گردشهای کاری

Generic Workflow

گردش هــای کاری  POBبــرای تعریــف و رسمی ســازی فرآیندهــای کســب و کار اســتفاده شــده و
شــامل مراحــل و اقدامــات متعــددی می باشــند؛ همچنیــن بــه منظــور دســتیابی بــه نتیجــه نهایــی
معمــوال دربرگیرنــده توانایی هــا ،ظرفیت هــا و بخش هــای مختلفــی از ســازمان خدمــات هســتند.
گردش هــای کاری جنبــه عمومــی دارنــد؛ بدیــن معنــا کــه می تــوان آن هــا را ب ـرای هــر فراینــد و یــا
رونــدی در  ،POBاز جملــه تغیی ـرات ،پروژه هــا ،نشــر ،مشــکالت و ...نیــز بــکار بــرد.

مسئولیت هایی کامال تعریف شده

گزارشات ممیزی و مرتبط با ارائه اسناد

تعریـف روشـنی از مسـئولیت موجب می شـود که هـر مرحله در
گـردش کار شـما ،کامل ً
ا موثر و بـدون تأخیر از بخشـی به بخش
دیگـر تحویـل داده شـود؛ بدین ترتیـب فاصله زمانـی بالقوه بین
فعالیت هـا حـذف می گردد.
بــرای هــر گام در گــردش کار یــک مســئول و یــک هماهنــگ
کننــده تعریــف می شــود کــه در زمــان اجــرای فعالیت هــای
گــردش کار اطالعاتــی را از طریــق ایمیــل یــا  SMSاز سیســتم
پیام رســان داخلــی  POBدریافــت می نماینــد .هنگامــی کــه
یــک فعالیــت بــه پایــان می رســد ،فعالیت هــای بعــدی بــه
صــورت خــودکار بــه جریــان افتــاده و بــه مســئول مربوطــه
ســپرده می شــوند.
منبــع هــر گــردش کار می توانــد عملکــرد آن را کنتــرل کنــد.
ایــن منبــع می توانــد مدیرتغییــر ،هدایت کننــده پــروژه ،مدیــر
مشــکالت و یــا مدیــر خدمــات باشــد.

گــردش کار و هــر یــک از فعالیت هــای موجــود در آن دارای چندیــن
فيلــد  RTFهســتند تــا اســناد و مــدارک گوناگــون را ذخیــره نماینــد.
فيلــد  RTFبــه متن هــای فرمت شــده ،جــداول ،عکس هــا ،فیلم هــا،
لینک هــا و ...اجــازه می دهــد تــا در  POBذخیــره شــوند.
هنــگام اجــرای گــردش کار POB ،بــه طــور خــودکار یــک گــزارش
ممیــزی ایجــاد کــرده و اســناد مربــوط بــه تغییــرات فعالیت هــا و یــا
خــود گــردش کار را تدویــن می کنــد.
گــزارش ممیــزی ارائه دهنــده اطالعــات مربــوط بــه نــوع اســتفاده ،فــرد
اســتفاده کننــده و زمــان اســتفاده اســت.

ساده سازی گردش های کاری
بــا تعریــف یــک قالــب بــرای یــک گــردش کار و اطمینــان
از کارآمــد بــودن آن ،می توانیــد قالــب مذکــور را بــرای هــر
گــردش کار دیگــری نیــز اســتفاده کنیــد تــا بــر اســاس ســطح
کیفــی تعریــف شــده انجــام پذیــرد.
بــر اســاس تجربــه ،قالب هــا می تواننــد بــرای تأمیــن نیازهــای
کســب و کار شــما بــه طــور مــداوم مــورد ارزیابــی ،بهینه ســازی
و انطبــاق قــرار گیرنــد.

قالب های گردش کار
تعریــف قالب هــای گــردش کار بــه منظــور تضمیــن کیفیــت ،افزایــش
بهــره وری و حفــظ محدودیت هــای زمانــی ضــروری اســت .قالب هــا
همــراه بــا پرســنل خدمــات و واحدهــای کســب و کار توســعه یافتــه و
پــس از تأییــد ،در  POBجنبــه عملیاتــی پیــدا می کننــد.

شــما بــا گردش هــای کاری  POBقــادر بــه ساده ســازی فرآیندهــای کاری و
مدیریــت و ارائــه اســناد متحــد و یکپارچــه خواهیــد بــود.

گردش هــای کاری بــه منظــور آنکــه همــواره بتواننــد نیازهــای کســب و کار شــما
را بــرآورده ســازند ،بــه طــور مــداوم مــورد ارزیابــی ،بهینه ســازی و انطبــاق ق ـرار
می گیرنــد.

ویرایشگر گردش کار نمایی کلی از تمام فعالیت های موجود در گردش کار و ارتباط میان آن ها ارائه می نماید.
تصحیح گرافیکی گردش کار به همراه فهرستی از فعالیت ها به شما امکان تغییر ساده گردش کار را می دهد.

