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بـــه نام خــدا



agileBPMS

چابـــــــــــــــــــــــــــــــیک

در مــــــــــــــدیریت

فــــــــــــــرایـند های

کـــــــــــــــسب و کار
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ینی را شرکت پگاه آفتاب به عنوان مجموعه ای دانش بنیان مفتخر است که برای بیش از دو دهه محصوالت و خدمات ارزش آفر 

، سیستم (BPMS)مدیریت فرایند های کسب و کار ،(ERP)در قالب راهکار های نرم افزاری در حوزه های برنامه ریزی منابع سازمان 

ِ  (CMMS)و نگهداری و تعمیرات (EAM)مدیریت دارایی های فیزیکی  و اتوماسیون صنعتی به کسب و کار  های بزرگ و متوسط

.شورای عالی انفورماتیک شده است۱فعال در صنایع گوناگون ارائه کرده و در این مسیر موفق به دریافت رتبٔه 

نار دانش ساله در توسعه، استقرار و پشتیبانی راهکار های نرم افزاری بر اساس نیاز های حقیقی سازمان های ایرانی، در ک۲۱تجربٔه 

راهی مطمطنن فنی نیروی انسانی، تنوع و یکپارچگی راهکار ها و توسعٔه محصوالت با جدید ترین فناوری ها، پگاه آفتاب را به هم

.  نزد سازمان های خواهان تحول دیجیتال بدل ساخته است

کاربر متخصص استانسال سابقه 
شـورایرتبه  

***************عالی انفورماتیک

معرفی پگاه آفتاب 

۴

ابدربارٔه پگاه آفت



سبد محصوالت

۵

agileBPMS
راهکار مدیریت 
فـــــرایند های 
کــــــسب و کار

ERPنیروگاهی
راهکار مدیریت 
مــنابع سازمان 
نــــــــیروگاه

CMMS / EAM
راهــــکار مدیریت 
دارایی های فیزیکی

(نگهداری و تعمیرات)

پاداس
راهکار اتوماسیون 
ر صنعتی مبتنی ب

IOTفـــــناوری 

تابسبد محصوالت پگاه آف



agileBPMS، سال تجربه پگاه ۲۱این ابزار با تکیه بر . است( برنامه ساز)نسل جدید نرم افزار مدیریت فرایند های کسب و کار پگاه آفتاب

. توسعٔه نرم افزار طراحی و تولید شده استجهانی  آفتاب در تولید راهکارهای فرایندی و مبتنی بر جدیدترین فناوری های 

عمطل و در سریع ترین زمان ممکن، کاماًل مقرون به صرفه و با درجطٔه بطاالیی از اسطتقاللسازمان کمک می کند تا به agilePMSراهکار 

مدل سطازی فراینطد، طراحطی فرم هطا، اعمطال قطوانین بطرای ابزار هطایی agileBPMS. انعطاف فرایند های خود را  مدل سازی و اجرا کند

سازمان ها قادر خواهنطد بطود agilePMSهم چنین به کمک . کسب و کار و اجرای فرایند های کسب و کار در اختیار بهره بردار قرار می دهد

ش و داده های فرایند های کسب و کار را گردآوری و تحلیل کرده و بر اساس گزارش ها و داشبورد های شخصی سازی شده نسبت به پطای

.  بهبود فرایند های کسب و کار خود اقدام کنند

راهکارمعرفی

۶

agileBPMSچیست و چه کاری انجام می دهد ؟

دیجیتالی ســــازی و 
اتوماســــــــــیون 
ــــــــــد های  فراین
کــــــــــسب و کار

توســـع  و تولیـــد 
ـــــــــــزار  در  نرم اف
فـــــــــــرایند های 
خاص مـــــــنظوره

اســتداده بــ  ننــوان
ــاخت  ــع   زیرس توس

MVP(  محصــــــو
(حـیاتحداقلی قابل 

ایجاد ارتباط میـان
جزایـــر نرم افـــزاری 
ــــــــب و کار و  کس
یــــــکپارچ  سازی

agileBPMSکاربرد های مختلف 

...…....



