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با فرایار راهکاران، فرآیندهای خاص 
کسب وکارتان را توسعه دهید

افزایش رقابت سبب شده  تغییرات سریع تکنولوژی، پیچیده شدن فضای کسب وکارها و 
است تا مدیران سازمان ها برای تبدیل این چالش ها به فرصت های سازمانی، به سبک های 

مدیریتی چابک و منعطف متمایل شوند. 

از  از ERP راهکاران و تجربیات پیاده سازی شده در آن، اطالعات جامع و دقیقی  با بهره گیری 
کسب وکار شما ایجاد و تحلیل می شود. به منظور رصد اثرات روندهای اطالعاتی ایجاد شده 
بر فرآیندهای سازمان، ایجاد فرآیندهای خاص و نیز چابکی مواجهه با تغییرات مورد نیاز، به 
سیستم مکملی نیاز است که فرآیندهای سازمان را به طور کامل پوشش دهد و فرآیندها 

در آن ها به طور یکپارچه قابلیت پیاده سازی، اجرا و پایش داشته باشند.

سایر  با  آن  یکپارچه سازی  و  راهکاران  متناسب سازی  عالوه  بر  می توانید  راهکاران،  فرایار  با 
به  امر  این  و توسعه دهید.  ایجاد  نیز  را  پیچیده تان  یا  فرآیندهای خاص  سیستم های تان، 
شما کمک می کند که با حذف دوباره کاری و در اختیار داشتن گزارش های دقیق از وضعیت 
فعلی فعالیت ها و فرآیندهای مدنظرتان، صرفه جویی باالیی را در هزینه های سربار سازمان 
ایجاد کنید. در نتیجه ی آن، تصمیم گیری چابک در شرایط پیچیده ممکن می شود و هزینه ی 

فرصت از دست رفته، کاهش و قدرت رقابت پذیری افزایش می یابد.

فرایار راهکاران همکاران سیستم؛ 

• امکان متناسب سازی راهکاران متناسب با کسب وکار شما را فراهم می کند.

• بستر توسعه ی سیستم های خاص سازمان شما را ایجاد می کند.

• سیستم ها و راهکارهای فعلی تان را با راهکاران، یکپارچه می کند.

فرایار راهکاران با پوشش دهی فرآیندهای خاص سازمان شما و توسعه ی سیستم های 
را  فرآیندی  گلوگاه های  شناسایی  و  فعالیت ها  انجام  شیوه ی  پایش  نیازتان،  مورد  خاص 
در  مطلوب تر  آمادگی  و  سازمان  منابع  از  بهینه تر  استفاده ی  موجب  و  می سازد  ممکن 

برابر تغییرات محیطی کسب وکار می شود.
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دستاوردهای فرایار راهکاران

نیازهای  با  متناسب  را  فرآیندها  كسب وكار؛  هر  با  متناسب  فرآيندها  مکانیزه سازی   •
سازمان تان طراحی و به هنگام نیاز، آن ها را در هر مرحله از فرآیند کاری ویرایش می کنید. 

با  را  سازمان تان  فعلی  جزیره ای  سیستم های  سازمان؛  اطالعاتی  بستر  یکپارچه سازی   •
سیستم های راهکاران یکپارچه می کنید.

• ایجاد یکپارچگی فرآیندی بین واحدهای مختلف سازمان؛ میان تمامی واحدهای درگیر در 
فرآیندهای راهکاران، ارتباطات یکپارچه فرآیندی ایجاد می کنید.

را  سازمان  گلوگاه های  فرآیندها،  دقیق  رصد  با  فعالیت ها؛  و  فرآیندها  مستمر  پایش   •
شناسایی و با تجزیه و تحلیل داده ها، اجرای فرآیندها را چابک تر می کنید. کارها به صورت 
نیز  فرآیند  مالک  و  می شوند  هدایت  فرآیند  مجریان  سمت  به  هوشمندانه  و  خودکار 

می تواند درلحظه، کارایی و اثربخشی فعالیت های موجود در سازمان را پایش کند.

