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 Bizagiکاربرپسندترین  BPMSدنیا

درباره ایران BIZAGI
 IranBizagiاز یک تیم  15نفره با تجربه باال در زمینه پیادهسازی نرمافزار
 Bizagiدر کشور تشکیل شده است.
سابقه کار حرفهای اعضاء تیم ما در مورد  Bizagiبه  10سال قبل و نسخه 8
 Bizagiباز میگردد و در این مدت به بیش از  40سازمان و شرکت خدمات
تخصصی در حوزه  Bizagiارائه دادهایم.
آخرین اقدام ما در خصوص  Bizagiتوسعه نسخه  11آن بوده و فعالیتهای
زیر را در این زمینه انجام دادهایم:
 تعریف و مدیریت کاربران به تعداد نامحدود و بدون محدودیت زمانی
 فارسیسازی محیط  Web Portalبا استفاده از امکان
 Localizationنرمافزار Bizagi Studio
 اصالح چینش محیط  Web Portalبهصورت راست به چپ
 جایگزینی تقویم هجری شمسی در داخل فرمها و کارتابل نرمافزار
بهجای تقویم میالدی

تماس با ما

مقایسه سازمانهای بدون  BPMSبا سازمانهای دارای BPMS
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بدون BPMS

با BPMS

کندی در اجرای فرایندها و ارائه خدمات

سرعت باالی اجرای فرایندها

مشکل بودن کنترل زمان و هزینه انجام فعالیتها

رصد لحظهای زمان انجام فرایندها

امکان وقوع خطای انسانی در انجام فعالیتها

کاهش خطاها به دلیل جایگزینی سیستم بجای افراد

تاخیر در تصمیمگیریهای سازمانی

برخی از تصمیمات روتین بصورت سیستمی اتخاذ میشود

انجام فعالیتهای تکرای توسط پرسنل سازمان

انجام فعالیتهای تکرای توسط سیستم BPMS

ضعف در نظام کنترل عملکردی پرسنل

کنترل واقعی و دقیق از عملکردها

رویکرد ما در مدیریت فرایند با سایر شرکت های فعال ،کمی متفاوت است!

کاربرد های BPMS

در شرکت های خصوصی
 ضمانت اجرایی شدن فرایندها از طریق مکانیزاسیون
فرایندها در زمان بسیار کوتاه
 امکان پایش و نظارت بر عملکرد فرایندها و شناسایی
گلوگاه های فرایندی
 کاهش قابل توجه هزینههای توسعه نرمافزار

در شرکت های دولتی
 BPMS در کشورهای توسعه یافته زیرساخت تحقق دولت و
سازمان الکترونیک است.
 الکترونیکی کردن فرایندهای مربوط به ارائه خدمات ،راه اندازی
میز خدمت واقعی
 اعمال سریع تغییرات بر روی خدمات و فرایندها به دلیل تغییر
قوانین ،تغییر مدیران و ....به دلیل وجود زیرساخت
Versioning

ویژگیهای منحصر به فرد Bizagi
 جزء کاربرپسند ترین نرمافزارهای  BPMSدنیا به شمار میرود.
 سرعت ساخت فرایند در نرمافزار  Bizagiنسبت به سایر نرمافزارها
بسیار باال است.
 دانش تخصصی این نرمافزار در کشور ما وجود دارد و متخصصین
زیادی بر روی  Bizagiکار میکنند.
 Bizagi یکی از پرکاربردترین  BPMSها در ایران است.
 Bizagi در کشور ما با یک صدم قیمت واقعی قابل پیادهسازی
است.
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 BPMSفقط یک ابزار  ITنیست بلکه فصل مشترک مباحث
مدیریتی و تکنولوژی های بروز فناوری اطالعات است.

در واقع  BPMSبکارگیری فناوری اطالعات در
مدیریت فرایند است که منجر به ایجاد تغییرات
شگرف در عملکرد سازمان خواهد شدBPMS .
فراتر از یک ابزار است ...