راهکارمعرفی 

۷

agileBPMS، ضططططططمن

از امکانططات برخططورداری 

ازی مورد نیاز برای پیاده س

رای فرایند ها، زیرساختی ب

تولیططططد سیسططططتم های 

غیرفراینططدی نیططز فططراهم 

.استکرده 

agileBPMSبا ساختاری

و بططا اسططتفاده از چابططک 

فناوری های نوین امکطان 

رات واکنش سریع به تغیی

ای پیش بینی نشطدٔه ف ط

کسططططب و کار را فططططراهم 

. می کند

می تطوان agileBPMSبا 

و به سادگی و به سرعت

بططا کم تطططرین نیطططاز بطططه 

کد نویسطططی فراینطططد های 

پیچیدٔه هر کسطب و کاری

را پیاده سطططازی، اجطططرا و 

.پایش کرد

می تطوان agileBPMSبا 

ها با استقالل و تنحفظ با 

دانطش و تطوان اتکاء بطه 

متخصصططان کسططب و کار 

و نگهداشطططت توسطططعه 

رافرایندهای  کسطب و کار 

.پیش برد

حدظ استقال انعطاف و چـــابکیفـرایندی و غیر فرایندیسرنت و ســادگی



o ایجاد چابکی در بخش های مختلط  سطازمانی بطه دلیطل سطهولت و سطرعت در توسطعه

نیاز های نرم افزاری و واکنش به تغییرات کسب و کار

o کسب و کاریکپارچه سازی فرایند های

o عملکردسنجش و بهبود فرایند ها با امکان تعری  شاخص های کلیدی

o شدهبهینه گردش کار های اجرای بهبود مقیاس پذیری با

o کاغذی و ارجطاع سطریع تر و ارزان تطرحذف فرم های صرفه جویی در منابع مالی و زمانی با

سیستمیکار ها به صورت 

oافزایش شفافیت با استفاده از امکانات گستردٔه مدیریت دسترسی ها

o افرادبا سپردن وظیفه ها به نقش های سازمانی به جای خودکارسازی تصمیم ها

oروبرو شدن با اهداف و موعد های زمطانی بطا اتکطا بطه پشطتیبانی از بسطترهای ارتبطاطی

مختلفی مانند کارپوشه، پیام، پیامک، ایمیل، پیام رسان های ف ای مجازی

oکار هوشمندانه تر با اتوماسیون وظای  تکراری و هر روزه کارمندان

oلط  آگاهی کامل از جزئیات امور با امکان رجوع به تاریخچٔه فرایند و دسترسی های مخت

گردش کاردر مراحل مختل  

دستاورد ها

۸

agileBPMSدستاورد های استفاده از 



مزایا

۹

agileBPMSمزایای 

oتولید نرم افزار های فرایندی و غیرفرایندی با حداقل نیاز به کدنویسی

o مراحل مدیریت فرایند تنها در یک محیِ تحت وب و بدون نیاز به ابزار دیگرتمام

o پشتیبانی  از زبان مدل سازی محبوب و استانداردBPMN 2.0

o اداده هتولید خودکار فرم های تحت وب با قابلیت ریسپانسیو بر اساس مدل سازی

oسیامکان بومی سازی فرم ها با پشتیبانی از استاندارد های طراحی وب و اسکریپت نوی

o نویسیپیاده سازی قواعد اعتبار سنجی الگوپذیر بدون کد

o شارپپیاده سازی هر نوع قواعد کسب و کار به راحتی با زبان سی

oشخصی سازی فرم های جستجو، نمودار ها، خروجی های اکسل و چاپی

oامکان طراحی داشبورد های اختصاصی در چند دقیقه

o لزومامکان کدنویسی سمت سرور و سمت کالینت در صورت

o پیشرفته و امکان رمز نگاری داده هااز پروتوکل های امنیتی بهره  مندی

o ارائه بر روی زیرساخت ابری

o سهولت در کاربری به دلیل استفاده از فریم ورکBootstrapدر طراحی رابِ کاربری

oامکان بهره برداری چند زبانه



امـــکانات و ویـــژگی ها

o ایجطاد، اصطال ،)تعیین نوع دسترسی بطه موجودیت هطا
(خواندن، غیرمجاز

oای تعیین نوع دسترسی به اطالعطات بطر اسطاس عبارت هط
شرطی المدا

oتعیین دسترسی به عملیات ها
oتعیین دسترسی به مشخه های موجودیت
o تعیین دسترسی به پرسش های(Query) مختل
oناسطب بطا تعری  انواع فیلتر با تعیین مشخصه، عملگر مت

