
ارائه خدمات الکترونیکی 

با ابزارها و روش هاي نوین رایورز
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سرآغاز
در چارچـوب طرح و برنـامه توســعه دولت الکترونیکی در طرح تحـول نظا ماداري، دســتگا هها و 

سـازما نهاي دولتی موظـف به بهبـود و گســترش ارائه خدمات الکترونیکی م یباشـند. 

اغلب نهادهاي دولتـی، مجهـز به درگاه و پورتال ارتباطـی (با اربا برجوع و دریـاف تکنندگان خدمات) 

هستند، لیکن در رابطـه با امکانات سیستمی پشتیبان درگـاه خود با محـدودی تهایی مواج هاند.

درحا لحاضر، برخی از سازما نها با رویکرد سنتی، نسـبت به ایجاد و بهر هبرداري از سیسـت مهاي 

کاربردي در حوزه عملیات اصـلی خود اقدام نمود هاند که این روش، انعطا فپذیري الزم را جهت 

اعمال تغییرات و نیز برقراري ارتباط کارآمد با درگاه/پورتال سازمانی ندارد. 

از سوي دیگر، در پار هاي از دستگا هها و سازما نها، فرآیندهاي اصلی به طور کامل مکانیزه نشده و 

در نتیجـه امکان پشـتیبانی عملیـاتی مطلـوب (جهت تغذیه پورتال و ارائه خدمات الکترونـیکی) فراهم 

نیســت. تعدادي از سازما نهاي دولتی نیز فاقد پورتال پیشــرفته بوده و صرفاً و بسایتی جهت 

اطال عرسانی دارند.

شرکت مهندسی نر مافزار رایورز در پاسخ به نیـاز سـازما نهاي فوق، سـه راهکـار ذیل را -که در 

ارتباط هماهنگ با یکـدیـگر م یبـاشنـد- مبنـاي اشاعه و تسریع ارائه خـدمات الکترونیـکی در 

سازما نها قرار داده است. 

در ادامه، هر یک از عناصر فوق -که در تعامل با یکدیگر، امکان ارائه مطلوب خدمات الکترونیکی 

را در سازمان بهر هبردار فراهم م یسازند- تشریح گردید هاند.

اتوماسیو ناداري پیشرفته

مدیـریـت فرآینـدهـاي کسب وکـار (RayBPMS) جهت استقـرار نظامـات   

فرآیندمدار سازمانی 

RayBPMS پورتال سازمانی و 



وژیک و در راستـاي مأمـوریت خـود در  رایور با بهـر هگیـري از آخـریـن دستـاوردهـاي تکنـوـل

عرضه خدمات نوین فناوري اطالعات، مـوفق به تولید سیستـم مدیریت فرآینـدهاي کس بوکار 

منطبق بر استانداردهاي جهانی در جهت پاس خگویی به نیازهاي بومی شده است. 

نگارش نخست سیستم مدیریت فرآیندهاي کس بوکار رایورز در پاییز سال 1390 با نام تجاري 

RayBPMS به بازار عرضه شده و تا به امروز، توسعه آن به شکل مستمر ادامه یافته است. 

ابزا رRayBPMS محصولی کامالً ایرانی با رویکرد استاندارد - در مقیـاس بین المللـی- بوده 

و «گواهینامه تأیید و ثبت نر مافزار از شورا يعالی انفورماتیک» و نیز «گواهینام ه امنیت 

ISO15408» را دریافت نموده است. 

RayBPMS کارپایه ارائه نظامات فرآیندمدار

 سازمانی با رویکرد توسعه خدمات الکترونیکی

سازمان هاي دولتی نیازمند راهکار BPM هستند تا فرآیندهاي درون/برون سازمانـی خود را 

به صورت مطمئن و امن، بازنگري نمایند. BPMS شامل مجموعه جامعی از ابزارهاست که به 

سازما نهاي دولتی کمک م یکند تا بتوانند با حفظ سیست مهاي موجـود خود، یکپـارچگی میان 

 آنها ایجاد نمایند، فرآیندهاي خود را مد لسازي نمایند، آنها را اجرا کنند و با پایش و کنترل

 فرآیندها، اقـدامات اصالحـی را در راستاي حذف عارض ههاي سازمانی شناسایی نمایند. 

BPMS یکپارچگی بیـن افراد درون سازمان، شهروندان، فرآیندها، سیستم ها و سازمان هاي 

دیگر را به راحتی و با کمترین هزینه ایجاد می نماید.

