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  مکمل یکدیگر یا در تعارض با هم؟ BPM اتوماسیون اداری و
 ۶۱۳۹ ,۹ اسفند در شده منتشر

چرخند. درحالیکه شوند و دهان به دهان میبا گسترش تکنولوژی و فناوری، واژگانی در مدت زمان اندک پرکاربرد می
ماند. چنانچه این اصطالحات و واژگان تخصصی در بسیاری موارد معنا و مفهوم دقیق آنها برای ما نامشخص می

یابیم که الجرم متخصصین همان و مفاهیمی را درمیباشند و در حوزه خاص کاربرد داشته باشند ما همان تعابیر 
ورزی و منفعت ای با غرضاید ممکن است در انتقال این مفاهیم عدهاند. اما آیا با خود اندیشیدهحوزه به ما رسانده

 طلبی عمل کنند؟

 ماسیون اداری وافزار اتوتی و فناوری شده است، نرمیکی از مواردی که امروزه محل بحث کارشناسان در حوزه آی
BPM افزارها مکمل یکدیگرند یا دو مقوله جدا از هم؟ در مقاله پیش رو جواب این سوال را به بحث میباشد. این نرم

 .نشینیممی

  

  BPM تعریف سیستم اتوماسیون اداری و
BPM مخفف Business Process Management باشد که به مفهوم مدیریت فرایندهای کسب و کار است. می

 .باشدتعیین اهداف اصلی شرکت و مدلسازی از فرایندهای درست کسب و کار می  تعریف فرایند نیز شامل
به معنای خودکارسازی میباشد. بعبارتی  Automation و Operation متشکل از دو کلمه اداری اتوماسیون

خودکارسازی عملیات در سازمان. در اتوماسیون اداری اطالعات کامپیوترهای موجود در یک   اتوماسیون اداری یعنی
د. این روش عالوه بر افزاری مشترک بصورت یکپارچه سازماندهی میشونسازمان به کمک شبکه و استفاده از نرم

 .جویی در هزینه ؛ انتقال اطالعات ، آمارها و گزارش گیری را بسیار آسان و سریع خواهد کردصرفه

در گام نخست و با همین تعاریف مقدماتی در می یابیم که این دو سیستم در تعارض با یکدیگر نیستند و بلکه 
 .ارد مکمل یکدیگرندای دارند و حتی در برخی موتعاریف و اهداف جداگانه

  

 مقایسه مدیریت فرایند کسب و کار و اتوماسیون اداری
ها، سازماندهی الکترونیکی به فرآیندهای مرتبط سازی اتوماسیون اداری در سازمانهدف از پیاده

ت داخلی کنندگان از اتوماسیون در سازمان عموما واحدهایی هستند که نیاز به مکاتباباشد. استفادهمی دبیرخانه با
با یکدیگر داشته و یا برای تولید نامه صادره یا ثبت نامه وارده و پیگیری آن درگیر هستند. اتوماسیون اداری به 

 .پردازداستانداردسازی گردش اطالعات در سازمان و بایگانی آنها می

https://www.faragostar.net/?p=49701
https://www.faragostar.net/automation/
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باشد. این فرایندها ی میافزار مدیریت فرایندها، اجرا و بهبود فرآیندهای سازماندر صورتیکه هدف از اجرای نرم
میتوانند تخصصی باشند و در برخی موارد هم بسیار عمومی خواهند بود. الزم به توضیح است که در سیستم مدیریت 
فرایند کسب و کار هیچ فرایندی وجود ندارد و مدیران باید آنها را با توجه به اهداف شرکت طراحی کنند در واقع خلق 

صورت بگیرد. بهترین راه شناخت صحیح فرایندها این است که مدتی از اتوماسیون اداری فرایند باید توسط مدیران 
 .بپردازید BPM سازیاستفاده کرده و سپس به پیاده

  

آیا سیستم مدیریت فرایند کسب و کار میتواند بعنوان جانشینی برای 
 اتوماسیون اداری مطرح شود؟

در سازمان به زیرساخت اطالعاتی نیاز خواهیم داشت. تفاوتی ندارد که میخواهید  BPMS جهت پیاده سازی
 رفتاری مدل فرایندهای سازمان را از ابتدا استخراج کرده یا مهندسی مجدد بر روی فرایندها انجام دهید. در ابتدا باید

باشد. در واقع ابتدا باید استانداردسازی فرایندهای سازمان آماده شده  اداری اتوماسیون سیستم با استفاده از فرآیند
 .بروید BPMSS انجام شود سپس میتوانید به سراغ

 
  

 مکمل یکدیگرند؟ BPM چرا اتوماسیون اداری و
های تولیدکننده و واردکننده واحدی بنام واحد با ذکر مثالی ساده پی به کارایی این گفته میبریم. در برخی از شرکت

پردازند و بعنوان هایی در اتوماسیون اداری وجود دارند که به جزییات تعمیر یک دستگاه مینامهتعمیرات وجود دارد، 
ها که هرکدام محتوای آیا امکان تبدیل به فرم این نامهاینجاست که سابقه تعمیرات دستگاه ذخیره میشوند، سوال 

