
A „Model-to-Execution” je len té se: a mo dell től a vég -

re haj tá sig. Az új meg ol dás ré gen nyi tott kér dés re ad

vá laszt, va lós hi dat ké pez ve a vál la la ti struk tú ra – az

üz le ti fo lya ma tok és az IT al kal ma zá sok – va la mint

az üz le ti stra té gia kö zött. 

Az itelligence Hun ga ry, mint a Soft ware AG ki zá ró -

la gos ma gyar or szá gi kép vi se le te 20 éves ta pasz ta la ta

és szak ér tel me ál tal olyan ter mék- és szol  gál  ta tás pa -

let tát kí nál, mely szé les le he tő sé get nyújt ügy fe le i nek

a fo lya mat me nedzs ment tel jes élet cik lu sán át, an nak

si ke res meg va ló sí tá sá ig.

Cé günk, mint a Soft ware AG ko ráb bi ha zai le ány -

vál la la ta, az ARIS Plat form mo del le zé si mód szer tan

és esz köz tár al kal ma zá sá nak sok éves gya kor la ti ta -

pasz ta la tá val ren del ke zik.

A webMethods ter mék csa lád folyamatvégrehajtásért

fe le lős rend sze rei in teg rá lá sá val cé günk stra té gi ai

szin ten is se gí ti a vál la la tok mű kö dé sé nek át ala kí tá -

sát. Szo ro san ös  sze han gol ja az üz le ti és IT szer ve ze -

tek mű kö dé sét, va la mint az el ér he tő üz le ti cé lo kat.

A kö zös plat form le he tő vé te szi, hogy az üz le ti te -

rü le tek ál tal de fi ni ált fo lya mat mo dell le gyen az IT

fej lesz té sek ki in du lá si alap ja. Az ARIS és a webMeth-

ods ter mé kek együt tes hasz ná la tá val elő ször nyí lik

le he tő ség kö zös mun ká ra a stra té gia men tén egy -

azon mo del len, ugyan azon mu ta tó szá mon.

Az M2E két vi lá got egye sít: a klas  szi kus fo lya mat do ku -

men tá ci ót és -elemzést, va la mint a fo lya mat-au to ma -

ti zá lást – a vál to zás me nedzs ment és a vál  to zá sok tel jes

szer ve ze ten va ló kö vet ke ze tes vég re haj tá sa mel lett.

MODEL TO EXECUTION
M2E

Az üz let és az IT kö zös ne ve zôn!
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Ho gyan il lesz ke dik az M2E meg ol dás 

a cé günk ál tal ed dig kí nált 

BPM meg ol dá sok hoz?

Az ed dig kí nált BPM mo dell tá mo gat ja az üz le ti fo -
lya mat fej lesz té si cik lu sát, kom bi nál va az üz le ti fo -
lya mat át ala kí tá sá val, a vál la la ti ar chi tek tú rame-  
nedzs menttel, a fo lya mat in tel li gen ci á val, BPMS-sel
és a fo lya mat ve zé relt SAP me nedzs ment tel. 
Az M2E meg ol dás az ös  sze kö tő ka pocs az ARIS stra -
té gi ai, ter ve zé si, elem zé si ké pes sé gei és a webMeth-
ods vég re haj tá si ké pes sé gei kö zött – me lyet a BPMS
és az ESB esz köz va ló sít meg. Az M2E le he tő vé te szi
a fo lya mat fej lesz tést úgy, hogy biz to sít ja a tel jes fo -
lya mat me nedzs ment-élet cik lus meg va ló sí tá sát olyan
esz kö zök kel, me lyek mind az üz le ti mind az IT sze -
rep lők szá má ra el ér he tő ek és ért he tő ek.

Mi az in teg rá ció az érin tett 

ter mé kek kö zött?

Je len leg egy há rom fá zi sos pro jekt má so dik fá zi sá -
nál tar tunk. Ez a fá zis a kö vet ke ző funk ci ó kat tar tal -
maz za:
• EPC (üz le ti né zet) ® BPMN (lo gi kai né zet) transz -

for má ció ARIS-ban
• Magas szin tű BPMN (üz le ti né zet) ® BPMN (lo gi -

kai né zet) transz for má ció ARIS-ban
• Hozzáférés ARIS mo del lek hez (lo gi kai né zet)

webMethods-ban
• BPMN (lo gi kai né zet) át vi te le webMethods-ba

(XPDL-en ke resz tül)
• BPMN fo lya ma tok fris sí té se ARIS-ban, a webMe -

thods-ban imp le men tált fo lya ma tok alap ján
• Navigáció webMethods-ból ARIS weben pub li kált

mo del lek hez, vagy a mo del le ző kli ens ben tá rolt
lo gi kai és üz le ti né zet di ag ra mok hoz (EPC,
BPMN)

Ho gyan mú́  kö dik az M2E?

