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Procese de afaceri
ulţi e de a tivităţi
intercorelate, executate de diferite u ităţi orga izaţio ale, care
o lu rează pentru îndeplinirea unui obiectiv al orga izaţiei.

 Un proces de afaceri poate fi văzut ca o

 A tivităţile incluse într-un proces de afaceri pot fi executate manual

de ătre factorul uman sau prin intermediul sistemelor informatice.

 Tehnologia i for aţiei în general, şi sistemele informatice în

particular, i flue ţează în mod deosebit gestiunea proceselor de
afaceri, deoarece tot mai multe a tivităţi desfăşurate în cadrul unei
orga izaţii e esită automatizare, beneficiind astfel de suportul
unor sisteme informatice.
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Caracteristici ale proceselor de afaceri
 sunt formate dintr-un set de a tivităţi realizate în coordonare

şi logi i ter orelate;

 operează în medii operaţio ale şi tehnice;

 produc rezultate în conformitate cu obiectivele orga izaţiei;
 sunt realizate de o si gură orga izaţie;
 pot i tera ţio a cu procese de afaceri realizate de alte

orga izaţii.

3

Modelarea proceselor – definire
 Identificarea unei secvenţe ordonate de a tivităţi de afaceri şi a






i for aţiilor care oferă suport pentru acestea.
Procesele de afaceri descriu modul în care o orga izaţie îşi realizează
obiectivele.
Există diferite niveluri ale odelării proceselor:
i.
Hărţi de procese – simple fluxuri de lucru ale a tivităţilor;
ii.
Descrieri ale proceselor – fluxuri de lucru extinse cu i for aţii
adiţio ale, dar nu suficiente pentru a defini procesul în detaliu;
iii. Modele de procese – fluxuri de a tivităţi extinse cu i for aţii
suficiente pentru a putea analiza, simula şi/sau executa procesul.
BPMN suportă toate aceste niveluri
BPMN = Business Process Model and Notation

4

BPMN – definire
 Oferirea suportului necesar pentru modelarea proceselor de afaceri prin






intermediul unor otaţii intuitive care să fie capabile să surpri dă reguli de
afaceri complexe, precum şi să constituie o cale de comunicare între
etapele de proiectare şi de implementare.
Este o repreze tare grafi ă azată pe fluxuri de a tivităţi pentru definirea
proceselor de afaceri (PA).
“i ilar li ajului UML, reprezi tă u o se s î tre diferiţi produ ători de
i stru e te de odelare, are foloseau otaţii proprietare .
BPMN oferă un mecanism pentru generarea PA executabile (BPEL) din
a eastă reprezentare grafi ă .
Procesul de afaceri modelat în BPMN poate fi dat unui motor BPEL pentru
exe uţie, în loc de a fi dat spre interpretare factorului uman sau translatat
în alte limbaje de programare.
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BPMN – istorie
 BPMI (Business Process Management Institute) – acum parte a OMG

(Object Management Group) a dezvoltat BPML (un limbaj bazat pe XML
pentru executarea proceselor de afaceri)
 BPML a fost mai târziu înlocuit de BPEL
 Adoptarea BPMN:
 Mai 2004 - BPMN 1.0
 Februarie 2006 BPMN 1.0 adoptat ca standard OMG
 Martie 2010 BPMN 2.0 – o versiune î
u ătăţită a standardului






Cea ai re e tă versiu e sta ilă
A venit cu î u ătăţiri semnificative prin extinderea limbajului cu noi
simboluri
Adăugarea a două noi tipuri de diagrame (coregrafii, o versaţii)
Noua versiune aduce şi pri a spe ifi area for ală a li ajului su for a
unui metamodel
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BPMN– elemente de ază
1.

2.

3.

Obiecte de flux (flow objects) reprezi tă elementele de ază ale
diagramei de proces. La rândul lor, acestea se pot încadra în una din
categoriile: Eveniment (event), Activitate (activity), Poartă sau Ieşire
(gateway).
Obiecte de conectare (connectig objects) au rolul de a conecta obiectele
de flux între ele sau cu alte tipuri de obiecte. Cele trei tipuri de obiecte
de conectare sunt: Flux de se ve ţă (sequence flow), Flux de mesaje
(message flow) şi Asociere (association).
Obiectele de partiţio are (swimlanes) stabilesc subgrafuri în fluxul de
proces, cu scopul de a separa logic anumite porţiu i ale acestuia, în
fu ţie de e tităţile participante la realizarea procesului. Ele pot fi de
două tipuri: Container (pool) şi Culoar (lane).
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BPMN– elemente de ază
4.