مشخصه و مقادیر مشخص یا پارامتریک
oامکان خیره اطالعات در فایل اکسل
o امکان ایجاد انواع نمودار ها بر اساس جسطتجوی تعریط

شده
o دسترسی آسان و سریع به نقشه موجودیت ها
o در طراحطططی شطططده اسطططتففاده از سطططاختار دادٔه امکطططان

آتیفرایندهای 
o ایجطاد جدول هطا و سطتون های مططورد اسططتفاده بططرای

نگهطداری اطالعات مطورد نیطاز

طراحی موجودیت ها
1

اجرای فرایندطراحی فرایندطراحی فرم هاطراحی قواعد کسب و کار

در صطورت لطزوم. ساختار موجودیت های مورد نیاز را به سادگی تعری  و روابِ بطین آن هطا را برقطرار مطی کنیم
 (unique index)ایندکس های یکتایی ،(property validator)می توانیم قوانین اعتبارسنجی مقادیر مشخصه 

.و عملیات های مبتنی بر موجودیت را نیز تعری  کنیم

از طراحی تا اجرا

۱۰

agileBPMSگام اصلی ۵



اگطر قطوانین . نیاز به کدنویسی نداریم (property validator)مشخصهبرای اعمال قوانین اعتبارسنجی agileBPMSبا
تطابعی الطب پیچیده ای وجود دارد که در قالب اعتبارسنجی مقادیر مشخصه قابل پیاده سازی نباشند این قوانین را در ق

.پیاده سازی و صحت آن را روی یک موجودیت موجود یا جدید آزمایش می کنیم#Cزبانبه به 

معرفی پگاه آفتاب 

۱۱

طراحی موجودیت ها
2

اجرای فرایندطراحی فرایندطراحی فرم هاطراحی قواند کسب و کار

امـــکانات و ویـــژگی ها

o امکططان اعمططال قططوانین کسططب و کار در قالططب نشططانه های
گرافیکی و بدون نیاز به کد نویسی

oبهینه سططازی شططده بططرای اسططتفاده توسططِ تحلیططل گران
کسب و کار 

oیه ساز امکان استفاده از ابزار های تست، اعتبار سنجی و شب
پیش از اجرا

o امکان اسطتفاده از کد نویسطی در صطورت نیطاز بطه اعمطال
قوانین پیچیده

oامکان پیاده سازی قوانین منجر به تصمیم
oها دریافت اطالعات از سایر سیستم ها توسِ وب سرویس 

و تصمیم گیری بر اساس آن
oار و قابلیت ارسال اعالن، ایمیل و پیامک به صورت خودکط

شرطی 



امـــکانات و ویـــژگی ها

o پیش ساختهامکان استفاده از قالب های
oامکان استفاده از قابلیتDrag & Drop   فرمدر طراحی
oاربری پشتیبانی از طراحی واکنش گرا و بهینه شده بطرای کط

در تلفن های همراه
o امکطططان طراحطططی اختصاصطططی فرم هطططا بطططا اسطططتفاده

CSSو   JavaScriptاز
o از تقویم فارسیپشتیبانی
o جستجودارای کنترل های پیشرفتٔه
o با انواع مرورگر های سازگارChrome،Firefox،Safari،

Edge،Internet Explorer
o ماننداستاندارد طراحی فرم اجزای از پشتیبانی  :

Buttons،checkbox ،Button group،Radio Button
Card ،Carousel ،Collapse ،Dropdowns ،Input 

group ،Jumbotron ،List group و...