چرا به BPMS نیازمندیم؟
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طراحی و مدل سازي فرآیند

ابزار طراحی فرآیند

ابزار طراحی فرم

ابزار طراحی موجودیت

ابزار طراحی و مدیریت چارت سازمانی

اجراي فرآیند

موتور اجراي فرآیند

موتور اجراي قوانین

مدیریت اجراي فرم

ارتباط با سیستم هاي بیرونی

پایش و بهبود 

داشبورد مدیریتی

ابزار گزارش ساز

راهکار RayBPMS، با مجموعـه ابزاري کامل (جهت پشـتیبانی از چرخـه bpm)، سازما نهاي دولتی را قادر م یسازد تا 

فرآیندهاي اصـلی و فرعـی خود را مکانیـزه و یکپارچه نموده و سـپس از طریـق پورتـال ســازمانی خود، خدمات 

الکترونیکی ناشــی از تحقق این فرآیندها را در اختیار طیف وســیعی از کاربران درون/برو نســازمانی قرار دهند. 

پیاد هسـازي انواع تعامالت سازمـان مشــتري با دیگران  ه مچنین این راهکار، با پشـتیبانی از معماري سروی سگرا،

نظیر G2B ،G2C ،G2E ،G2G را امکا نپذیر م یسازد.

 (RayBPMS) سیستم مدیریت فرآیندهاي کس بوکار رایورز

 RayBPMS ابزارهاي اصلی

 RayBPMS کاربردهاي
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پورتال سازمانی و 

فرآین دهاي طر حریزي شده جهت انجام عملیات اصلی و جانبی هـر سازمان و ارتبـاط با مخاطبان درون/برون 

سازمانی، نیازمند فر مهاي معینی م یباشند.

پس از اینکه فر مهاي فرآین دهاي سازمانی به کمک ابزار RayBPMS طراحی گردید، برقراري ارتباط پورتـال 

سازمانی و RayBPMS با یک بار Login (با ب هکارگیري امکان SSO) امکا نپذیر م یگردد که رو شهاي انجـام آن 

عبارتند از: 

        درج آدرس وب RayBPMS در پورتال سازمانی 

(iframe) درج آدرس و بفر مهاي آغازین فرآیند در پورتال سازمانی        

در صورتی که سازمـانی عالق همنـد به ارائـه خدمـات الکترونیکی -مستقل از پورتال موجود- باشد، با معرفـی 

آدرس وب RayBPMS به مرورگـرها (به صورت مستقیـم)، امکـان دسترسـی به محیـط RayBPMS فراهـم 

 RayBPMS

در این صورت، کاربران وارد صفح هاي می شوند که بر مبناي دسترس یهـاي مجاز، م یتوانند به انـواع  م یگردد.

فر مهاي ثبت درخواست، کارتابل، گزارشات، کتابخانه اسناد و ... دسترسی داشته باشند. 

بـه عالوه بـراي این صفحـه امکان تنظیم تصویر سربرگ، تصویـرپیـ شزمینـه، دستـرسـی به فـر مهـاي ثبت 

درخواست (از طریق منو و یا تصاویر معرفی شده در صفحه «خانه ») و نیز تغـذیـه اخبـار (از RSS و یا به صورت مستقـل) 

براي مدیر سیستم وجود دارد.

بدین ترتیب شهـروندان و کاربـران، جهت ثبت درخواست و یا انجـام کارهـاي خـود، محیطـی کاربرپسند در 

اختیـار داشته و در این محیط عالوه بر مدیریت کارها مـ یتوانند آخرین اخبار مربـوط به سازمان و یا سامانه 

را مشاهده نمایند.
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راهکار جامع اتوماسـیو ناداري، مجموعه ابزارها و رو شهایی اسـت که امکان گردش مکانیزه کلیه مکاتبات سـازمانی (نامه، 

پی شنویس، پیام و پس تالکترونیک) را با قابلیت تماس با محیط بیرونی (ECE، سینک سرور و سپاد) فراهم م یسازد.

با استقرار الی ههاي مختلف این راهکار، مکانیزاسیون در سطح دبیرخان ههاي مختلف انجام پذیـرفته و به تدریج به کل 

سازمان تسري م ییابد. ه مچنین با امکان تعامل بی نسازمانی، بهر هوري به سطح مطلوب خود خواهد رسید.

