
 

 

 )BPMS( در سیستم مدیریت فرآیندهاي کسب و کارپیاده سازي فرآیندها 

 CAMMUNDA و BIZAGI با دو ابزار
 خالصه و سرفصل دوره :

 بخش اول
Bpms ؟چیست 
 هاي اطالعاتیهاي سیستمنسل .1
 BPMSابزارهاي  .2
  BPMSجایگاه  .3
4. BPMS هاي منتخب در ایران 
 چیست؟ BPMSو انتخاب شاخص هاي ارزیابی  .5
 BPMSافزار در مراحل تولید نرم .6
 BPMSگزارشگیري در  .7

 
 است و  در این یک روز با هم یک فرایند را خواهیم ساخت. ساعت 4 بخش این مدت

 
 بخش دوم و سوم

 BIZAGI  جیاآموزش بیزعملی کارگاه 
  

 ست؟!فرایندهاي کسب و کار شما و مکانیزاسیون سازيبراي سیستم قدرتمند راهکاري BIZAGI بیزاجی دانید آیا می

 اند؟!و شرکتهاي بسیار در ایران از آن استفاده کرده ها در ایران استbpms یکی از پرکاربردترین BIZAGI بیزاجی  دانیدآیا می

یکی از پرکاربردترین و   BIZAGI بیزاجی  بندیاین حوزه،رین موسسه رتبهبه عنوان معتبرت بر اساس گزارش گارتنر دانیدآیا می
 ؟!هاي دنیا است BPMS نکاربرپستندتری

 یک متخصص BPMS بدون فراگیري نرم افزارهاي هاي کسب و کارطبق نظر گارنتر، متخصصان حوزه مدیریت فرایند دانیدآیا می
 هستند؟!سنتی به شمار 

 :از عبارتند آموزشی هاي سرفصل ترین مهم از برخی
 اول زیربخش

  BPMSمعرفی .1
 کار جریان مدیریت هاي سیستم از استفاده دالیل .2
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 آن هاي مزیت معرفی و Bizagi چرا .3
 بیزاجی چوب چار معرفی .4

  
 دوم زیربخش

 انواع نصب بیزاجی .1
 پیش نیاز هاي نصب براي انواع مختلف .2
 نصب و پیکربندي سیستم .3
 Web Server و Sql server تنظیمات مربوط به .4
 نحوه ایجاد و افزودن و ویرایش فرآیند .5

  
 سوم زیربخش

 رابط کاربري بیزاجی .1
 Wizard محیط .2
 محیط پیشرفته بیزاجی .3
 معرفی ویژگی هاي فرآیند .1
 Entity معرفی ویژگی هاي .2
 سازمان ها .3
 قواعد کسب و کار .4
 سیستم هاي خارجی .5
 تغییر زبان محیط بیزاجی .6
 تعیین سطح دسترسی ها .7
 Process Exchange معرفی .4
 Customize columns دالیل استفاده از .5

  
 چهارم زیربخش

 چرخه تکامل طراحی فرآیند بیزاجی .1
 طراحی فرآیند .1
 طراحی دیتا مدل .2
 طراحی فرم ها .3
 قوانین کسب و کار .4
 ایفا کنندگان .5
 ایجاد یکپارچگی .6
 اجراي فرآیند .7

  
 با هم یک فرایند را خواهیم ساخت. در این یک روزاست و   ساعت 8 بخش این مدت
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ان به عنوو همچنین چرخه مکانیزاسیون در آن  BIZAGI و قابلیتهاي آندر پایان دوره شما با بیزاجی 
 .هاي دنیا آشنا خواهید شدBPMS یکی از بهترین

اتوماسیون فرآیند، تبدیل کسب و کار، توسعه معموال در مدیریت فرآیندهاي کسب و کار، مدل سازي فرآیند،  (Bizagi) بیزاجی
دهد افزار یک فرآیند یادگیري الکترونیکی فراگیر ارائه میو مدیریت موردي، کاربرد دارد. این نرم (low-code) کدهاي کماپلیکیشن

 زمانی الزم است انجامکه براي هر شرکت کوچک و بزرگی که می خواهد رشد پایدار داشته باشد مفید خواهد بود. پرداخت را فقط 
 .دهید که فرآیندها در مرحله اجرایی قرار دارند و نه قبل از آن

مدیران را قادر  سازي فرایند بیزاجیسازي و اجراي عملیات تجاري است. ویژگی مدلهاي کلیدي آن شامل اتوماسیون، مدلویژگی
توانند به از قابلیت کشیدن و رها کردن ایجاد کنند. کاربران میسازد تا فرآیندهاي کسب و کار را به صورت بصري و با استفاده می

سازي کنند و در صورت تفاوت، مجبور نخواهند بود که آن را از ابتدا طور مستقیم قالب هاي چک لیستها را به دلخواه خود سفارشی
 ایجاد نمایند. 