En nek meg ér té sé hez te kint sük át a tel jes élet cik lust
a stra té gia, a ter ve zés, a meg va ló sí tás, a vég re haj tás
és az el len őr zés men tén!
• Stratégia – a vál la la ti stra té gia ki ala kí tá sa ARIS-ban
• Tervezés – a fo lya ma tok do ku men tá lá sa, elem zé -

se, ter ve zé se EPC vagy BPMN mo del lel ARIS-ban
• Megvalósítás – BPMN fo lya ma tok vég re haj tá sa
      ▪ Composition/Összekapcsolás: fo lya mat al kal ma -

zá si ele mek ös  sze épí té se webMethods BPMS-sel,
a CentraSite-ban tá rolt és ke zelt szol   gál  tatá sok
fel hasz ná lá sá val, vagy

      ▪ Composition/Orhestration/Összehangolás: fo -
lya mat al kal ma zá si ele mek ös  sze han go lá sa
webMethods BPMS-el, a CentraSite-ban tá rolt
és ke zelt szol gál ta tá sok fel hasz ná lá sá val

• Végrehajtás – a fo lya mat vég re haj tá sa webMethods
plat for mon

• Ellenőrzés – va lós ide jű mo ni tor ing fo lya mat in -
tel li gen cia esz kö zök kel

Mi lyen elô nyö ket ered mé nyez a rend szer 

al kal ma zá sa ügy fe le ink szá má ra?

A M2E meg ol dás biz to sít ja, hogy a kulcs sze rep lők a
folyamatéletciklus azon ré szé re tud ja nak össz pon -
to sí ta ni, azon esz kö zök kel, me lyek a sa ját fel ada ta -
ik hoz tar toz nak. Mind eköz ben ha té ko nyan tud nak
együtt mű köd ni a fo lya mat töb bi részt ve vő i vel is.
A M2E kü lönb sé get tesz az üz le ti, a lo gi kai és a vég -
re haj tá si né ze tek kö zött. A fo lya mat tu laj do no sa
rög zí ti az üz le ti né ze tet a fo lya mat lé pé sek, a mu ta -
tó szám ok és az üz le ti sza bá lyok, az az a tel jes fo lya -
ma tok meg ha tá ro zá sá val. Ez a né zet ke  rül  át  ala-
 kí tás ra lo gi kai né zet té a rend szer szer ve ző ál tal, aki
ki egé szí ti a mo dellt a szoft ver szol gál ta tá sok kal, a
lo gi kai fo lya mat lé pé sek kel és a szük sé ges ada tok -
kal. A vég re haj tá si szin ten a fej lesz tő fel ada ta a vég -
re hajt ha tó folyamat/workflow lét re ho zá sa, ami a
vég re hajt ha tó fo lya mat lé pé sek, fel hasz ná lói fe lü le -
tek, sza bá lyok és szol gál ta tá sok imp le men tá lá sa ál -
tal va ló sul meg.
A M2E meg ol dás egye di elő nyét a fo lya mat üze mel -
te tés és a tel jes folyamatéletciklus ös  sze han golt irá -
nyí tá sa ad ja. Bár mely lé pés nél, min den ki lát hat ja a
fo lya mat ak tu á lis stá tu szát. Az üz let és az IT ugyan -
azt a mo dellt hasz nál ja a kom mu ni ká ci ó hoz, így
amint bár mi lyen vál to zás be kö vet ke zik, a fo lya mat -
ban az ös  szes részt ve vő azon nal ér te sül ró la, to váb -
bá a vál to zás a vég re hajt ha tó mo dell ben is azon nal
meg je le nik.

Az M2E le he tô vé te szi a vál la la tok nak

• az IT igé nyek, üz le ti ér té kek és a vál la la ti stra té gia
ös  sze han go lá sát;

• hatékony fo lya ma tok ki ala kí tá sát, mely a ma gas
szin tű stra té gi ai cé lok hoz han gol ja az üz le ti igé -
nye ket, az IT-t és a leg jobb gya kor la to kat;

• olyan ke ret rend szer ki épí té sét, mely azo no sít ja a
gyen ge pon to kat és fej lesz té si le he tő sé ge ket a
BPM so rán;

• szerepalapú folyamatmenedzsment-workflow de -
fi ni á lá sát, a köz re mű kö dők mun ká já nak ös  sze -
han go lá sá ra;

• az új fo lya ma tok ru gal mas imp le men tá lá sát a
meg lé vő IT kör nye zet ben;

• a prob lé mák meg elő zé sét va lós ide jű folyamat-
monitoring al kal ma zá sá val;

• az IT proaktív rész vé tel ét a vál to zá sok meg va ló sí -
tá sá ban.

A M2E meg szün te ti a sza ka dé kot a vál la la ti stra té -
gia, az üz let ve zé relt fo lya mat ter ve zés és az IT kö -
zött. Az üz le ti és az IT rész leg egy nyel vet be szél,
meg oszt va kö zös el kép ze lé se i ket a fo lya ma tok ról és
a mu ta tó szám ok ról. A csök ken tett pro jekt át fu tá si
idők kel ha té ko nyabb üz let me net vá lik le he tő vé –
át lát ha tó ság gal, op ti ma li zált és au to ma ti zált fo lya -
ma tok kal ala pot te remt ve a ma gas szin tű fo lya mat -
fej lesz tés hez. 
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