نیز  و  فرآیندها  متناسب سازی  و  مکانیزه سازی  با  سازمانی؛  تغییرات  برابر  در  چابکی   •
جزیره ای،  سیستم های  سایر  و  راهکاران  در  کسب وکارتان  خاص  فرآیندهای  یکپارچه سازی 
همچنین رصد دقیق وضعیت پیشُبرد فرآیندها و فعالیت های فعلی تان، چابکی مواجهه با 

تغییرات مورد نیاز در روند پیشُبرد فعالیت ها و فرآیندها را خواهید داشت.
فرآیندهای کسب وکارتان را براساس اهداف 

سازمان تان تعریف و پیاده سازی می کنید
فرایار راهکاران، مجموعه ابزارهایی است که به شما این امکان را می دهد تا در کنار استفاده 
از سیستم های مختلف راهکاران، کسب وکارتان را مکانیزه کنید. با فرایار راهکاران می توانید 
به شکل سیستمی، فرآیندها را تعریف و فعالیت ها را تحلیل و بهینه سازی کنید و مدیریت 
یکپارچه ی فرآیندهای کسب وکارتان را با اهداف کالن هم سو کنید، قوانین کسب وکارتان را به 

راهکاران بیافزایید و در کم ترین زمان فعالیت های سازمان تان را توسعه دهید.
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با ابزار فرم ساز بی نیاز از کدنویسی، سیستم های 
خود را طراحی و پیاده سازی می کنید

ابزار فرم ساز به شما اجازه می دهد در محیط راهکاران، به سادگی و در بستر وب، فرم های 
مورد نیازتان را توسعه دهید و با Drag & Drop کردن فیلدها، محل قرار گرفتن هر فیلد 
را در هر فرم مدیریت کنید. فرم های ساخته شده می توانند با فرم های سیستم راهکاران 

یکپارچه شوند. 

سیستم  در  را  کسب وکارتان  قواعد  می توانید  قاعده ساز  موتور  از  استفاده  با  هم چنین 
راهکاران و فرم های ساخته شده، اعمال کنید؛ هم چنین بالفاصله پس از هر تغییر، تاثیرات 

آن را در سیستم خود ببینید.

امکانات فرم ساز راهکاران

• طراحی فرم در سطوح مختلف 

• اتصال فرم ها به فرم های راهکاران و ثبت اطالعات تکمیلی در فرم ها 

• استفاده از انواع متغیرها و توابع استاندارد در طراحی فرم ها 

• ایجاد فهرست های مورد نیاز برای استفاده در ابزارهای راهکاران و جست وجوی پیشرفته 
روی داده ها

• تعریف موتور وضعیت روی هر فرم و اعمال دسترسی براساس حقوق دسترسی های فرم

• مدیریت پیشرفته ی فیلدها در هر فرم و تعریف قواعد مربوط به یک فیلد 

• تعریف قواعد کسب وکار به روی فرم ها )مانند کنترل موجودی حساب پیش از ذخیره ی سند(

• انجام محاسبات پیچیده و اعمال نتایج آن در فرم های سیستم 

خطاها،  اعالم  انتصاب ها،  حلقه ها،  )مانند  برنامه نویسی  دستورات  و  محاسبات  انجام   •
مدیریت خطاها( در محیط گرافیکی بی نیاز از کدنویسی برنامه 

C# اعمال قواعد پیچیده برای قوانین کسب وکار با کدنویسی به زبان •

• گزارش گری پویا براساس فرم های ساخته شده

• افزودن فیلدهای ارجاعی به فرم های طراحی شده و فراخوانی اطالعات از فرم های راهکاران

• استفاده از فیلدهای تعریف شده در ابزار گردش ساز

• اجرای فعالیت ها در زمان مشخص و تعریف برنامه ی زمان بندی برای اجرای آن ها 
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با ابزار گردش ساز، فرآیندهای کسب وکارتان را 
مکانیزه می کنید

در پاسخ به چالش همیشگی طراحان فرآیند در مواجهه با پیچیدگی  فرآیندها و ارتباطات 
سازمانی، می توان از مدل سازی برای ساده  کردن فرآیند و ایجاد زبان مشترک بین کسب وکار 

و IT بهره برد. 

در  کنید؛  طراحی  و  مدل سازی  را  سازمان تان  فرآیندهای  تا  می کند  کمک  گردش ساز  ابزار 
نتیجه، پیش از پیاده سازی، مشکالت مدل را در محیط تست شناسایی و پیش از ورود به 

محیط واقعی، آن ها را برطرف می کنید.

امکانات گردش ساز در شبیه سازی فرآیند

• تنظیم شروع فرآیند براساس رخدادهای مختلف مربوط به فرم، مانند ذخیره ی یک فرم، 
تغییر وضعیت یا سررسید یک تاریخ و ساعت خاص یا ارسال اطالعات از طریق وب سرویس، 

پیامک و...