 .ایـران قابل اسـتفاده استدر  Bizagi نگاه کنید. از این لیست تنها زیربـه تصـویـر سمـت 

 
اي کنند و به نتایج فوق العادهاستفاده می Bizagi از نسـخ بومی شده نرم افزار ایران هـاي زیادي در کشور ماسالها است سازمان

کشورمان  ردست یافته اند.این نرم افزار داراي محیط بسیار کاربرپسند است و به دلیل سهولت یادگیري، اسـتفاده از آن به سرعت د
 .در حال افزایش می باشد
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همان طور که در تصویر سمت چپ هم مشخص شده است این نرم افزار در گزارش گارتنر از جایگاه خوبی 
برخوردار است و با توجه به اینکه تعداد شرکتهاي زیادي قبال از این نرم افزار و از نسخه هاي قدیمی آن 

 :اند نشان میدهدیز هم اکنون بسیار از این نرم افزار استقبال نمودهاستفاده کرده اند و بسیاري از شرکتها ن

 این نرم افزاز قابلیت اتکا و اعتماد خوبی در ایران دارد  .1
 داراي بازارکار خوبی است .2

مهاجرت  Bizagi دارند به نرم افزار توسعه یافته تر نرم افزار استفاده می کردند قصدحتی بسیاري از شرکتها که از نسخه هاي قدیمی
 .هاي جدید آن استفاده کنندنموده و از نسخه

 
 بخش چهارم و پنجم

 :کاموندا عبارت بودند از BPMS برخی از مهم ترین سرفصل هاي آموزش نرم افزار
  Camundaافزار نرم در نصب و دانلود آموزش •
 کاربري هاي گروه کاربران، تعریف •
 کاموندا کار گردش سیستم با آشنایی •

 
 کاموندا مدلساز در فرایندها طراحی آموزش

 Camunda در BPMN استانداردهاي •
 Camunda در DMN مفهوم •
 Camunda در Case Management مفهوم •

 
 ها فرم طراحی آموزش

 ساخت فرم فارسی و انگلیسی •
 ها در طراحی مدل و معرفی متغیرهاي فرآیندیکپارچگی فرم •

  
Cockpit 

 (هاشده و در حال اجرا (متغیرها و نمونه مشاهده وضعیت فرآیندهاي آرشیو •
 مشاهده صفحه پیاده سازي •
 cockpit مفاهیم گزارشات موجود در •
 گذاري فرآیندهاانتقال و ورژن •

 
list Task 

 آغاز یک نمونه فرآیند •
 سازي شدهساخت فیلتر شخصی •
 ذخیره و تکمیل یک فعالیت •
 هاي کاربرمدیریت فعالیت •
 مشاهده جزییات فعالیت •
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Optimize 
 ساخت گزارش •
 فیلتر گزارشات •
 ساخت داشبورد •
 مفهوم پوشه و کاربرد آن •
 مفاهیم آنالیز آماري و احتمالی •
 (Alert) ساخت هشدار •

 
Admin 

 Tenantتعریف یوزر، گروه ،  •
 مدیریت انواع دسترسی ها •

 
 افزار نرم معماري

 هامحصوالت و ورژن •
 زبان برنامه نویسی •
 دیتابیس •
• API 
• Deploy & Build 

  
  BPMSافزارهاي نرم سایر با Camunda افزار نرم مقایسه •
 کرد؟ اعمال میتوان Camunda افزار نرم روي بر هایی سازي سفارشی چه •

  
 

 .بردخواهیم پیش را نمونه یک فرایند  ساعت ساخت 8در این است و   ساعت 8 بخش این مدت

 
آغاز کرده است.  2008متن باز است که فعالیت اصلی خود را از سال   BPMSیک نرم افزار BPMS نرم افزار کاموندا گفتنی است

  نددر طی این چند سال سازمان ها و کسب و کارهاي فوق العاده معتبري در سطح دنیا از این نرم افزار استفاده میکن
 :وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از اي ویژه هاي قابلیت در این نرم افزار ماژول هاي فوق العاده و

  BPMN2استاندارد از کامل پشتیبانی •
  DMNاستاندارد از پشتیبانی •
 CMMN پشتیبانی از استاندارد •
 فرایندها بهبود و تحلیل جهت Optimize العاده فوق ماژول •
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https://en.wikipedia.org/wiki/Camunda
https://en.wikipedia.org/wiki/Camunda
https://en.wikipedia.org/wiki/Camunda
https://bpmtraining.net/1397/05/14/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-bpms-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://bpmtraining.net/1398/07/30/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-dmn-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
https://bpmtraining.net/1398/10/11/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-optimize-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-camunda-bpms/

	کارگاه عملی آموزش بیزاجی  BIZAGI
	بـه تصـویـر سمـت زیر نگاه کنید. از این لیست تنها Bizagi در ایـران قابل اسـتفاده است.
	سالها است سازمانهـای زیادی در کشور ما ایران از نسـخ بومی شده نرم افزار Bizagi استفاده میکنند و به نتایج فوق العادهای دست یافته اند.این نرم افزار دارای محیط بسیار کاربرپسند است و به دلیل سهولت یادگیری، اسـتفاده از آن به سرعت در کشورمان در حال افزایش...
	همان طور که در تصویر سمت چپ هم مشخص شده است این نرم افزار در گزارش گارتنر از جایگاه خوبی برخوردار است و با توجه به اینکه تعداد شرکتهای زیادی قبلا از این نرم افزار و از نسخه های قدیمی آن استفاده کرده اند و بسیاری از شرکتها نیز هم اکنون بسیار از این نرم...
	حتی بسیاری از شرکتها که از نسخه های قدیمیتر نرم افزار استفاده می کردند قصد دارند به نرم افزار توسعه یافته Bizagi مهاجرت نموده و از نسخههای جدید آن استفاده کنند.