Datele (data) sunt necesare pentru a scoate în evide ţă datele de care au
nevoie a tivităţile sau care sunt produse de acestea. Datele se pot
încadra în patru categorii:
i.
ii.

iii.
iv.

5.

Obiect de date (data object),
Date de intrare (data input),
Date de ieşire (data output) şi
Date stocate (data store).

Artefactelete (artifacts) sunt create cu scopul de a oferi i for aţii
adiţio ale în cadrul unei diagrame. Există două tipuri de artefacte
standard:
Grupul (group) şi respectiv
ii.
Ad otările textuale (annotation),
dar atât limbajul, cât şi instrumentele de modelare oferă posibilitatea de a adăuga
orice alte artefacte personalizate de utilizator necesare pentru î ţelegerea
modelului.
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BPMN– elemente de ază
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Obiecte de flux
Reprezi tă ele e tele grafi e pri ipale are
definesc comportamentul unui proces.
Tipuri de obiecte de flux:










Activitate - termen generic pentru a desemna ceva ce
se realizează î adrul u ui pro es. A tivităţile pot fi
ato i e a ţiu i sau o -atomice (compuse).
Eveniment: eva e se î tâ plă î ti pul u ui pro es
de afa eri. A este eve i e te afe tează fluxul u ui
odel şi au, de o i ei, o auză de la şator sau u
i pa t rezultat . Există trei tipuri de eve i e te,
por i d de la o e tul î are a estea afe tează
fluxul: Start
Intermediate
End

Task

Sub-Process
+

Poartă: Elemente de modelare folosite pentru a controla
divergenţa sau convergenţa unor fluxuri de activităţi.
Sunt considerate elemente de decizie.
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A ţiu ea este o a tivitate ato i ă e u ai poate fi des o pusă pe tru a-i
descrie comportamentul intern.
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Subprocese
 “u t su t a tivităţi o puse i luse î i teriorul u ui pro es.

 Pot fi i

ri ate î
od ierarhi pâ ă la ori e ivel de detaliere.
este necesar pentru a descrie complet un proces.
 Pot fi repreze tate atât î
od o de sat, ât şi exti s.
 Orice descriere extinsă a unui subproces trebuie să conţină
evenimente de început şi de sfârşit pentru care nu se
specifică un comportament particular.
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Categorii de evenimente







. Eve i e t de î eput are re epţio ează u
esaj.
. Eve i e t i ter ediar are re epţio ează u
esaj.
3. Eveniment intermediar care trimite un mesaj.
. Eve i e t de sfârşit are tri ite u
esaj.
. Eve i e t de î eput are re epţio ează u
esaj fără a
î trerupe o altă a tivitate.
. Eve i e t i ter ediar are re epţio ează u
esaj fără a
î trerupe o altă a tivitate.
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Calificatori pentru evenimente
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Evenimente - exemplu
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Categorii de porţi
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Porţi exclusive
 Cunoscute şi sub denumirea de decizii, sunt puncte din interiorul unui

proces de afaceri unde fluxul de se ve ţe poate urma una dintre două sau
mai multe ăi alternative.
 Numai una dintre posibilele ăi de ieşire poate fi ur ată atunci când
procesul este rulat.
Conditie 1
Actiune 1

Conditie 2
Actiune 2
Verifica

Altfel

Actiune 3
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Porţi inclusive
 Porţile inclusive pot de la şa

ai

ult de u rezultat, deci pot avea mai

ulte fluxuri de ieşire.
 Toate o diţiile de ieşire su t evaluate i difere t da ă există deja u ul sau
ai ulte fluxuri de ieşire ale ăror o diţii au fost evaluate a terior a
fii d adevărate.
 Î adrul u ui odel a estea su t ur ate, de o i ei, de poarta i lusivă de
î i are orespu zătoare.
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Porţi paralele
 Crează fluxuri de ieşire paralele fără a verifica nici o o diţie care să du ă la

de la şarea acestora.
 Sunt folosite pentru a sincroniza (combina) fluxuri paralele sau pentru a
desemna începutul unor fluxuri paralele.
 În acest fel se reprezi tă executarea a tivităţilor concurente.
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Porţi complexe
 “e foloses atu