برنامه ریزی

بررسی امکان انجام یک فعالیت

نرم افـزار  POBبـر اسـاس پارامترهایی همچـون :زودترین زمان شـروع و دیرترین
زمـان اتمـام طـرح بـر اسـاس تاریخ هـای تعیین شـده یا تاریـخ مراحل مهـم و...
بـه صـورت خـودکار اقدام بـه برنامه ریـزی گـردش کار می نماید.
برنامه ریــزی گــردش کار می توانــد بــر اســاس هرکــدام از تقویم هــای کاری
ایجــاد شــده توســط شــما (بــرای مثــال  16:00 - 8:00روزهــای کاری- 6:00 ،
 20:00روزهــای کاری 24×7 ،و )...صــورت پذیــرد .می تــوان فعالیت هایــی را کــه
می بایســت در زمــان مشــخصی انجــام گیرنــد ،تعریــف نمــود تــا  POBبــا در نظــر
گرفتــن ایــن برنامــه مشــخص ،ادامــه گــردش کار را برنامه ریــزی کنــد.

هــر کاربــر در  POBدارای یــک تقویــم کاری اســت کــه
فعالیت هــای مرتبــط بــا او را نمایــش می دهــد ،ایــن
تقویــم می توانــد بــا  MS Outlookیــا تقویــم Notes
مرتبــط شــده و تمامــی زمان هــای آزاد فــرد مشــخص
گرد ند .
چنیــن قابلیتــی ،ابــزاری بی نظیــر را در اختیــار فراینــد
برنامه ریــزی قــرار می دهــد کــه از طریــق آن می تــوان
پیــش از اختصــاص فعالیتــی بــه یــک کاربــر ،امــکان
انجــام آن را بررســی نمــود.

در نرم افــزار  POBمی تــوان زمــان ارســال اطالعیه هــا بــه پرســنل خدمــات یــا
مشــتریان را تعریــف نمــود .اطالعیه هایــی ماننــد:
اطالع رســانی بــه مســئول فعالیــت بــه هنــگام نشــر آن یــا بــه مشــتری هنــگام
شــروع گــردش کار ،اطالع رســانی بــه مســئول گــردش کار در صــورت عــدم
شــروع فعالیــت در زمــان برنامه ریزی شــده یــا عــدم پایان پذیــری آن در زمــان
مشخص شــده و یــا اطالع رســانی بــه مســئول قالــب گــردش کار در صورتــی کــه
زمــان صــرف شــده بیــش از برآوردهــای برنامه ریــزی شــده باشــد.

«مــا عــاوه بــر منابــع انســانی ،نیازهــا ،وظایــف و ترتیــب

اطالعیه ها

کنترل خودکار
در هــر گــردش کار ،فعالیت هــای خاصــی می تواننــد بــه طــور خــودکار و بــدون
دخالــت نیــروی انســانی اجــرا گردنــد .فعالیت هایــی از جملــه :اجــرای نگهــداری
از  ،POB CMDBاجــرای نگهــداری از سیســتم های خارجــی ماننــد ایجــاد
کاربــر  ADیــا حســاب  Exchangeو یــا ارســال نامــه ای بــه ســهامداران در مــورد
عملکــرد گــردش کار و...

صحیــح آن هــا را تعریــف کرده ایــم و بــه  15گــردش

کار متفــاوت دســت یافته ایــم کــه ســازگار بــا اقدامــات

و بخش هــای مختلــف می باشــند .در حــال حاضــر،

گردش هــای کاری مســتند شــده و در سیســتمی کــه

واقعــی بــودن آن هــا را تضمیــن می نمایــد -و ایــن موضــوع
هــم بــرای واحــد منابــع انســانی و هــم بــرای واحــد فنــاوری

اطالعــات نفــع بســیاری دارد  -حمایــت می گردنــد .در حــال
حاضــر ،واحــد منابــع انســانی دســتور شــروع فراینــد را بــرای

مــا ارســال می کنــد .ســپس  POBتضمین کننــده ادامــه
همــه چیــز بــا ترتیــب صحیــح می باشــد و مــا در صــورت
ناتمام مانــدن هرچیــزی ،در زمــان مناســب از آن مطلــع

می شــویم».
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کنترل بودجه
بــا اجــرای گــردش کار ،اســتفاده از منابــع مرتبــط نظیــر زمــان ،اقــام و ...گــزارش
می شــود.
همچنین در صورت پرداخت هزینه از سـوی مشـتری ،شـمار منابع پیش بینی شـده
در قیـاس بـا منابع اسـتفاده شـده ،اطالعـات هزینـه کل و حتی ارائه صورتحسـاب،
می توانـد در دسـترس او قـرار گیرد.
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