Tööprotsesside modelleerimise vahendi Bizagi kasutusjuhend

Sissejuhatus

Viimasel ajal pannakse tööprotsessi juhtimisele (BPM) palju rõhku, kuna see aitab parandada töö
efektiivsust, tootlikkust ja vähendada tegevuskulusid. Organisatsioonid kasutavad protsesside
kaardistamist, et mõista, kuidas protsesse juhtida ja tõhusamalt koostööd teha.
Tööprotsesside kaardistamine aitab aru saada, kuidas erinevate üksuste tegevused omavahel
seonduvad. Kui tööprotsessid on kaardistatud vahendiga, mis ühildub erinevate programmidega,
saavad erinevad organisatsioonid või ka töörühmad kergesti jagada oma kogemusi ja teadmisi.
Üheks võimaluseks protsessijooniste koostamisel on kasutada BizAgi protsessi modelleerimise
programmi.
Bizagi on vahend, mis aitab tööprotsesse graafiliselt visualiseerida ning selle abil tööprotsesse
mõista, dokumenteerida ja analüüsida ning täiustada. Protsessi visualiseerimine on tekstilisest
esitusest tõhusam.

Tarkvara allalaadimine
Programmi tarkvara saab tasuta arvutisse laadida aadressilt [http://www.bizagi.com/].
Allalaadimine nõuab registreerimist ning registreerija meiliaadressile saadetakse link, millele
klikkides saab kasutaja registreering lõpliku kinnituse.

Töölaud
Bizagi töölaud näeb välja järgmine:

Töövoogusid võib kujutada nii horisontaalselt, vasakult paremale kui ka vertikaalselt, ülalt alla.
Valikud saab teha menüüribalt Format: Align Horizontal või Align Vertical:

Tegevuses osalejate lisamine
Töölehe keskel on protsessi jaoks määratud ala. Kui protsessis on mitu osapoolt, on lihtne lisada
selle sisse uus liin ja liine saab lisada just niipalju kui on protsessis osalejaid. Näiteks eraldi
erinevate üksuste või isikute tegevuse, ametniku ja kliendi või ka õpetaja ja õpilase tööprotsessi
visualiseerimiseks. Töövood omavahel ei ristu.

Protsessi tegevuse liine saab vasaku hiirekliki abil joonise sisse lohistada. Selleks tuleb kursor
viia vastavale sümbolile, nagu eeltoodud joonisel nool viitab ning lohistada see vastavale alale.
Hiirega lohistades saab muuta väljade laiust ja vahetada järjestust. Hiire kursoriga tekstile
liikudes ja parema hiireklikiga „Edit text“ valides on võimalik protsessis osaleja või töövoo nime
muuta.

Töölaual kasutatavad sümbolid
Avanenud töölaua vasakus veerus on protsessi etappe tähistavad sümbolid. Sümbolitel on kindel
kokkuleppeline tähendus:

Töövoo objektid on elemendid, mis omavahel seostatult moodustavad tööprotsesse.
Objektide ühendamiseks kasutatakse nooli. Objektid ei ole isoleeritud, vaid ühendatud nooltega,
et moodustuks terviklik töövoog. Nooltel on kujunduse järgi erinev tähendus:
------------------>
Järgnev tegevus

Sõnumi juhtimine

………………….
Ühendus
Tööprotsessi kujutamiseks tuleb vasaku hiireklikiga valida sobiv element ja lohistada see
protsessi alale. Elemendi ümber tekib valik järgneva tegevuse jaoks. Vastavalt protsessi
tegevusele tuleb valida järgmine element ning lohistada see hiire abil sobivasse kohta.
Elementide ühenduseks tekib nool. Parema hiireklikiga saab teksti lisada nii noolele kui tegevuse
elemendile.

Protsessiskeemi näidis
Järgneval joonisel on kujutatud üks lihtsam õppetegevuse protsess, kus osalejateks on õpetaja ja
õpilane ning ühe protsessi osapoolena on skeemile toodud ka e-õppe keskkond.

Joonise salvestamine ja avaldamine
Kui protsessijoonis on valmis, tuleb see salvestada, valides File -> „Save as“ ja kui protsessile
sobiv nimi on sisestatud, siis vajutada klahvi „Enter“.
Joonist on võimalik üle kanda erinevatesse keskkondadesse väga erinevates formaatides vastavalt
vajadusele:

