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.کنندفرایند کسب و کار عبارتست از تعدادی از وظایفی که با یکدیگر، ارزش مورد نظر مشتری را فراهم می

.در واقع فرایندهای کسب و کار همان کاری است که شرکت ها و سازمان ها در حال انجام دادن آن هستند

فرایند
ورودی خروجی

ورودیفرایند

جریان کار

مفهوم فرایند
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ویژگی های عمده ی فرایندها

با وقوع رویداد معینی آغاز می شوند.

مشتریان معینی دارند.

نتایج مشخصی دارند.

(...کیفیت، زمان، هزینه، )قابل اندازه گیری هستند

ندیک فرایند را می توان به چند زیر فرایند شکست به طوری که هر کدام مشخصات خاص خود را داشته باش
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مزایای مدیریت فرایندها

مدیریت کاراتر و اثربخش تر منابع سازمان

کاهش زمان فرایند

کاهش هزینه

افزایش بهره وری کارکنان

افزایش چابکی سازمان
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اهمیت مدیریت فرایندهای کسب و کار
 ،درصد از سازمان های اروپایی مدیریت فرایندهای کسب و 97بر اساس یک پژوهش

.کار را جز اولویت های باالی سازمان خود می دانند

دکتر َهمر:

یک فرایند بد بهتر از نداشتن فرایند است.
یک فرایند خوب بهتر از فرایند بد است.
دحتی یک فرایند خوب هم می تواند بهبود یاب.
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برداشت های نادرست از مدیریت فرایندهای کسب و کار

تتنها یک پروژه بهبود فرایندهاس

یک تکنولوژی است

یک نرم افزار است

ودباعث تغییر بنیادی کسب و کار می ش
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BPMS چیست؟(Business Process Management System)
مکانیزه کردن مدیریت فرایندهای کسب و کار
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ترسیدسسطوحبهتوجهباسیستمدرحاضرینتوسطموردیبصورتاداریاتوماسیونهایسیستمدرکارگردش
وماسیوناتدرسازمانیکارهایگردشانجامبرایایشدهتعریفپیشازاستانداردنتیجهدر.استانتخابقابلموجود
برایبمناسونیستندفرایندیواقعبهاداریاتوماسیونافزارهاینرمکهکردگیرینتیجهمیتوانونداردوجوداداری
.هستندموردیکارهایگردش

و اتوماسیون اداریBPMSتفاوت های 

ی باشدمدبیرخانهبامرتبطفرآیندهایبهالکترونیکیسازماندهیسازمان ها،دراداریاتوماسیونپیاده سازیازهدف.
یاوداشتهیکدیگرباداخلیمکاتباتبهنیازکههستندواحدهاییعموماسازماندراتوماسیونازاستفاده کنندگان

گردشاستانداردسازیبهاداریاتوماسیون.هستنددرگیرآنپیگیریوواردهنامهثبتیاصادرهنامهتولیدبرای
بهبودواجرافرایندها،مدیریتنرم افزاراجرایازهدفکهصورتیدر.می پردازدآنهابایگانیوسازماندراطالعات

.می باشدسازمانیفرآیندهای
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BPMSفراهمسازمان هابرایرافرایندهاسفارشی سازیامکانواستکارگردشرویآنتمرکزواستمحورفرآیند
،لجستیکانسانی،منابعحسابداری،مثلمختلفماژول هایعملکردرویواستمحوروظیفه،ERPکهحالیدر.می کند
.می کندفراهمسازماندرهمگنوگستردهداده ایزیرساختیککار،اینبرایواستشدهمتمرکز…وتامینزنجیره

ERPو BPMSتفاوت های 

درکهفرایندهاییBPMSسیستمولیداردرابهبودوتغییرقابلیتاست؛شدهپیاده سازیوطراحیERP،قبلاز
واست برزمانهمآن،شدهتعیینپیشازفرایندهایدرتغییرایجادقابلیتونیستانعطاف پذیرواستشدهطراحی

.داردباالییهزینههم
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رویکردERPسازمانی،فرایندهایکردنخودکاردرBest Practiceتجربیاتوموجودروش هایبهتریناساسبرو
DoرویکردBPMSولیاستقبلیبهینه Practiceراخودسازمانیفرایندهایمی توانیدشماکهمعنیبدین.دارد

