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کنند می بازي مشتریان تجربه خلق در مهمی نقش فرآیندها امروزه
 با آنان، به تر کننده قانع تجارب ارائه و مشتریان به خدمت ارائه جهت در فرآیندهایی سازي پیاده دنبال به ها شرکت
.هستند واقعی زمان در و بزرگ هاي داده تحلیل و تجزیه از ترکیبی کمک

The Forrester Wave: BPM Suites, Clay Richardson & Derek Miers, 2013

:به شمار می آیدکسب مشتري عامل مهمی در حفظ و تجربه مشتري 



~ Global Consumer Banking Survey 2012,
Ernst & Young

نسبت مشتریانی که در حال برنامه ریزي 

براي تغییر بانک خود هستند از سال 

.افزایش یافته است% 70بالغ بر  2011

نمودارهاي محدب، خبر خوبی ندارند.

 دشواري افزایشEPS

جنگ قیمت

“RETENTION IS THE NEW HOLY GRAIL”
~ Beyond Price: 

The Rise of Customer-Centric Marketing in Insurance, McKinsey & Company, 2012
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مجموعه فعالیتهاي هم راستا و مرتبط بوده که خروجی خاصی را بوجود می آورد : فرآیند 

و براي ایجاد آن به درون دادهاي خاصی نیاز دارد که زمینه را براي پردازش  و خلق ارزش 

.فراهم می آورد

فرایند دریافت تسهیالت

فرآیند انتقال وجه  

فرآیند تولید گزارش واریز سود

فرایند تبدیل داده هاي کامپیوتري 

از یک فرمت به فرمت دیگر

Human 
Task

External 
Services

Business 
Rules

Dynamic 
libraries

Script Tasks
Mail Or 

SMS Tasks



ویژگیهاي 

فرآیند

قابل اندازه 

گیري
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مشخص
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  که است فرآیندهایی قالب در سازمان کلیدي هاي فعالیت بازنگري منظور به یکپارچه رویکرد یک :BPM تعریف

.کند خلق نهایی مشتریان و سازمان براي را اي بهینه ارزش مداوم، ارزیابی با سازد می قادر را سازمان
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یکپارچگی فرایند

ارزیابیبهینه سازي

 و افراد سازي همراستا•
 نتایج جهت ها فعالیت

  ارزش با

•Cross-functional

متودولوژي + تکنولوژِي•
 چرخه زمان سازي فشرده•

فرآیندها عمر منحنی
 پلت طریق از توانمندسازي•

BPMS فرم

 منظور به فرآیندها تقویت•
 کسب ارزش حداکثرسازي

کار و
 گلوگاه حذف و شناسایی•

ها
 غیر هاي فعالیت حذف•

ارزشمند

 عملکرد و دید قابلیت افزایش•
فرآیندها و افراد

 با متناسب معیارهاي تعریف•
کار و کسب

 بهبود کمی اثر گیري اندازه•

فرآیند

IBM Smarter Process, BPM, ODM and Mobile - Overview and Demonstration



 از حاکی آن چرخه اي ساختار البته که است، شده تشکیل هم به مرتبط مراحلی از چرخه این
  فعالیت هاي از بسیاري و نیستند مختلف مراحل اجراي براي قطعی زمانی ترتیب یک

.می پذیرند صورت مراحل این اجراي با همزمان توسعه و طراحی

٨
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 صرفه جویی مالی ازطریق کاهش هزینه و افزایش کارایی

بهبود محصوالت فعلی، توسعه محصول  یا خط جدید در راستاي 

مزیت رقابتی

رویدادهاي به موقع

ریسک حاکمیتی یا مدیریتی

بهبود رضایت مشتري جهت مزیت رقابتی

بهبود مدیریت هماهنگی یا پاسخگویی سازمانی

IT بهبود مدیریت منابع
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اثر بسیار 
منفی 

اثر منفی کم  اثر نامعلوم اثر مثبت کم  اثر بسیار 
مثبت

نمی دانم

1,7% 1,7%

6,9%

15,5%

31,0%

43,1%

درصد پاسخ  

دهندگان

بر کارایی فرایندهاي سازمان  BPMمیزان اثر د

اثر بسیار 
منفی 

اثر منفی کم  اثر نامعلوم اثر مثبت کم  اثر بسیار 
مثبت

نمی دانم

0,0% 2,3%
6,8%

12,5%

39,5% 38,6%

درصد پاسخ  

دهندگان

بر چابکی کسب و کار BPMمیزان اثر د

اثر بسیار منفی اثر منفی کم نامعلوماثر اثر مثبت کم اثر بسیار مثبتنمی دانم

2,5%

39,0%
38,1%

12,7%

6,8%

0,8%

درصد پاسخ  

دهندگان

ریسکبر بهبود انطباق و  مدیریت   BPMتاثیر

Global Business Process  Management Report by Cap gemini



خودکارسازي سازيبهینه + 

بهره وري

توزیع بر اساس تلفن همراه، شبکه هاي 

اجتماعی،  رایانش ابري و داده بزرگ   

بهره وري کافی نیست

 با تنها  مشتري حفظ و کسب

.نیست ممکن تنهایی وري بهره

تیلور فردریک هنري فورد

استانداردسازي

فرآیند
خط مونتاژ

شش سیگما
مهندسی مجدد

فرآیندها

ادغام و تثبیت  

گردش کار
مدیریت کیفیت 

جامع

خروجی
کسب و کار 
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خودکارسازي سازيبهینه + 

