، بهتر است فرآ خودکارسازی کنید.

را انتخاب کنید که پیچیدگی زیادی نداشته باشد تا بتوانید بیشتر بر عملکرد سیستم 
اگر نتیجه آزمون نشان داد که اعضای تیم و کارکنان سازمان در کار با  .متمرکز شوید
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در  .این ابزار دچار مشکالت جدی هستند، باید به دنبال راهکار دیگری باشید
 .تر برویدریج به سراغ فرآیندهای پیچیدهتوانید به تدغیراینصورت می

 مسئول مدیریت هر فرآیند را تعیین کنید -4

کند و اگر ای است که افراد زیادی را درگیر میمدیریت فرآیندها در سازمان، پروسه
برنامگی و ایجاد تواند موجب ناهماهنگی، بیمسئول و مدیر آن مشخص نباشد می

  .شوداختالف میان کارکنان سازمان 

سازی موفق مدیریت فرآیندها مستلزم این است که برای هر فرآیند، پیاده بنابراین
این افراد معموالً مدیران واحدهایی  فردی را به عنوان مدیر و مسئول تعیین کنید.

 .هستند که مسئولیت اصلی آن فرآیند را برعهده دارند

 اهداف و توقعات خود را مشخص کنید -۵

پیش از  بنابراین .، مستلزم این است که اهداف خود را بدانیدBPM سازی موفقپیاده
به عنوان نمونه، هدف از  خودکارسازی هر فرآیند باید علت آن را از خودتان بپرسید.

جویی در زمان و تسریع آنها و در مواردی دیگر، هدف مدیریت برخی فرآیندها صرفه
بهبود نظارت بر فرآیندها یا کاهش در برخی موارد نیز هدف تنها  .هاستکاهش هزینه

 .بوروکراسی است

ها و اهداف خود را ، مهمترین اولویتBPM سازیبنابراین مهم است که هنگام پیاده
در غیر اینصورت  .بدانید و بر دستیابی به آنها در چارچوب زمانی مدنظرتان تمرکز کنید

بندی مورد اهداف و زمان .هدف داشته و منابع خود را اتالف خواهید کردیک تالش بی
 .های پیشین تعیین کنیدنظر خود را نیز باید به صورت معقول و بر اساس داده

 گردش کار فرآیند را مدل سازی کنید -۶

نظر خود طراحی مورد  گردش کار باید نموداری از BPM در مرحله بعد برای پیاده سازی
آل توانید با استفاده از یک تکه کاغذ ساده، شکل ایدهبرای طراحی این نمودار می .کنید

توانید از نظرات سایر افرادی که در این همچنین می .اجرای فرآیند خود را ترسیم کنند
 .فرآیندها دخیل بوده و شناخت خوبی از آنها دارند، استفاده کنید
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هایی باید خودکارسازی شوند و حذف کارهای نید در مورد فعالیتتوادر این مرحله می
تر بوده و کارهای هرچه مسیر فرآیند کوتاه دقت کنید که .دستی نیز تصمیم بگیرید

 شود.نیز بیشتر می BPM سازیدستی در آنها کمتر باشد، احتمال موفقیت در پیاده

 
 .آن را به طور آزمایشی اجرا کنید ، این است کهBPM سازی موفقبهترین راه برای پیاده

 خود را به صورت آزمایشی اجرا کنید BPM سیستم -۷

در کسب و کارتان، بدون تاثیر منفی بر سایر  BPM سازی موفقبهترین راه برای پیاده
توانید از شما می .فرآیندهای جاری شما، این است که آن را به طور آزمایشی اجرا کنید

های به کارکنان خود و امتحان کردن قابلیت BPM این فرصت برای آموزش کار با ابزارهای
 .خود نیز استفاده کنید BPMS افزارمختلف نرم

به شما کمک کند تا عملکرد واقعی سیستم، حجم کاری آن، میزان  BPM اجرای سیستم
 .سرعت و خروجی آن را نیز مشخص کنید

 اعمال کنید  BPM سازیات الزم را برای پیادهتغییر  -8

 .اعمال کنید BPM سازیپس از اجرای آزمایشی فرآیندها، باید تغییرات الزم را برای پیاده
به عنوان نمونه، باید شرایط الزم را برای ایجاد هماهنگی میان این سیستم با سایر 
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به  .را با یکدیگر یکپارچه کنیدابزارهای مورد استفاده خود فراهم کنید تا بتوانید آنها 
، باید فرآیندهای مورد نظر BPM سازی موفقته باشید که برای پیادهعالوه در نظر داش

 .خود را نیز استانداردسازی کرده باشید

 همه کارکنان را به مشارکت تشویق کنید -۹

میان به آن نیاز دارید، ایجاد مشارکت  BPM سازی موفقنکته دیگری که برای پیاده
 .دهندو کارکنانی است که فرآیندها را در عمل انجام می BPM هایمدیران فنی سیستم

گروه است و مدیران  2موفقیت در خودکارسازی یک فرآیند مستلزم ارتباط میان این 
دریافت بازخورد از افراد مختلف،  .فنی باید با نیازهای کاربران و مشکالت آنها آشنا باشند

 .دهدیز کاهش میامکان خطا را ن

 های الزم را به کارکنان بدهیدآموزش -۱۰

تا حد زیادی به نحوه تعامل کارکنان با سیستم آن بستگی  BPM سازیموفقیت در پیاده
 .دارد

رود که نسبت به از هر یک از افراد دخیل در فرآیندها انتظار می BPM در یک سیستم
رین راه برای دستیابی به این هدف نیز، دهند، پاسخگو باشد. بهتوظایفی که انجام می

  آموزش کارکنان است.

، منطق اجرای آن و نتایج BPM هایبرگزاری یک کارگاه آموزشی در مورد چیستی سیستم
 .مورد انتظار از آن، به طور قابل توجهی کارایی کارکنان را بهبود خواهد بخشید

 دهید گیری و اصالحات الزم را انجامنتایج را اندازه -۱۱

میزان خروجی و  برداری از آن، مستلزم این است کهو بهره BPM سازیموفقیت در پیاده
در غیراینصورت هرگز متوجه نخواهید شد که آیا  فواید آن را اندازه گیری کنید.

مسئولیت  .خودکارسازی فرآیندها در واقع برای کسب و کار شما مفید بوده است یا نه
بهترین راه برای  .یندها نیز عموماً بر عهده مالک فرآیندهاستگیری و بهبود فرآاندازه
 .ها خواهد بودگیری این نتایح نیز، تمرکز بر نوع خاصی از دادهاندازه

توانید فرآیندهای خود و اند، میدر نهایت، اگر دیدید که اهداف شما برآورده نشده
این کار یک  .پیدا کنید مشکالت موجود را اصالح کنید تا به اهداف مورد انتظار دست
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سازی فرآیندها معمولی فرآیندی است که در گذر اتفاق شبه اتفاق نخواهد افتاد و بهینه
 .افتدمی

 کالم آخر -2
فرآیندهای سازمان ، نقش مهمی در بهبود و نظارت بر BPM سازی صحیحپیاده
کد بدون BPMS نیز استفاده از نرم افزارهای BPM سازی صحیحبهترین راه برای پیاده .دارد

که به شما امکان می  است نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار فراگستر مانند
 .نویسی، فرآیندهای خود را طراحی، اجرا و مدیریت کنیدبرنامهدهد بدون نیاز به دانش 

سازی فراموش نکنید که انتخاب ابزار مناسب تنها یکی از موارد در چک لیست پیاده
ریزی مدیریت فرآیندها در کسب و کار است و شما باید برای تمامی آن موارد برنامه

.داشته باشید
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