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مهار فرآیندهای سازمان
فرآیندهای کسب و کار قلب تپنده زندگی سازمانی است. سامانه مدیریت فرآیند جویبار ش� 

را قادر می سازد تا قلب سازمان خود را به نظم در آورید. فرآیندها را از میان تجربه کارشناسان 

و کاغذ فرم ها در یک جا تجمیع �ایید و آن ها را اجرا، پایش، و تنظیم کنید.

استاندارد طراحی کنید
بـا زبـان BPMN 2.0 فرآیندهایتـان خودتـان اسـتاندارد طراحی کنید. ابزار طراحی اسـتاندارد،  

امکان استخراج و انتقال فرآیندها را برای ش� فراهم می کند.

اسـتاندارد  BPMN 2.0 زبانی اسـت مشـرتک میان طراحان فرآیندهای کسـب وکار، و سامانه ی 

جویبار

جویبار سفارشی شده در هر حوزه
انعطاف در طراحی فرآیند، پشـتیبانی از اجزای مختلف فرآیند، قابلیت سفارشی سـازی جویبار 

را برای هر حوزه از کسب وکار فراهم می �اید. 

آن چه را که نیاز دارید در جویبار طراحی کنید؛ نصب کنید، اکنون جویبار مخصوص ش�ست.

برخی قابلیت های عمومی جویبار
نسخه بندی فرآیندها  •

انعطاف در طراحی مجدد هر فرآیند  •

پیگیری فرایندهای در حال اجرا  •

تعریف وظایف خودکار   •

صحت سنجی محتویات فرم ها  •

تولید فرم به صورت پویا  •

زمان بندی برای واگذاری وظایف  •

با جویبار فرآیندها به راحتی دیجیتال 
می شوند

با جویبار ههنگ شوید
جویبار با نظم بخشیدن به گردش  کارهای سازمان ش� نظمی خودساخته را در سازمان جاری 

می کند. وظایفتان را به جویبار بسـپارید، نظاره گر حرکت ه�هنگ واحدهای سـازمانی باشید.  

دیگری نیازی به پیگری امور نیست، جویبار کارها را برایتان پیگیری می کند.

فرآیندهای سازمانی در دست نیروی انسانی ش
کافی اسـت وظایف را به افراد، نقش ها، و سـمت  ها، تخصیص دهید، مسـیرفرآیند روشـن می

 شـود. برنامه کاری روزانه افراد، با اولویت در کارتابل وظایف آن ها مرتب شـده، بهره وری آن

 ها را افزایش می دهد. صحت سنجی محتویات جلوی اشتباهات کاربری را گرفته، اجرای فرآیند 

را مطمنئ می سازد.

با جویبار فرآیندها بر روی میز کار 
شماست . . .



لحظه لحظه با فرآیندها
فرآیندهایتـان را  در حـال اجـرا مرحله به مرحله  پایش کنید. تعجیل ها و تأخیرها را بسـنجید. 

سازمانتان را زنده در جلوی خود مشاهده کنید.  رفتار سازمان تان را گام به گام ببینید.

عملکرد سازمانتان را با گزارش ها پیگیری کنید
گزارش های مختلف از داده های اجرای فرآیندهای مختلف، قدرت سنجش عملکرد واحدهای 

سازمانی، فرآیندها و افراد را برای ش� فراهم می کند.

رفع گلوگاه های سازمان
اجرای فرآیندهای سـازمانی در جویبار، به تدریج شـ� را قادر می سـازد ، تا مشـکالت و گلوگاه

 های فرآیندهایتان را شناسایی کنید. با باز طراحی فرآیندها، نسخه جدیدی از فرآیند را به اجرا 

در آوریـد، و سـازمان را یـک گام بـه وضع مطلوب نزدیک کنید. چرخـه ی طراحی، اجرا، پایش، 

بازطراحی ش� را قادر می سازد تا روند تغییر را در سازمانتان به دست بگیرید.

با جویبار پروژه های خود را رصد 
کنید . . .

گذشته، چراغ آینده سازمان
به باور ما تاریخچه ی فرآیندهای یک سازمان، گنجینه ای است، برای  رشد آن سازمان. دسرتسی 

به رخدادها، و روندهای سازمانی، شناخت نقاط قوت و ضعف به مانند  چراغی است که راه 

بلوغ را برای سازمان روشن می سازد. 

 

به تدریج سازمان  خود را بهبود دهید
با جویبار گام های زیر را برای ایجاد تغییر طی کنید:

مدل سازی وضع موجود  .۱

تحلیل فرآیندهای موجود، بهینه سازی فرآیندها  .۲

انتقال تدریجی فرآیندها به وضع مطلوب  .۳

جویبـار، مدیریـت تغییـر را بـا نظم دهـی تدریجـی، انعطاف پذیری، و  هزینـه ی اندک فرهنگ

 سازی آسان می کند

گامی به سوی تجمیع سامانه های سازمان
نیـازی نیسـت سـامانه های قبلـی خـود را تغییر دهید، کافیسـت جویبار به آن ها متصل شـود، 

بسرتی یکپارچه برای کسب و کار ش� فراهم است.

طراحی جویبار با اتصال به رسویس های دیگر سامانه ها توا�ندی جریان یافÈ اطالعات را میان 

سامانه ها فراهم می سازد.