با اجراي مراحل مختلف پیاد هسـازي این راهکار، هر الیه روي الیه بعدي اسـتقرار یافته و با حذف کاغذ، مدیریت صـحیـح 

زمـان و نیز کارکـرد نیــروي انســـــانی مرتبـط و ارجاعات و پیگیــر يهاي سریـع و امـن، در نهایت کاربـر از ارتباطی 

کامالً یکپارچه در مقیاس درون/برون سازمانی بهر همند خواهد شد.

در ادامه چگونگی استقرار تدریجی و مرحل هاي راهکار جامع اتوماسیو ناداري در الی ههاي پن جگانه تشریح گردیده است.

استقرار راهکار جامع اتوماسیو ناداري، نیازمند شناختـی دقیـق از وضعیـت جـاري گردش مکاتبـات سازمان، بررسـی 

موانع و گلوگا ههاي ارتباطی موجـود و نیـز تحلیـل و ارائ ه شیـو ههـاي نیل به وضعیت مطلوب مـ یباشد. در ایـن الیه، 

چارت سازمانی، سم تها و مجموعه دسترس یهاي ارجاع و دسترس یهاي سیستمی، بهینه و نظا ممند خواهد شد.

اتوماسیون اداري، حلقه اي از زنجیره دولت الکترونیکی

الیه اول: شناخت وضعیت موجود و مشاوره د رخصوص نیل به وضعیت مطلوب
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در این الیه ک ه - در حقیقت مکمل الیـ ههاي پیشــــین است- ارتباط با شبکـه دولت از طریق سپاد (سوئیچ پیام الکترونیک دولت) 

برقرار و گام نهایی براي ایفاي نقش به عنوان حلق هاي از زنجیـره کامالً الکترونیک برداشته شده و در نهایت پیگیري و ارسـال 

مکاتبات میان ارگا نهاي مختلف، محقق م یگردد. 

با استقـرار دبیرخاـن ههـاي مجـزا جهت ثبت و جستجوي مکاتبات اداري، از یک سـو استقالل دبیرخـاـن ههـا (ب هخصوص دبیرخان ههاي 

محرمانه) حفظ شده و از سوي دیگر امکان برقراري ارتباط امن و تعریف شده میان آنها فراهم خواهد شد. بدین ترتیب مانیتورینگ 

و جسـتجوي مکاتبات کل مجموعه در بخ شهاي کنترلی و مدیریتی سازمان فراهم شده و در عین حال هر بخش از سـازمان 

ب هصورت مجزا عمل خواهد نمود.

الیه دوم: استقرار دبیرخانه هاي مختلف به صورت الکترونیکی

با تسري کارتـابل الکترونیکی روي میـز کلیه پرسنـل، عمالً سازمـان مکانیزه گردیـده و گلوگـا ههـا و موانع کـاري سازما نهاي 

غیرمکانیزه مرتفع خواهد شد. پیگیري مکاتبات درون/برون دبیرخان هاي به سرعت انجام شده و امکان تهیه گزارشـات کنترلی و 

مدیریتی درلحظه فراهـم خواهد بود. ه مچنیـن، سیستم جامع تح توب، دستر سپذیري سیسـتم و دورکـاري را پوشش 

خواهد داد.

الیه سوم: ارتباط درون و برون دبیرخان هاي در سطح سازمان (با بهر همندي از کارتابل الکترونیکی) 

در کنار بهر همندي از پروتکل ECE در تبادل مکاتبات بی نسازمانی و نیز در راستاي پشــت سر گذاشتن برخی محدودی تهاي این 

روش، راهکار جامع اتوماسیو ناداري رایورز مجهز به موتور قدرتمند سین کسرور گردیده است. به عبارتی دیگر، سـازما نهایی که از 

اتوماسیو ناداري رایورز- با پایگاه داد ههاي مجزا- استفاده م ینمایند، بهر هبرداري کامالً یکپارچه را تجربه نموده و کاربران از مزایاي 

سازمان جامع در کنار پیاد هسازي غیرمتمرکز بهر همند م یگردند.

الیه چهارم: یکپارچ هسازي سیست مهاي اتوماسیو ناداري توزیع شده (با ب هکارگیري سین کسرور) 

الیه پنجم: ارتباط با سپاد (سوئیچ پیام الکترونیک دولت) 
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