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შესავალი
კომპანიები ავითარებს სტრატეგიებს და გეგმებს,

რომ მიაღწიოს დასახულ მიზანს, რაც შეიძლება
იყოს პროდუქტიულობის და შემოსავლის გაზრდა,
ფასების შემცირება, თანამშრონლების
კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა. ამ მიზნების
მისაღწევად კომპანიები იყენებს ფინანსურ,
ადამიანურ, დროით და ტექნიკურ რესურსებს. ეს
რესურსები მუშავდება კომპანიაში სასურველი
შედეგის მისაღებად, მაგრამ დასახული მიზნების
მიღწევა არ არის ყოველთვის მარტივი, რადგან
კომპანიებს ხვდებათ მრავალი პრობლემა,
რომელიც აფერხებს სასურველი შედეგის მიღებას
[1].

საწარმოში არსებული ბიზნეს პროცესების
სრულყოფილი და მოქნილი მოდელირება და
მისი შესრულება ინფორმაციული სისტემების
გამოყენებით, საგრძნობლად ზრდის კომპანიის
მართვის ეფექტურობას და ამცირებს იმ
პრობლემებს, რომლებიც სასურველი მიზნის
მიღწევას უშლის ხელს [2,3].

წინამდებარე სტატიაში გადმოცემულია
კომპანიაში არსებული ბიზნეს–პროცესების
მოდელირება BPMN ენის სტანდარტის
გამოყენებით და მისი ავტომატიზაცია ვებ
აპლიკაციებში.

კომპანიაში არსებული პროცესების BPMN
მოდელის შესრულებისა და მართვისთვის
გამოიყენებდა Bizagi BPM Suite [4]. Bizagi ბიზნეს-
პროცესების მართვის პრობლემების გადაწყვეტაა,
რომელიც ახორციელებს პროცეს-ორიენტირებულ
ორგანიზაციებში მართვის მხარდაჭერას რეალურ
დროში, პროცესების ვიზუალიზაციის, კონტრო-ლის
და განვითარების საშუალებით. მისი მთავარი
განაცხადია პროცედურების მართვა, კონტროლი,
აღრიცხვა და ანალიზი. Bizagi გვთავაზობს უშუალო
შედეგს და პროცესების მოდელირების და
განხორციელების სწრაფ და მოქნილ საშუალებას,
რათა შესაძლებელი იყოს მათი მარტივად შეცვლა
ბიზნეს მოთხოვნების გათვალისწინებით.
ორგანიზაციის პროცესების უწყვეტი შესრულების
უზრუნველსაყოფად და მისი ოპერაციების
ფუნქციონირებისთვის. Bizagi ეფუძნება შემდეგ
ფუნდამენტურ ნაბიჯებს: პროცესის მოდელირება
(Model Process), მონაცემთა მოდელის შექმნა
(Model Data), ფორმების განსაზღვრა (Define Forms),
ბიზნეს წესების განსაზღვრა (Business Rules),
ამოცანებისთვის შემსრულებლების მინიჭება
(Performers) და პროცესის შესრულება (Execute).

ძირითადი ნაწილი
ბიზნეს-პროცესი, რომლის მოდელირებას და

პროექტირებას ვასრულებთ, არის საქონლის
შეკვეთის პროცესი (ნახ.1). ეს პროცესი იწყება
ოფისისთვის საჭირო საქონლის შეკვეთის
მოთხოვნის რეგისტრაციით. ამ ამოცანის
შემსრულებლებია ოფისის თანამშრომლები.

შესრულების ნაკადის მიხედვით, პროცესს
აგრძელებს ოფის მენეჯრი, რომელიც ან
ადასტურებს შეკვეთას (რის შედეგადაც
ავტომატურად ხდება მეილის გაგზავნა „script”
ამოცანის მეშვეობით), ან მოთხოვნილია
ცვლილებები შეკვეთაში, ან უარყობს შეკვეთას.

უარყოფის შემთხვევაში პროცესი სრულდება.
ცვლილებების მოთხოვნის შემთხვევაში შეკვეთა
ბრუნდება თანამშრომელთან, რომელიც
არედაქტირებს შეკვეთას, ხოლო თანხმობის
შემთხვევაში იგი ეგზავნება შესყიდვების



დეპარტამენტს, რომლისთვისაც მოდელში ქვე-
პროცესია გამოყოფილი, სადაც პირველი ამოცანაა
„შეკვეთის გენერირება“, მეორე-„დანართის მიღება“,
მესამე- „მიმწოდებლის არჩევა“ და მეოთხე -
„შეკვეთის დამტკიცება“.

როდესაც მიმწოდებელი იქნება არჩეული და
დამტკიცებული, სისტემა ელოდება საქონლის
მიღებას, რომლის შემდეგაც ხდება მიმწოდებელთან
ანგარიშსწორება.

მოდელის შექმნის შემდეგ სრულდება მონაცემთა
მოდელების შექმნა. მონაცემთა მოდელი შეიცავს
ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება იყოს
მოთხოვნილი პროცესის შესრულებისთვის.
შესრულებული მონაცემთა მოდელი მოცემულია მე-
2 ნახაზზე.