قدرت تجمیع با دیگر سامانه های مدیریتی
برنامـه ریـزی و زمـان بنـدی پروژه هایتـان را در مایکروسـافت پروجکـت انجام دهیـد،  اجرای 

فرآیندها را جویبار به عهده می گیرد.

اجرای فرآیندهای پروژه ها طبق زمان بندی و رعایت پیش نیازی، و گزارش پیش رفت هر یک از 

فرآیندها به ابزار مدیریت پروژه قابلیتی دیگر در راستای تجمیع سازمانی است.

با جویبار فرآیندها به راحتی دیجیتال 
می شوند



اسناد به   عنوان ورودی فرآیندها، بسرت فرآیندها، و نتیجه فرآیندها اهمیت باالیی را در سازمانها 

دارند. با حجیم تر شدن   بدنه ی سازمان ها،  و افزایش تعداد سندها، سازوکار مدیریت محتوا و 

روند تولید و تأیید   مستندات نیز با شیوه های دستی سخت تر میگردد.    

بسرتی برای کار گروهی
گنجه، کار کردن گروهی در تولید، اصالح، نگه داری، و دسرتسی به اسناد را به گونه ای مدیریت 

شده هموار  می سازد؛ آن چه که سازمان برای مدیریت اسناد خود نیاز دارد. 

گنجه با ارائه خدمت بر بسـرت وب، دسرتسـی به اسـناد مختلف را با ظاهری زیبا، و سـاده، در 

مرورگرها، و سیستم عامل های مختلف برای هر یک از کاربران سازمان ش� فراهم می کند.

 

مدیریت نسخه های مختلف
گنجه با فراهم کردن امکان پیگیری تکامل یک سند، تاریخچه ی تولید آن را در اختیار صاحبان 

سند قرار می دهد.  دسرتسی به نسخه های مختلف یک سند، امکان پیدا کردن و اصالح ایرادات 

تولید سند را به سادگی فراهم می سازد.

صحت،  و امنیت
گنجه امنیت و صحت اسناد ش� را با طبقه بندی اسناد، تنظیم سطوح دسرتسی، و جلوگیری از 

تداخل در ویرایش اسناد فراهم می کند.

یک گنجه برای همه ی سازمان
گنجه با قابلیت ذخیره حجم باالیی از اسـناد، به تنهایی توانایی مدیریت اسـناد کل سـازمان را 

داراست. 

با جست وجوی قوی، یک بایگانی کامل دارید
گنجه اطالعات جانبی اسناد ش� را به حافظه می سپارد، و در جست وجوی اسناد به ش� کمک 

می کند، و نیاز ش� را به بایگانی مرتفع می کند.

اسناد در نزدیکی ش...
گنجه با تعامل با سیسـتم عامل شـ�، ه�نند درایوی مجازی، دسرتسـی شـ� را به اسنادتان به 

سهولت فراهم می کند. این قابلیت دسرتسی رسیع راحت،  و بدون دردرس را برای ش� فراهم 

می کند

گنجه، راه حل ما برای مخزن دیجیتال شما



کاتب آن چه را که از یک سامانه مدیریت مکاتبات و دبیرخانه انتظار دارید به همراه سادگی 

برای ش� فراهم می کند.

درک کامل نیازمندی های ارتباطی در سازمان
رسـمیت نامه های اداری، ارجاع، پیگیری، و تاریخچه، در کنار سـهولت دسرتسـی از هر کجا، و 

قدرÑنـدی در جسـت وجوی نامه هـا از امکاناتی اسـت کـه مدیریت مکاتبات کاتب برای شـ� 

فراهم می کند. 

یکپارچگی با نرم افزارهای ویرایشگر م¢
کاتـب بـه راحتی شـ� در اسـتفاده از ابزارهای اسـتاندارد ویرایـش مÈ احرتام می گـذارد. نامه

 هایتـان در وب ویرایـش کنیـد یا در ورد،  تفاوتی �ی کند، کاتب هر دو را برخط پشـتیبانی می

 کند.

زیبا، ساده و کاربرپسند
کاتب با بهره گیری از طراحی سـاده، و زیبای خود محیطی کاربرپسـند را برای اهالی سـازمان 

فراهـم  می کنـد. طراحـی مناسـب، نظم و سـادگی را در کنـار کارایی و دسـرتس پذیری امکانات 

پیرشفته پیش روی ش� قرار می دهد.

جستجوی پیرشفته در مکاتبات سازمان
جسـت وجوی پیرشفتـه کاتـب، امـکان اسـتخراج اطالعـات مهـم را میـان انبوهـی از نامه هـای  

سازمانی در کرسی از ثانیه فراهم می کند.

ارتباط با بیرون؛ دبیرخانه کاتب
مدیریت مکاتبات خارجی خودتان را به کاتب بسـپارید. اطالعات ارسـال و دریافت نامه ها را 

با کاتب ثبت کنید. 

مکاتبات سازمانتان را به کاتب 
بسپارید



چرا مشتریان با جویبار مدیریت 
می کنند؟

«مشکل اصلی ما این است که مدیریت ناوگان برای ما تنها �ایش خودروها بر روی 

نقشـه نبود. �ی توانسـتیم تعدادی کارمند برای کنرتل ناوگان بر روی نقشـه استفاده 

کنیم. ره نگر با ارائه قابلیت های هشـدار و گزارشـات سـاده و دقیق، امکان مدیریت 

ناوگان را به ساده ترین و کم هزینه ترین روش فراهم کرده است»