از طراحی تا اجرا

۱۲

طراحی موجودیت ها
3
اجرای فرایندطراحی فرایندطراحی فرم هاطراحی قواعد کسب و کار

تغییر آن رامی توان خودکار ایجاد می شود که صورت به در مراحل قبل طراحی شده است، فرمی بر مبنای ساختاری که 
ورت در صط. تمام مشخصه های اجزای فرم امکان شخصی سازی دارنطد. تبدیل کردبه فرم دلخواه و شخصی سازی کرد و 

.ردکاستفاده جاوا اسکریپت از امکان کدنویسی به زبان می توان نیاز به انجام شخصی سازی پیشرفته نیز 



از طراحی تا اجرا

۱۳

امـــکانات و ویـــژگی ها

o پشتیبانی از زبطان محبطوب و جهطانیBPMN 2.0 بطرای
فرایندمدل سازی 

o کططاربری سططاده و سططریع بططر اسططاسDrag & Drop  و
مولفه های گرافیکی

o امکان درون ریطزی مطدل های فراینطدی از ابزار هطای دیگطر
XPDLو Visioمدل سازی مانند 

o مختلط  مدل  فرایند در قالب های خروجیدریافت امکان
و چاپیتصویری 

oاملپشتیبانی از تمام الگوهی مختل  تصمیم گیری ش  :
Inclusive،Parallel،Exclusive،Complex،Event 

Based  و...
oتعری  شروط مختل  برای آغاز یطک فعالیطت بطر اسطاس

نتیجه سایر فعالیت ها

طراحی موجودیت ها
4

اجرای فرایندطراحی فرایندطراحی فرم هاطراحی قواعد کسب و کار

و تنظیمطات را طراحی کطرده کسب و کار فرایندهای  BPMN 2.0محبوب و استاندارد سازی مدلزبان در این مرحله با 
انجطام agileBPMSفراینطد  محطیِ ططرا  در تمام این کارهطا . مورد نیاز برای اجرای فرایند را روی مدل اعمال می کنیم

. نرم افزار و ابزار جانبی دیگری نیستو نیاز به نصب هیچ می شود 



از طراحی تا اجرا

۱۴

طراحی موجودیت ها
5

اجرای فرایندطراحی فرایندطراحی فرم هاطراحی قواعد کسب و کار

ه در این مرحله هر کاربر امکان اجرای فرایندهای مجاز خود را دارد و می تواند فعالیت های فرایندی خطود را در کارپوشط
ی، ایجطاد بایگطانی شخصطکارهطا، دسطته بندی ماننطد در کارپوشه امکانات فراوانی برای مطدیریت کارهطا . مشاهده کند

.ود داردجستجو، ثبت یادداشت برای مرحله  بعد، تفکیک وضعیت کارها و نمایش چرخه کار به صورت گرافیکی وج

ویـــژگی هاامـــکانات و 

oمدیریت دسترسی بر اساس نقش های سازمانی
oامکان شخصی سازی کارپوشه ها توسِ کاربر نهایی
oدر پشتیبانی از رابِ کطاربری واکنش گطرا مناسطب بطرای کطاربری

رایانه های رومیزی، تلفن همراه و تبلت
oقابلیت استفاده از سیستم هشدار و اعالن ها
oرسفارشی سازی و پوشه بندی فرایند ها مطابق سلیقٔه کارب
oساخت، ویرایش و حذف کاربران، گروه ها و سمت های سازمانی
oتفاده از اتصال و یکپارچه سازی با دیگر سیستم های سازمان با اس

استاندارد  وب سرویس
oمجهز به الگوریتم توزیع هوشمند کار
o خودکارمدیریت نسخه های فرایند به صورت