مراحل  7گانه ساخت فرایند در Bizagi
در نرمافزار  ، Bizagiطی  7مرحله و به سادگی فرایندهای سازمان مکانیزه خواهند شد .در ادامه بصورت خالصه هر یک از این
مراحل را شرح میدهیم.
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گزارشات Bizagi
مجموعه ای کامل از شاخصهای عملکرد را برای تحلیل وقایع فعلی و
وقایعی که قبال اتفاق افتاده
نظارت بالفاصله بر عملکرد کسب و کار
مشخص شدن کارهای انجام شده و عقب افتاده
پیش بینی و شناسایی مشکالت و تخصیص مجدد کارها
تعیین تعداد فرایندهای در حال اجرا و وضعیت هر یک از نظر بار کاری
شناسایی مدت زمان انجام هر کار به صورت دقیق

 :BAMنظارت بر فعالیتهای کسب و کار از طریق ارائه اطالعات گرافیکی
( Analyticsتجزیه و تحلیل) :اطالعات گرافیکی در مورد عملکرد فرآیندها
8

سنسورها :از شاخصهای مدیریتی برای بهینه سازی عملکرد فرآیندهای کسب و کار
 : My Reportsاجازه دسترسی به گزارشهای ذخیره شده

محیط کاربری Bizagi
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 Bizagiدر ایران
نرمافزار  Bizagiجزء بهترین ،کاربرپسندترین و در عین حال گران قیمتترین
نرمافزارهای  BPMSدر دنیا به شمار میرود .بطوریکه به ازای هر کاربر (نام
کاربری و رمز عبور) حدود  800دالر باید هزینه پرداخت .یعنی یک سازمان
با هزار نفر پرسنل (کاربر) باید در حدود  10میلیارد تومان بابت این نرمافزار
هزینه کند.
این موقعیت در کشور ما وجود دارد که نرمافزار  Bizagiنیز مانند سایر نرم-
افزارها از جمله ویندوز ،آفیس ،SQL Server ،ویژوال استودیو ،ویژوال
پارادایم و ...به دلیل عدم وجود قانون کپی رایت ،با هزینه بسیار کمتر از هزینه
واقعی قابل استفاده باشد .در صورت نیاز به خرید این نرم افزار از شرکت
اصلی ،این شرکت پاسخ منفی به خریداران ایرانی خود به دلیل تحریم ها ارائه
میکند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

سابقه حرفهای تیم ما در مورد  Bizagiبه  10سال قبل باز میگردد و به بیش از  40سازمان خدمات تخصصی ارائه داده ایم.

برخی از کاربران IranBizagi

شرکت بیمه آرمان برای مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی خود از بین چندین نرم افزار  BPMSنرم افزار  Bizagiرا انتخاب نمود .تیم
ایران بیز ای جی آخرین نسخه نرم افزار را برای این شرکت نصب نمود .همچنین آموزش به تیم متولی استقرار  BPMSدر دستور کار
قرار گرفت .ظرف این مدت کوتاه تاکنون  5فرایند توسط تیم ایران بیز ای جی ساخته شده و سایر فرایندها نیز در دست اقدام می
باشند.

پس از نصب نرم افزار  Bizagiبر روی سرور بیمارستان میالد ،آموزش های الزم به کارشناسان این مجموعه ارائه شد .تیم فنی بیمارستان میالد
تاکنون سه فرایند بر روی نرم افزار  Bizagiپیاده سازی کرده است.

نرم افزار  Bizagiاز بین انواع نرم افزارهای  BPMSو به دلیل توان فنی باال مجموعه ایران بیز ای جی به عنوان مشاور استقرار و آموزش Bizagi
در پژوهشگاه صنعت نفت انتخاب شد .نسخه  11نرم افزار  Bizagiبر روی سرور پژوهشگاه نصب و یکپارچه سازی کاربران در نرم افزار Bizagi
با یکی از سیستم های فعلی موجود صورت گرفت .در ادامه یکی از فرایندهای پژوهشگاه انتخاب و در نرم افزار بیز ای جی ساخته شد.

مشاهده برخی دیگر از مشتریان ما

درباره ایران Bizagi
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www.Iranbizagi.ir
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آدرس :تهران ،سعادت آباد ،خیابان پیوند ،کوچه شانزدهم،
پالک 7
شماره تماس:
پست الکترونیکی:

021 - 28425208
Sale@Iranbizagi.ir