• تعریف عملیات دستی و ارسال کار به کارتابل یک شخص، سرپرست یا مدیر یک واحد خاص

• ارسال و دریافت پیغام با استفاده از SMS و ارسال پیغام از طریق ایمیل

• ارسال خودکار کارهای انجام نشده و مانده در کارتابل پس از زمان مشخص

• تعریف ساختار سازمانی سلسله مراتب اجرایی گردش کار، به همراه پست ها، نقش ها و 
کاربران منتسب

گزارش  و  زمان  طول  در  کسب وکار  فرآیندهای  گوناگون  نسخه های  کنترل  و  مدیریت   •
مقایسه ای از این نسخه ها

• شبیه سازی زمان های ُپرفشار نیروی انسانی درگیر در فرآیند

• محاسبه کارایی پرسنل درگیر در فرآیندهای کسب وکار

• نمایش خطاها و گلوگاه های فرآیندی براساس داده های استفاده شده در شبیه سازی

• تعریف ساعات  و تقویم کاری برای افراد اجرایی عملیات

• تعریف کاربران و افراد داخل یک فرآیند در قالب ساختار سازمانی

• نمایش فرم عملیاتی مرتبط به فرآیند تعریف  شده از طریق کارتابل
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با ابزار یکپارچه ساز، یکپارچه مدیریت می کنید

تغییر سیستم های نرم افزاری هزینه های بسیاری را به سازمان ها تحمیل می کند، هم چنین، 
توسعه ی نرم افزارها زمان بر و پشتیبانی از نرم افزارهای تولید شده در داخل سازمان، هزینه  بر 
است. راه حل این موضوعات، برقراری ارتباط بین سیستم هاست؛ که افزون بر یکپارچگی در 

فرآیندها، از هزینه ی دوباره کاری ها و خرید سیستم های جدید جلوگیری می کند. 

ابزار یکپارچه سازی اطالعات در راهکاران، کمک می کند تا به سیستم های دیگر متصل شوید 
و فرآیند انجام کارها را یکپارچه کنید.

امکانات ابزار یکپارچه ساز

Soap و Rest برقراری ارتباط از طریق وب سرویس با استانداردهای •

• ارتباط بین چند سیستم راهکاران بدون نوشتن کدهای برنامه نویسی

• استفاده از وب سرویس های تعریف شده در گردش ساز

با ابزار کارنما بر اجرای فعالیت ها در هر زمان و 
هر مکان نظارت می کنید

با ابزار کارنما، کارها به کارتابل مجریان فرستاده می شود؛ در نتیجه، مجریان در اجرای وظایف 

کارتابل ذی نفعان  کنترل  و  امکان نظارت  نیز  خود سردرگم نمی شوند. مدیران و سرپرستان 

را دارند و می توانند در زمان مناسب بازخوردهای مناسب را به کارشناسان خود ارائه دهند. 

امکانات کارنما برای کاربران 

• مشاهده کارتابل در بستر وب و در محیط راهکاران 

• مشاهده کارتابل و پیش ُبرد فعالیت ها در بستر پیام رسان های آنالین و آفالین

• تعریف جانشین و ارجاع وظایف به اشخاص دیگر

• مدیریت کارتابل و مشاهده ی فعالیت های به تاخیر افتاده

• مشاهده ی پیشرفت و مسیر پیشرفت هر فرآیند در محیط کاربری 

• ایجاد و ارسال ایمیل و گزارش ها از طریق ایمیل به ذی نفعان 

• اطالع رسانی به کاربران در محیط راهکاران 

• گفت وگو در اسناد و فرم های ساخته شده و  نگهداری سابقه ی آن  

• انجام عملیات تایید یا رد 

• یادداشت گذاری روی فعالیت ها در زمان ارسال به مرحله ی بعد

• تعیین نفر جایگزین و ارسال فعالیت ها و کارها به او

• هشدار دریافت و انجام کارها و مشخص شدن کارهای در صف
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پایش و نظارت بر فرآیندها، به شما کمک می کند تا نقاط بهبودپذیر فرآیند را شناسایی 
کنید؛ شناسایی به موقع مشکالت و پایش آن ها در زمانی کوتاه تر نیز با تنظیم شاخص های 

کلیدی فرآیندها ممکن می شود. 

در ابزارهای  کاوشگر و پایشگر، ضمن دسترسی به داده های سیستم های راهکاران، امکان 
مشاهده ی اطالعات فرآیندها و آگاهی از جزئیات هر فرآیند و شاخص های کلیدی مربوط به 

آن برایتان فراهم شده است.