i â d este e esară odelarea u ui o porta e t are
presupune o diţii de si ro izare are u pot fi des rise prin intermediul
mecanismelor prezentate anterior.
 Pot avea aso iate ori âte reguli ar itrare defi ite de utilizator pri are să se
spe ifi e odul î are va fi tratată si ro izarea sau divizarea fluxurilor de
se ve ţe.
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Porţi bazate pe evenimente
 Reprezi tă u pu

t de ra ifi aţie al pro esului u de fluxurile de ieşire se
azează pe produ erea u or eve i e te şi u pe evaluarea u or expresii
folosi d date, aşa u se î tâ plă î azul porţilor exlusive şi i lusive.
 U eve i e t spe ifi are o stă, de o i ei, î pri irea u ui esaj e
deter i ă alea are va tre ui ur ată.
 De izia este luată de ătre u alt parti ipa t, pe aza u or date are u su t
acccesibile procesului analizat.
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2. Obiectele de conectare
 Un flux de se ve ţă este utilizat pentru a descrie ordinea

elementelor din flux în modelele de proces şi coregrafie.
 Un flux de mesaj are rolul de a arăta fluxul de mesaje între doi
parti ipa ţi care sunt capabili să tri ită şi să pri eas ă mesaje.
 O asociere de date este folosită pentru a arăta fluxul de i for aţii
dintre a tivităţile unui proces de afacere.
 O asociere leagă artefactele cu alte elemente grafice ale BPMN.
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Exemple de obiectele de conectare
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Fluxurile de se ve ţă
 Pot o e ta ur ătoarele tipuri de ele e te: eve i e te de î

i ter ediare şi de sfârşit , a ţiu i, su pro ese şi porţi,
 Limite ale unui flux de se ve ţă:

eput,

 nu poate reprezenta o intrare pentru un eveniment de început;
 nu poate reprezenta o ieşire pentru un eveniment de sfârşit;
 nu poate conecta în mod direct o a ţiu e a unui proces cu o a ţiu e a unui

subproces, legătura trebuind realizată în mod corect între a ţiu e şi subproces;
 sunt permise numai în interiorul unui container, pentru i tera ţiu ile dintre
containere trebuie utilizate fluxurile de mesaj;
 nu pot fi utilizate pentru a conecta artefacte la alte elemente ale modelului, în acest
caz fiind folosite asocierile;
 pot fi substituite prin evenimente intermediare de legătură, cu spe ifi aţia ă ambele
evenimente intermediare de legătură trebuie să aparţi ă a eluiaşi container.
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Utilizarea eve i e telor de legătură – exemplu
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Fluxurile de se ve ţă o diţio ale
 Atunci când o e tează o poartă i

lusivă sau ex lusivă sau o activitate, un
flux de se ve ţă poate defini o o diţie şi atunci va purta denumirea de flux
de se ve ţă o diţio al.
 La folosirea fluxurilor de se ve ţă o diţio ale trebuie să se ai ă
întotdeuna în vedere ca ulţi ea o diţiilor reprezentate de fluxurile de
ieşire să o du ă la un rezultat valid de fiecare dată când se realizează o
activitate.

Client fidel

Stabileste conditii de
plata pentru client

Solicita plata la
60 de zile

Solicita plata la
30 de zile

Solicita plata la
10 de zile
Client nou
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Fluxurile de mesaj
 Un flux de mesaj este folosit pentru a reprezenta transmiterea de mesaje

Client

î tre doi parti ipa ţi are su t pregătiţi să tri ită şi să pri eas ă a este
esaje. Î BPMN, două o tai ere separate di adrul u ei diagra e de
ola orare vor repreze ta ei doi parti ipa ţi.
 Opţional, fluxurile de mesaje pot fi extinse cu un obiect de tip mesaj
(messaje object), care va fi legat de fluxul de mesaj sau suprapus peste
a esta. O ie tul de tip esaj des rie î
od expli it o ţi utul
o u i aţiei î tre ei doi parti ipa ţi.

Cotatie de pret

Mesaj care nu
initiaza

Furnizor

Mesaj care
initiaza

Oferta
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Asocieri de date
 Pentru a reprezenta fluxurile de date din cadrul unui proces, BPMN

ACHIZTIE

foloseşte a şi otaţie aso ierea de date, are este o aso iere dire ţio ală.
Asocierile de date sunt folosite pentru a transfera date între procese sau
a ţiu i.
 Aso ierile de date u produ i i u efe t asupra fluxului de a ţiu i di
adrul pro esului, rolul lor fii d a ela de a arăta are este e esarul de date
pe tru u a u it pro es sau a ţiu e, pre u şi are su t datele pe are
a estea le produ su for ă de rezultate.