بهره وري

توزیع بر اساس تلفن همراه، شبکه هاي 

اجتماعی،  رایانش ابري و داده بزرگ   

بهره وري کافی نیست

 با تنها  مشتري حفظ و کسب

.نیست ممکن تنهایی وري بهره

تیلور فردریک هنري فورد

استانداردسازي

فرآیند خط مونتاژ

شش سیگما
مهندسی مجدد

فرآیندها

ادغام و تثبیت  

گردش کار

مدیریت کیفیت 

جامع

خروجی
کسب و کار 

نواوري مجدد

مشتري مداري+ 
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مشتریان بانک
)مشتریان خارجی(

کارکنان بانک
)مشتریان داخلی(

Banking-Specific Business ProcessHorizontal Business Process



Single 
channel

Multi 
channel

Cross 
channel

Omni 
channel

http://www.slideshare.net/backbase/digital-banking-trends-in-2014-by-backbase?related=1 



فرآیند درخواست وام بانکی: مثال

http://www.slideshare.net/backbase/digital-banking-trends-in-2014-by-backbase?related=1 



آمریکا Bank of the westکاهش فرایند تصویب وام از یک هفته به یک روز در  -

 در BPMسال بر اثر خودکار سازي فرایندهاي ثبت و تصویب وام به کمک  5میلیون دالري در  1,5صرفه جویی  -
Bank of the west

منبع IBM Business Process Management Success Stories

-Bank of Queensland   سال بر 10میلیون دالر هزینه را که طی  46است استرالیا توانسته
.اثر اشتباه در فرایندهاي دستی مربوط به تعیین و ثبت نرخ وام ایجاد شده است را شناسایی نماید

منبع :Backing up the Digital Front: Digitizing the Banking Back Office 

  کارکنان از یک هر کاري زمان از دقیقه 30 شدن آزاد دهنده نشان PWC مطالعات-
.است بانک صفی

BPM:منبع Solution for a Financial Services Company

  از را اعتباري کارت صدور فرایند  BPM کمک به آلمان بارکلی اعتباري کارت موسسه-
  .است داده کاهش دقیقه 18 به روز چندین

Real-Time:منبع Banking for a Real-Time World



.روز کاهش داده است 3روز به  6از  BPMاین بانک کره اي فرایند اعطاي وام را به کمک  -

.میلیون دالري در سال شده است 20این خودکار سازي فرایند موجب صرفه جویی -

منبع: The Keys to BPM Project Success

  BPM کمک به بانک این در را وام اوراق فروش مراحل %60 است توانسته میتسوبیشی توکیو بانک-
.دهد کاهش

.است گردیده نصف BPM کمک به بانک این در وام اوراق فروش براي شده طی زمان-

Efficiency منبع: & Flexibility in Securities Processing

  کاغذ برگ 10.000 اتالف موجب ساالنه موجود ناکاراي دستی فرایندهاي دهد می نشان Capgemini مطالعات -
 .گردد می نفر هر ازاي به

.گردند می باطل حساب افتتاح فرایند در استفاده مورد کاغذهاي از 50% -

  آفیس بک پرسنل 2 صفی پرسنل نفر 1 هر ازاي به )هستند دستی فرایندهاي نیازمند که( موجود هاي سیستم-
.دارند نیاز

Backing منبع: up the Digital Front: Digitizing the Banking Back Office



حساب کاربري مدیر

تیم اصالح خطا

مدیریت اجرایی

امور مالی و عملیات

مدیریت  
اجرایی

تیم مدیریت ریسک

خدمت به مشتري امور مالی و عملیات

قوانین

قوانین قوانین

حساب  
کاربري  

مدیر

محیط کار ناکارآمد

 و یا نادرستاي ناقص جریان داده

اولویت بندي ناهمگون و متضاد

عدم کنترل فرایند

دید ضعیف به عملکرد فرآیند

 کار و تصمیم گیريخودکارسازي گردش

کاهش اشتباهات و بهبود انسجام

بهبود اطالعات سیستمی

 ساده کردن فرآیندها

 دید در زمان واقعی و کنترل فرآیندقابلیت

مشکالت فرآیندهاي معمولی BPM راهی براي جلوگیري از هرج و مرج

Billing

ERP

Imaging

CRM

خدمت به مشتري
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.نمایداي هزینه ها کمک %30بک آفیس خودکار می تواند به بانک ها در تحقق صرفه جویی 