امکانات کاوشگر و پایشگر

• ساخت گزارش های پویا و متنوع از فرآیندهای اجرا شده

• استفاده از شاخص های فرآیندی از پیش تعریف شده در ابزار کاوشگر راهکاران

• نمایش گلوگاه های فرآیندی براساس سوابق اجرایی دوره های گذشته

• استفاده از داشبوردهای نموداری برای پایش فرآیندهای اجرا شده در زمان مشخص

• کنترل اجرای یک فرآیند و مشخص شدن مسیر اجرایی هر فرآیند

• وجود گزارش های متنوع آماری و تحلیلی از فرآیندهای اجرا شده در سازمان

• کنترل و تحلیل زمان اجرای فعالیت ها براساس SLA تعریف شده

و  زمان  براساس  سازمانی  واحدهای  و  فرآیندها  عملیات  تاخیرات  میزان  از  گزارش گیری   •
درصد

• اتصال به ابزار هوشمندی راهکاران و تحلیل داده ها و ایجاد گزارش های مدیریتی

با ابزارهای کاوشگر و پایشگر، براساس 
شاخص های کلیدی کسب وکارتان مدیریت 

می کنید
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خدمات همکاران سیستم در حوزه ی مدیریت 
فرآیندهای کسب وکار

پروژه ی مدیریت فرآیندهای کسب وکار، براساس نیاز و بلوغ سازمان شما تعریف و 
پیاده سازی می شود.

همکاران سیستم با تجربه ی بیش از سه دهه در توسعه و راه اندازی نرم افزارهای سازمانی 
از  کامل  شناخت  و  کشور  سراسر  در  مختلف  کسب وکارهای  و  صنایع  در  مشتریانی  برای 
فرآیندهای کسب وکارها و نیازهای مدیران، خدمات متنوع و ویژه ای برای کارآمدی راهکاران 

تعریف کرده است.

از نمونه های این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 BPMN 2/0 شناسایی وضع موجود سازمان، مستندسازی و تحلیل آن براساس استاندارد •

•  بهبود اولیه فرآیندهای شناسایی شده و شرح مکانیزاسیون فرآیندها برای اجرا در ابزار 
گردش ساز

• ارائه ی مشاوره های خاص هر صنعت در راستای بهبود و مکانیزاسیون فرآیندها در راهکاران

•  تجمیع، تحلیل و پیاده سازی ثبت اطالعات مورد نیاز شرکت از طریق ابزار فرم ساز و قاعده ساز

•         توسعه ی گردش کارهای مورد نیاز در سطح راهکاران برای مکانیزه سازی فرآیندهای کسب وکار

• ساخت گزارش های تحلیلی و کنترلی برای فرآیندهای اجرایی سازمان و اطالعات ثبت شده 
در کل راهکاران

ابزارهای  با  پیاده سازی کسب وکار  و  تحلیل، طراحی  روش مدل سازی کسب وکار،  • آموزش 
متنوع فرایار راهکاران

• استقرار و راه اندازی فرآیندهای توسعه داده شده در سازمان و آموزش های الزم به ذی نفعان 
اصلی 

گام های پیاده سازی

فرایار راهکاران
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از زبان مشتری
مهندس حسینی؛

مدیر فناوری اطالعات فرآورده های لبنی صباح

حوزه ی  در  به ویژه  سازمان  کسب وکار  فرآیندهای  راهکاران،  فرایار  ابزارهای  از  استفاده  با 
تامین شیر به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی سازمان مکانیزه شد و توانستیم با استفاده 
از یکپارچگی حوزه های مختلف، در زمان و هزینه های سازمان صرفه جویی کنیم. از طرف 

دیگر دقت محاسبات ریالی موجود در تامین شیر به میزان زیادی افزایش پیدا کرد.

از زبان مشتری
سعید مقدم؛

مدیر فناوری اطالعات  شرکت اصفهان مقدم 

در شرکت اصفهان مقدم، با استفاده از ابزارهای فرایار راهکاران تمامی فرآیندهای حوزه های 
مختلف کسب وکار مانند فروش، انبار، تدارکات، سرمایه انسانی و سایر حوزه ها شناسنایی، 
مستندسازی، مکانیزه و بهبود داده شده است و فرآیندهای سازمان با دقت و سرعت 
بیش تری در حال اجراست و امکان کنترل و نظارت بیش تری به مدیران سازمان داده شده 

است.

مشتریان نمونه
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  systemgroup.net

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643513

تلفن فروش:  8520 

info@systemgroup.net