.کنیدپیاده سازیوطراحیتعریف،خود،تجربیاتاساسبررافرایندهایعنی.کنیدشخصی سازی

ERPو BPMSتفاوت های 

سیستمERPراسازمانیکنیازهایتمامیاین کهبرایوشده اندساختهپیشازآننرم افزارهایواستماژوالر
سادهمحیطیکدرآنبرایونیستماژوالرBPMSاما.شودخریداریآنازمختلفیماژول هایبایدبدهندپوشش

.می کنیدکدنویسینیمه سختیاسختافزارهاینرمشکلبهکارپسند،و
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ادغام.شوندیکپارچهیکدیگربامی توانندومی کنندتکمیلرایکدیگرنرم افزاردواینBPMSوERPنواقصرفعباعث
.می کندکمکشماسازمانمنابعمطلوب ترمدیریتبهوشدهآن هاازکدامهر

ERPو  BPMSیکپارچه سازی 

ارائه دهندهشرکت هایتااستشدهموجبامرهمینERP،امکاناتازBPMSازوکننداستفادهخودماژول هایدر
وکنندترکیبراPrePracticeوBestPracticeکهباشندایندنبالبه،BPMSارائه دهندهشرکت هایدیگر،طرف

.کننداستفادهERPمزایایاز
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طبقه بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات



www.ipamc.org

شرکت توگا-کارشناس برنامه ریزی نگهداشت–احسان ناظمی 

چرخه مدیریت کار
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RACIماتریس 
RACIچیست؟
RACIیمانجامکی،راکاری،چهکسیچهکنیممشخصتاکندمیکمکمابهکهاستابزاری
.دهد

:استزیرسواالتبهپاسخRACIهدف
شود؟انجامبایستیکارهاییووظایفها،فعالیتچه-1
دهد؟انجامراهاآنبایستیکسیچه-2

RACIکاربرد
هاانسازمگیریتصمیمفراینددرتعارضآمدنبوجوداصلیدلیلاطالعات،فقدانوهابدفهمی

.شودمیطراحیتعارضاتحلبرایRACIوشودمی
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RACIماتریس 

Responsibility

Accountable

Consulted

Informed

مجری

تصمیم گیر

مشاور

مطلع
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RACIماتریس 
Responsibility مجری

.هستندکارواقعیدهندهانجامومجریکههستندافرادی

.شودمیمشخص(Accountable)گیرتصمیمتوسطهاآنمسئولیتمیزان

.شودتسهیممختلفواحدهایبینتواندمیاموراجرای
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RACIماتریس 
Accountable تصمیم گیر

ایدباودهدرخاشتباهییانشودانجامکاریاگرواوستباامورنهاییمسئولیتکهاستفردی
.باشدگوپاسخ
کردمشخصتوانمیAیکفقطتصمیمیفعالیتهربرای
.نمایندتفویضراآنیابگیرندعهدهبرخودشانمستقیما  (R)رااموراجرایتوانندمیهاآن
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RACIماتریس 
Consulted مشاور

.استهاآنبامشاورهبهنیازتصمیماتخاذیافعالیتانجامازقبلکههستندافرادی

قراراثیرتتحتراآنتواندمینهاییتصمیمامامنستبررسیموردوظیفهدرگیرمستقیمامشاور
.دهد
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RACIماتریس 
Informed مطلع

.شوندآگاهآنازاستالزمتصمیماتخاذازبعدکههستندافرادی

.نیستضروریگیریتصمیمبرایهاآنهایدادهواطالعات
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RACIترسیم ماتریس 

RACIماتریسايجادبراي
درفرايندانجاممراحلابتدا
ليستوچپسمتستون
درخاصكاربرديهاينقش
.شودميآوردهنمودارباالي
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 RACIماتریس 
چرخه مدیریت کار
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RACIماتریس 
تجزیه و تحلیل 

شاخص

R
A
C
I

مجری

تصمیم گیر
مشاور
مطلع
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RACIماتریس 
برنامه ریزی نگهداری و 

تعمیرات

R
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تصمیم گیر
مشاور
مطلع