جویی در هزینه  صرفه% 
ساالنه

راه کار دسته بندي فن آوري

15% BPM استراتژیک

9% تحول گرایانه  Core Bankingپلت فرم 

6% DMS تاکتیکی

Backing up the Digital Front: Digitizing the Banking Back Office, 2013 Capgemini 



43%

41%

52%
سرمایه گذاري ها مربوط 

به بخش بانکی 

Self-serviceتسهیل ارائه خدمات 

به مشتریان

سرمایه گذاري بر روي

Multi-channel

Global Business Process  Management Report by Cap gemini



 بدون مشتري نیاز و قانونی، جدید الزامات با متناسب می سازد قادر را بانک  BPM وSOA ترکیب

.دهد نشان واکنش کار و کسب در اختاللی

این مدل بانک را بثمابه خیاطی تشبیه می کند که متناسب با نیازهاي مشتري خدمات خود را ارائه 

.می دهد

Backing up the Digital Front: Digitizing the Banking Back Office, 2013 Capgemini 
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انعطاف پذیري

تملک/ تولید تملک/ تولید

سفارش/  خرید سفارش/  خرید

شده سازي شخصی

فرد به منحصر

TCOباال

IT باند پهناي

”راه سوم“

+

+

-

-
کاهش زمان

هزینه آغازین

مجموعه ویژگی هاي استاندارد

Reliance on vendor

پاسخگویی به تغییر

+

+

-

-

-

BPM

زمان/ کاهش هزینه

تکرارشونده -چابک -سریع

استفاده از نرم افزارمدیریت  
خرید و  نسبت به سفارشی فرآیند 

نرم  سفارشی کردن بسته هاي 
ي نیازمند صرف هزینه و  افزار 

.زمان کمتري است

IBM Smarter Process, BPM, ODM and Mobile - Overview and Demonstration



BPM Results:

Visibility

Agility

Control

Collaboration

Automation

Integration

Governance

Optimization

Executive
ManagementCustomer

Service

Invoice
Reconciliation

Team

Finance
and Ops

Account 
Administration





سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

•BPMN   توصیفی
قابل استفاده براي مدلسازي سطح باال  •

•BPMN   تحلیلی
قابل استفاده براي مدلسازي دقیق  •

•BPMN   اجرایی
قابل استفاده براي استقرار در موتور فرآیندي  •
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Predict

Run
Process
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مزایا IBPM کاربرد دگرگونی منطقه

  مشتري به دستیابی نرخ افزایش•

کمپین اثربخشی بهبود •

 و مشتري بازخورد اساس بر تبلیغاتی هاي کمپین اثربخشی ارزیابی

تبلیغات زمان و فراوانی در تغییر پیشنهاد
بازاریابی

 بر مناسب خدمات و محصوالت ارائه•
مشتري مشخصات اساس

محصول پذیرش نرخ بهبود•

 ارائه طریق از متقاطع فروش هاي فرصت روي بر گذاري سرمایه
 به دستیابی از استفاده با هدفمند و شده سازي شخصی خدمات

مشتري با ارتباط در درجه 360 اطالعات

فروش

پاسخگویی زمان کاهش•

مشتري وفاداري بهبود  •

 پیشگیرانه اقدامات انجام و وقوع از پیش مشتري مشکالت شناسایی
 و تجزیه از استفاده با مشتریان منفی تجربه از جلوگیري منظور به

  واقعی زمان در ها داده تحلیل

استراتژي فن آوري

محصول توسعه هاي هزینه کاهش•

محصول پذیرش سازي بهینه•
اولیه کاربران بازخورد اساس بر محصول مشخصات و طراحی تغییر توسعه محصول

  مشتري تجربه و ارزش حداکثرسازي•

مشتري حفظ هاي استراتژي بهبود•

 پیچیده سواالت ازاي در تعاملی و صوتی هاي پاسخ از استفاده
 دسترسی در محصول کاربرد و فرآیند بهتر انجام منظور به مشتریان

بعدي هاي

پشتیبانی مشتري

محیط با انطباق بهبود•

سازمانی هاي رسیک سازي بهینه•

 و واقعی زمان در آینده هاي فرصت یا تهدیدات بالقوه تاثیر ارزیابی

آن اساس بر احتمالی برنامه طراحی
ریسک مالی

Leveraging Intelligent Business Process Management to Reinvent Business Operations in Financial Services, ©2014 Capgemini



کارگاه
مدیریت فرآیندهاي کسب وکار در نظام بانکی 

BPMمفاهیم بنیادین در توسعه سامانه هاي نرم افزاري مبتنی بر 

مروري بر فلسفه مدیریت فرآیندهاي کسب وکار و دستاوردهاي آن

اهمیت فرآیند در کسب وکار بانکی
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Plug & Play!
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پرسش و پاسخ