პროცესის მოდელირების და მონაცემთა
მოდელის შექმნის შემდეგ წყდება ფორმების
განსაზღვრის ამოცანა. იქმნება ფორმები,
რომლებიც დაკავშირებულია პროცესის თითოეულ
ქმედებასთან. Bizagi-ს Web-ფორმა გამოიყენება
პროცესის ყველა ქმედების წარმოსადგენად და
ყველა საჭირო ინფორმაციის შესატანად, აგრეთვე
ეკრანზე გამოსატანად ისე, რომ მომხმარებელმა

შეძლოს პროცესის თითოეული ამოცანასთან
მუშაობა და მისი დასრულება მოხერხებული გზით.

მეოთხე ამოცანა არის ბიზნეს წესების
განსაზღვრა. მას შემდეგ, რაც თითოეული
ამოცანისთვის განსაზღვრულია ფორმები,
პროცესის ნაკადის კონტროლისთვის საჭიროა
ბიზნეს წესების შექმნა.

წესების განსაზღვრა საშუალებას იძლევა
შემოწმდეს, რომ პროცესის რაღაც მომენტში
სრულდება თუ არა კონკრეტული პირობა. ის
შეიძლება იყოს „ჭეშმარიტი“ ან „მცდარი“ და
დაკავშირებულია გადაწყვეტილების (რომბის
ფორმის ფიგურა) ნაკადის ობიექტთან.

რესურსების განაწილება მნიშვნელოვანი ეტაპია
Bizagi-ის ფარგლებში. მეხუთე ეტაპი არის
პროცესის თითოეული ამოცანისთვის
პასუხისმგებელი პირების და შემსრულებლების
განსაზღვრა. ამოცანა „შესყიდვის მოთხოვნის
დამტკიცება“ ყოველთვის სრულდება ოფის
მენეჯერის მიერ. ხოლო შესყიდვების
დეპარტამენტის თანამშრომელი ყოველთვის არის
პასუხისმგებელი შეასრულოს „მიმწოდებლის
არჩევის“ ქვეპროცესი.



მეექვსე ბიჯი პროგრამის კონფიგურურება და
ამუშავებაა. გაიხსნება Web-აპლიკაცია, სადაც
პირველი სრულდება შემსრულებლების
რეგისტრაცია. როგორც მოდელიდან ჩანს
მოცემულ პროცეში არის სამი მომხმარებელი:
თანამშრომელი (employee), მენეჯერი (manager),
შესყიდვების დეპარტამენტის ასისტენტი (assistant).
თითოეული მომხმარებლისთვის შეიქმნება
მომხმარებელი და პაროლი.

თითოეული მომხმარებელი თავის სახელით
შევა პროგრამაში და შეასრულებს მასზე

დაკისრებულ ამოცანას. ბიზნეს პროცესიდან
გამომდინარე, პირველი ამოცანა არის „შესყიდვის
მოთხოვნის რეგისტრაცია“. მოცემული პროექტის
არჩევის შემდეგ გამოდის ფორმა, რომელიც უნდა
შეავსოს განმცხადებელმა (ნახ.3).

განმცხადებელი შეავსებს შეკვეთის ფორმას და
შემდეგი მოქმედება, პროცესიდან გამომდინარე,
არის შესყიდვის მოთხოვნის დამტკიცება რაც არის
მენეჯერის ამოცანა. ამიტომ ფორმა2 „მოთხოვნის
დამტკიცება“ გამოჩნდება მის შესასრულებელ
ამოცანებში (ნახ.4).

იგი „ამტკიცებს“ ან „უარყოფს“ თითოეულ



საქონელს და ასევე უთითებს უარყოფის
კომენტარს. ასეთ შემთხვევაში „შეკვეთა“ ისევ
უბრუნდება თანამშრომელს, რომელიც
არედაქტირებს საქონლის რაოდენობას და
თავიდან უგზავნის შეკვეთის მოთხოვნას. დასტურის
შემთხვევაში შეკვეთა ეგზავნება შესყიდვების
დეპარტამენტის ასისტენტს, რომელიც აგენერირებს
დოკუმენტს და ირჩევს მიმწოდებელს.

შემდეგი ამოცანაა „საქონლის მიღება“.
როდესაც საქონელისრულად იქნება მიღებული,
საქონლის მიღების ველში მიეთითება „yes”-ს.

შემდეგ ამოცანა ავტომატურად ეგზავნება
შესყიდვების დეპარტამენტს, სადაც მიეთითება

მიმწოდებლის რეკვიზიტები და შესყიდვის ინვოისის
ინფორმაცია. ამით პროცესი სრულდება.

შესრულებული და შესასრულებელი
სამუშაოებისთვის პროგრამაში ატომატურად
გენერირდება სხვადასხვა ანგარიშები და ანალიზის
ფორმები. მაგალითად, ტოპ-მენეჯმენტისთვის
მოცემულია რესურსების მონიტორინგის ანალიზის
ფორმა, სადაც თითოეული ამოცანის არჩევით
შესაძლებელია მასზე პასუხიმგებელი ადამიანური
რესურსის აქტივობის განსაზღვრა (ნახ.5).
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Abstract - The article “Business Process Management and Automation of the enterprise” performs the
ways for improving management and automation of the business processes using the informational
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Аннотация – Рассматриваются вопросы менеджмента производственных бизнес-процессов и
пути совершенствования их автоматизации с использованием современных информационных
технологий. Моделирование бизнес-процессов осуществляется диаграмами BPMN языка. С
целью моделирования и программной реализации используется программный пакет Bizagi, с
двумя инструментами Bizagi Process Modeler и Bizagi BPM  Suite.
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