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چکیده
این پروژه با هدف بررسی یک ( BPMSاختصاصا  )Bonitaبه منظهرر جهایزیینی
سیستم مدیریت فرآیند فعلی دانشهزاه و ورسهع و سهاماندهی فرآینهدها دانشهزاه
وهران در آن صررت گرفت است ،در این پهروژه بها اسهتهاده ای پیهاده سهای فرآینهد
پذیرش دانشجریان خارجی ب عنران یک نمرن  ،قابلیت ها ،انعطاف پذیر سیستم با
ییرساخت مرجرد در دانشزاه و پتانسیل ها این سیستم را بررسی کهردیم و وطهاب
آن با انتطارات دانشزاه را مطالع نمرده ایم و ب پاسه ایهن پرسهه که آیها برنیتها
ابیار مناسب برا پیاده سهای فرآینهدها دانشهزاه وههران اسهت یها خیهر پاسه
داده ایم .دستاورد این پروژه سیستم مدیریت فرآیند پذیرش پردیس ها بین الملهل
است و واثیر است ک نتایج این پیاده سای بر رو وصمیم گیر مدیران مربرطه
در خصرص ییر ساخت ها و سیستم ها دانشزاه می گذارد .وصمیمی که ای صهرف
هیین ها ریالی و اری بهرا وهیه ینهین سیسهتمی صهرف جهریی و جلهرگیر
می کند.

پیاده سازی

نتایج
برنیتا با ارائ بستر مناسب در مکانییه سای فرآیند پذیرش دانشزاه وهران ،نشان داد
ک وناسب خربی با ویژگی ها مررد نظر در ابتدا را دارد .ای طرفی ای آنجایی ک
فرآیند ورسع داده شده مجمرع نسبتا کاملی ای مراحل وشیره ها ادار ا است ک
در یک سایمان رخ می دهد ،می وران عملکرد خرب برنیتا را در پیاده سای سایر
فرآیند ها نیی وعمیم داد.
با مقایس برنیتا با سکر بییاجی ک هم اکنرن ب عنران سیستم مدیریت فرآیند مررد
استهاده است و ورج ب ویژگی ها هرکدام ،این نتیج گیر حاصل می شرد ک می
وران ،برنیتا را جایزیین بییاجی کرد.
* ویژگی ها بییاجی ای بررسی خرد محصرل در طرل پژوهه و ویم ورسع بییاجی
وامین شده است.
ویژگی مورد مقایسه
امکان افیودن قابلیت سامانه احراز هویت مرکزی
متن بای
بست نرم افیار منسجم
امکان وغییر درگاه ورود کاربر برا فرم پس ای استقرار
نسخ رایزان
امکان هدایت ب آدرس اینترنتی خارجی ب طرر پیشهرض
امکان جست و جر پیه فرض بین وظایف
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شکل  ۲مقایس ویژگی ها برنیتا و بییاجی

در این پروژه ب منظرر بررسی نیایمند ها الیم و ای پیه وعریف شده ،پس ای وهی ییر
ساخت فنی مررد نیای برا سکر برنیتا و هماهنگ سای ظاهر محصرل با سایر سامان
ها دانشزاه ،مراحل وعریف کردن مدل داده ا مررد نیای ،وعریف کردن ساختار سایمانی
مروبط ،ایجاد فرآیند ،وهی فرم ها مروبط با هر مرحل  ،وعیین مسیر ها حالت خاص
برا هر مرحل  ،افیودن و وست ویژگی ها جانبی نظیر اروباط با سیستم ها بیرونی،
پایزاه ها داده و  ...ب ایا هر فعالیت طی شد ،سپس ساختار سایمانی ،مدل داده ا و
فرآیند بر رو پروال استقرار یافت .معیار ارییابی در خصرص این سکر مییان انطباق آن و
ابیار ها داخلی آن با سامان ها ،سیستم ها و نیایها مطرح شده است.

جمع بندی
با ورج ب نتایج حاصل ای پیاده سای

فرآیند پذیرش دانشجریان خارجی و وطاب

آن با

انتظاراوی ک ای سیستم می رود ،میتران برنیتا را علی رغم کاستی ها در نسخ پیه فرض و
مراجع اندک برا رفع اشکاالت فنی ،ب عنران یک گیین مناسب برا مییبانی فرآیند ها
مرجرد دانشزاه و ورسع فرآیند ها آوی ب شمار آورد ،ای جمل دالیل این نتیج گیر وجرد
نسخ متن بای برا سکر برنیتا است و در صررت ورسع ویژگی هایی اضاف بر رو نسخ
رایزان آن می وراند ب عنران یک محصرل شرکتی در بایار در اختیار سایر سایمان ها و شرکت
ها قرار داد ک می وراند هم ب وسهیل انجام امرر ادار برا استهاده کنندگان بیانجامد و هم
برا ورسع دهنده سیستم مرجب کسب درآمد شرد.
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*ییر ساخت فنی الیم جهت انجام و ورسع این پروژه وماما ورسط مرکی فناور اطالعات و فضا مجای
دانشزاه وهران وهی شده است.
شکل  ۱نما محیط ورسع سکر برنیتا