ده فناوری های بکار گرفت  ش

agileBPMSدر 

BPMN
زبان بسیار پراقبال و
گرافیکی مدل سازی 
فططططرایند 

TypeScript
زبطططان برنامه نویسطططی 
شططی ء گرای پیشططرفته و 
بروز مایکروسافت

Bootstrap
محبوب ترین فریم ورک 
ِ های کاربری  طراحی راب

CSSواکنش گرا مبتنی بر 

.NET Core 3
متن باز فریم ورک آزاد و 

مایکروسافت برای 
سیستم عامل های ویندوز، لینوکس

و مک

React
متن باز کتابخانه 

ی فیسبوک براجاوااسکریپت 
ِ های کاربری و  ساخت راب

وباجزای صفحات 

فناوری ها

۱۵



oمختل اجزایاساسبرداشبوردساختامکان

:  شاملاطالعاتی

نمودار ها. ۱

فرم های. جستجو۲

نمایش تعداد نتیجه جستجو و امکان ریز . ۳

جزئیاتسطح نمایش فهرست در شدن 

طراحی داشبورد

۱۶

با راهکار نوآورانه طراحی داشبورد، با روشی تعاملی، نمودارها، فرم های جستجو و داده هطای آمطاری را کنطار هطم چیطده و داشطبورد 

نمودار کارها بر اساس وضعیت، فهرست کارهای مهم و ، agileBPMSاصلی داشبورد هم چنین در . می کنیماختصاصی خود را طراحی 

. تا جلوی چشم  مان باشد را می توانیم قرار دهیمهر آنچه که نیاز داریم 

داشبورد ها و محیط  کاربری

o به بخش های مختل  برنامه و ایجاد میان بر های لینک

دلخواه

oتخصیص داشبورد به کاربر، نقش یا موحودیت

o چیدمانو تغییر اندازٔه اجزا و داشبورد امکان طراحی

o رصفحٔه اصلی کاربعنوان  امکان طراحی داشبورد به



گزارش و نمودار

۱۷

گزارش ها و نمودار ها

  و گلوگاه های فرایندها را به سهولت، با ساخت گزارش های متنوع بر اساس داده های اجرای فرایند کشمی توان  agileBPMSدر 

را ( BAM)چندسطحی، امکان پایش فرایندهای کسب و کار هم چنین گزارش های . کردرا اعمال آن ها تغییرات مورد نیاز برای رفع 

.از کالن ترین سطح سازمان تا فعالیت های یک کار، فراهم می سازد

oنمودارمختل نوع۱۶ازبیشبینازنمودارایجاد

...وخطوط،دایره ای،ستونینمودار هایشامل

oدارونممشخصه هایتغییرامکان

oاربرانکاستفادهٔ برایشدهساختهودارمنذخیرهٔ امکان

دیگر

oوداشطبوردطریقاز هانموداربهدسترسیامکان

همه کارهجستجوی

oبططاپیچیططدهگزارش هططایقالططبطراحططیامکططان

گزارش هططایتولیططدوWordنرم افططزارازاسطتفاده

نرم افزاراجرایزماندرنظرمورد



|  امین سامانه گستر| شرکت مدیریت تولید برق کرمان | شرکت مدیریت تولید برق شازند | 
شرکت | ثت شرکت مدیریت تولید برق بع| شرکت مدیریت تولید برق قم | شرکت بهین مشاوران 

ولید برق مدیریت تشرکت | شرکت مدیریت تولید برق دماوند | مدیریت تولید برق منتظر قائم 
مدیریت فردای شرکت |eBPMمدیریت گروه مشاوره | شركت ليوتاب | شهید سلیمی نکا 
|کانون تبلیغاتی کروشه | شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما | اندیشه آرنا 

مشتریان

۱۸

مــــشتریان منتخب

اتارتباطگروه فناوری 
شططططاتلو اطالعات 

هلدینگ)مطططططططططیدکو 
(همعدنی خاورمیانصنایع 

یصططنعتشرکت 
فنرامطططططططید 

صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایططططططططران

هطلدینگ
فطططططاخر

Iran
HRM

اتحادیطططططه کشطططططوری 
سوخطططت های جایگزین

شططرکت مططدیریت تولیططد 
اهواز بطططططرق رامططططین 





| p e g a h e a f t a b

۶، واحد ۲۰تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه نهم، پالک 

۰۲۱ ۸۸۵۳۹۶۳۵-۸

w w w . p e g a h e a f t a b . c o m