 مدیریت سیستم متفاوتی از یکدیگر دارند وجود دارد؟ ذکر مثال از این دست بی شمار است که به ما ثابت میکند
 .در کنار مزایایی که دارد هرگز به تنهایی جوابگوی نیاز یک سازمان نیست کار و کسب فرایند

میتوان به وجود کارتابل و مشخص بودن گردش مکاتبات  BPMS به نسبت اداری اتوماسیون هایتفاوت از دیگر
در  نامه جریان داشته ؛ ارجاعات و هانامه سوابق اتوماسیون اشاره کرد. اتوماسیون اداری دسترسی کامل به در

خود میتواند کارهای انجام شده و  کارتابل سازمان کامال قابل پیگیری است. یک کاربر اتوماسیون اداری از طریق
تان با یا میتوانید بطور قطع بگویید در سازمان یا شرکتریزی کند. آانجام نشده خود را مشاهده و برای آنها برنامه

مواردی   نخواهید داشت؟ اینها دیجیتالی امضای یا نامه یک اسکن سیستم مدیریت فرایند شما هرگز نیازی به
 .باشندهستند که تنها در بستر اتوماسیون اداری قابل اجرا می

  

 

https://www.faragostar.net/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-bpms/
https://www.faragostar.net/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-bpms/
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 آیا مدیریت فرایند کسب و کار معایبی دارد؟
ی استعداد مرموز افراد نیست! بلکه فعالیت روزمره برای برقراری روابطی است که قبالً دیده نشده و برقراری نوآور 

های گیرند. استفاده آگاهانه و هدفمند از فرصتارتباط بین مسائلی است که بطور معمول در کنار یکدیگر قرار نمی
 یا فرآیند محصول، بصورت ایده دهد کهزمانی رخ می نوآوری کمیاب منجر به نوآوری خواهد شد. درواقع

 .توسعه یابد خدمتی

افتد معموال افزایشی هستند. این بدان هایی که از طریق مدیریت فرایند کسب و کار در سازمان اتفاق مینوآوری
شد که منجر سازی مدیریت فرایند در سازمان شاهد خلق روشهایی نوین در سازمان خواهید معنی است که با پیاده

افتد که تمامی فازهای مدیریت به بهبود مستمر روندکاری در سازمان خواهد بود. البته این اهم بشرطی اتفاق می
 .سازی، تحلیل و بهبود توسط کارشناسان باتجربه انجام گیردسازی، مدلفرایند شامل: طراحی، پیاده

ای رایندها طراحی شوند. طراحی فرایندها نیز باید بگونهسازی بدون عیب و نقض در سازمان ابتدا باید فجهت پیاده
هایی که در این فرایندها صورت میگیرد را بدرستی باشد که روش فعلی انجام کارها بدرستی درک شود. ثانیا پیشرفت

 .نشان دهد. در نهایت نظارتی بر آنها باشد که اطمینان حاصل شود که این فرایندها بدرستی دنبال میشوند

  

 یاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار بر بستر اتوماسیون اداریپ

همانطور که میدانیم گردش اطالعات در یک سازمان به منظور تامین نیازهای اطالعاتی امری ضروری است. این امر 
ختاری یک ها باید از ساها و نامههای اطالعاتی در ساختاری استاندارد است. تمامی متنمستلزم تولید سرفصل

دست برخوردار باشند تا از نفوذ سالیق مختلف جلوگیری شود. حال در یک سازمان زمانیکه یک نامه بارها و بارها 
 .تکرار میشود و مسیری که در سازمان طی میکند نیز مشخص است باید برای آن اقدام به طراحی فرم کرد

 یک در مطلوب فرم به رسیدن برای یتوان مشاهده کرد کهها میباشد. به راحتی مسیستم مدیریت فرایند بر پایه فرم
این اجازه را میدهد که بخوبی  اداری اتوماسیون های قابلیت در واقع. گذشت اداری اتوماسیون مسیر از باید سازمان

 .جوابگوی تمامی نیازهای یک سازمان باشد  و کاردر کنار سیستم مدیریت فرایند کسب 

  

 بمناس انتخاب اتوماسیون اداری

در کنار تمام توضیحات داده شده باید خاطر نشان کرد در گام اول انتخاب یک اتوماسیون اداری که بتوان در بستر 
آن به سیستم مدیریت فرایند کسب و کار رسید مهم میباشد. برای اتوماسیون اداری باید به سراغ شرکتی رفت که 

پشتیبانی نیز از نکات مهم دیگری است که باید در هنگام  خود تولید کننده باشد و وابسته به شرکتهای خارجی نباشد.
 .انتخاب اتوماسیون به آن توجه داشت

https://www.faragostar.net/automation/functionality/
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توانسته است خود را با پیشرفت فناوری بروز کند. در بستر این  فراگستر فرایندهای و اداری اتوماسیون افزار نرم
فکر کرد. راهکارهایی که این اتوماسیون  راحتی به سیستم مدیریت فرایند کسب و کار  اتوماسیون اداری میتوان به

های موردنیاز مجموعه خود را ارائه میکند بسیار ساده و منعطف میباشد بطوریکه یک کاربر ساده نیز میتواند فرم
 .مدلسازی و اجرا کند

  

 