Analizeaza
cererea
Cerere de achizitie
primita

Concluzii

Raport de
analiza

Cerere de
achizitie

Trage concluzii
Analiza cerere
incheiata
Propune respingere
sau aprobare
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3. Obiecte de partiţio are
Reprezi tă un mecanism de organizare a a tivităţilor î
ategorii vizuale separate î s opul evide ţierii diferitelor
apa ităţi fu ţio ale sau respo sa ilităţi.





Container (Pool): reprezi tă u parti ipa t î pro es. I pli ă
u ităţi orga izaţio ale sau parti ipa ţi separaţi fizi .
Culoar (Lane): este folosit pe tru a orga iza şi a î părţi a tivităţile.
“u t plasate î i teriorul u ui o tai er şi pot fi i ri ate.
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Parti ipa ţi
 Elementul de tip participant constituie o entitate ide tifi ată la nivelul

modelului de afacere, care exe ută sau are anumite respo sa ilităţi în
executarea a tivităţilor din cadrul unui proces şi care joa ă rolul de participant
în cadrul unei ola orări.
 Din perspectiva limbajului BPMN, un participant este reprezentat vizual sub
forma unui container (pool), spe ifi aţia BPMN fă â d disti ţie între două
niveluri de participare:
 unitatea orga izaţio ală, care reprezi tă grupul de interes intern sau extern orga izaţiei,

precum compania sau departamentul;
 rolul asociat exe uţiei unei a tivităţi, cum ar fi client, furnizor, produ ător etc.
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Fluxuri de se ve ţă şi de mesaj
 Un container î apsulează se ve ţa de a tivităţi a unui proces, ceea

Client

ce î sea ă ă fluxurile de se ve ţă nu pot traversa gra iţele unui
container.
 Numele containerului nu este obligatoriu să semnifice o unitate
orga izaţio ală, acesta poate să desemneze şi numele procesului în
sine, cum ar fi Re epţie produse sau Solicitare reparaţie .

Aduce produsul
defect

Cere reparatie

Primeste bon
de receptie

Preda produs

Verifica produs

Raporteaza
defectiuni

Intocmeste bon
de receptie

Receptioneaza
produs

Service

Produsul nu mai
functioneaza
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Partiţio area unui container prin culoare
 Culoarele ajută la ide tifi area respo sa ilităţilor î

adrul u ui

Vanzari

proces de afaceri.
 Fluxul de se ve ţă poate traversa uloarele pe tru a du e la
î depli ire a tivităţile spe ifi e u ui pro es.

Refuza cererea
Primeste cerere
de produse

Cerere refuzata
NU

Calculeaza pret

Transmite
oferta

Depozit

DA
Verifica stoc
Produse in stoc?

Management

Companie

Cerere onorata

Aproba discount
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4. Date
Sunt mecanisme prin care sunt evide ţiate datele
necesare sau produse de a tivităţi. Sunt conectate la
alte elemente prin asocieri de date.
Categorii:









Obiecte de date
Date de intrare
Date de ieşire
Date stocate
Cole ţii – pot fi aplicate tipurilor amintite mai sus
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Tipuri de obiecte de date
Date de intrare
Date de iesire
Desfacere
Date client
Factura
Produse comandate

Aviz de insotire a
marfii

Produse in stoc?
DA

Primeste
comanda

Verifica stoc

Intocmeste
factura

Pregateste livrare

Impacheteaza si
incarca produse

NU

BD Produse

Instiinteaza client

Plan de transport

Date stocate
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5. Artefacte



Ad otări: mecanism folosit
pe tru a adăuga i for aţii
adiţio ale î
odel.
Grup: un element de grupare
folosit în scopuri de
do u e tare şi a aliză are
u afe tează se ve ţa de flux.
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Tipuri de diagrame
Un model de proces de afaceri nu este un concept uniform,
având otaţii singulare.
“pe ifi aţia BPMN 2.0 o ţi e patru tipuri de astfel de
modele, şi anume:











diagrama de procese de afaceri – o ţi e un singur container
diagrama de colaborare – mai multe containere
diagrama de coregrafie
diagrama de o versaţie

Fiind cea mai detaliată dintre acestea, diagrama de procese
de afaceri este şi cea mai uzitată în pra ti ă, celelalte trei
tipuri de diagrame putând fi considerate o reprezentare
si teti ă a u oşti ţelor specifice despre procesele de
afaceri
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