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ПОДХОД ЗА БЪРЗО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТОТИПИ
НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС СОФТУЕРА

Доц. д-р Надежда Филипова

В условията на е-търговия, е-бизнес и все по-силна конкуренция на глобал-
ния пазар е необходимо да се ускори времето за доставка на продуктите, да се
подобри обслужването на клиентите, предприятията да функционират по-ефектив-
но. Това изисква да се изградят качествено нови информационни системи, които
интегрират информацията от различните функционални области и от различните
бизнес единици, имат проактивен характер, координират дейността на организаци-
ята с тази на доставчиците и другите бизнес партньори. Все повече предприятия
предпочитат да използват за тази цел не индивидуални решения, а бизнес софту-
ер1, който се настройва и адаптира за техните конкретни потребности. Към бизнес
софтуера се отнасят: системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP
системи), системите за управление на веригата на доставка (SCM системи), сис-
темите за управление на връзките с клиентите (CRM системи), системите за управ-
ление на знанията.

За да се реализира успешен проект за внедряване на бизнес софтуер, е
необходимо да се направят промени в реализираните бизнес процеси. В някои
случаи, обаче, мениджмънтът на предприятието предпочита да се запазят някои
специфични процеси, които вече са оптимизирани и носят конкурентни предим-
ства. От друга страна, във вече автоматизираните бизнес процеси също се налага
да се правят промени – например, поради промени в дейността на предприятието
или в нормативната уредба, поради преминаването към нов бизнес модел и т.н. За
потребителите е важно да имат възможност да оказват по-голям контрол върху
автоматизираните процеси и да постигнат максимална степен на автоматизиране
на своята дейност.

Ето защо основна задача на бизнес софтуера е да се осигури възможност за
автоматизиране на бизнес процеси, както и за тяхното постоянно адаптиране към
специфичните потребности на предприятията. Същевременно добавянето на нови
автоматизирани процеси и промяната на съществуващите трябва да се извършва
сравнително бързо и безпроблемно. За тази цел е необходим специализиран под-
ход. Традиционният подход за изграждане на компютърни информационни систе-
ми не е подходящ за това, тъй като той изисква големи ресурси и отнема много
време. При него трябва да се разработва голям обем документация, а промените
в първоначално дефинираните изисквания се реализират трудно и бавно2.

1 Като синоними на „бизнес софтуер” се използват термините „бизнес пакети”, „системи за
управление на бизнеса”.

2 Laudon, K., J. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall,
2007, 10/E.
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Според нас, решаването на проблемите, свързани с бързото автоматизиране
на процеси в бизнес софтуера, може да се реализира посредством метода на
прототипирането. Този подход за разработка е насочен към бързо и евтино реали-
зиране на експериментални системи, които се оценяват от потребителите и при
одобряване се преминава към тяхното реално използване.

Особено подходяща за изграждането на прототипи на автоматизирани про-
цеси е вградената в бизнес софтуера инфраструктура за управление на потоци от
работа. Въпреки, че в бизнес софтуера е включена съответната функционалност, в
специализираната литература не е дефиниран ясно подход за нейното използва-
не. Поради това, според нас, се стеснява обхватът на използването на нейните
възможности от специалистите по информационни технологии и прилагането им в
практиката. Ето защо, целта на тази статия е дефинирането на подход за бързо
създаване на потоци от работа в бизнес софтуера чрез използване на метода на
прототипирането. За постигането на посочената цел е необходимо, първо, да се
дефинират основните концепции и обхватът на потоците от работа и на метода на
прототипирането, а след това – да се изследват възможностите на бизнес софтуе-
ра за прототипиране на потоци от работа. Като средство за демонстриране на де-
финирания подход ще използваме бизнес софтуера на фирмата Microsoft и по-
конкретно системата Microsoft Dynamics CRM.

1. Основни концепции на потоците от работа
и инфраструктура за тяхното управление

Концепцията за потоците от работа (workflows) има ключова роля в съвремен-
ната теория на изграждането и развитието на компютърни информационни системи.
При нея се прави разграничение между бизнес процеси и потоци от работа. Тази
концепция е насочена, както към усъвършенстването на текущи бизнес процеси,
така и към определянето на спецификациите на компютърната информационна сис-
тема. При нея се поставя акцент върху така нареченото „процесноориентирано пред-
приятие”3 в противовес на традиционната йерархична структура на организацията.
Бизнес процесът се разглежда като начин за организиране на дейността на пред-
приятието, даващ възможност за постоянното й усъвършенстване, което е основно
предизвикателство за съвременните фирми. По-конкретно, бизнес процесът4 е пос-
ледователност от стъпки, извършвани от различни хора, крайният резултат на която
е документ, решение и др. Това подсказва, че акцентът е върху информационните
аспекти на дейността на организацията. Бизнес процесите може да имат части, кои-
то се реализират ръчно, както и такива, които се поддържат компютърно. Компютъ-
рно поддържаните части на бизнес процесите се наричат потоци от работа. Следо-
вателно, потокът от работа може да бъде по-малка част от бизнес процеса – при
слабо автоматизиран процес, или по-голяма част от него – при процес с висока
степен на автоматизация. Възможно е също потокът от работа да съвпада с бизнес
процеса – ситуация, която се наблюдава при напълно автоматизирани процеси.

3 Lazo, D. A. OSWorkflow. A guide for Java developers and architects to integrating open source
Business Process Management. PACKT Publishing Birmingham – Mumbai, 2007.

4 Leymann, F., D. Rоller. Understanding wоrkflоw. The Business Integratоr Jоurnal. Fall 2001.
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Може да се направи извод, че различията между бизнес процесите и потоци-
те от работа, макар, че тези понятия често се използват като синоними, се състоят
в техния обхват, ниво на абстракция и основна цел, начин на изпълнение. Бизнес
процесите обхващат по-широк набор от дейности в сравнение с потоците от рабо-
та и са технологично независими. Те може да комбинират автоматизирани и ръчни
дейности. Потокът от работа е автоматизираната част на бизнес процеса, т.е. той
реализира част от него. Потокът от работа е зависим от информационните техноло-
гии, използвани за изграждането му.

Основните елементи на потока от работа са дейностите, ролите, артифактите.
Те формират неговия метамодел 5 (фиг. 1).

Източник: Филипова, Н., Ф. Филипов. Бизнес моделиране. Издателство
„Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2009.

Фиг. 1. Метамодел на потока от работа

Чрез дейността се представят единиците от работа, които трябва да бъдат
извършени. Като неин синоним може да се използват термините „задача” или
„стъпка”. Дейностите се свързват чрез потоци, които управляват последователно-
стта на тяхното изпълнение. Така се определя логиката на потока от работа.

Ролите представят участниците в потока от работа, които може да са служи-
тели, клиенти, контрагенти на предприятието, както и компютърни информационни
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5 Метамоделът е модел, който дефинира език за представяне на други модели.
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системи. Всяка роля се свързва с набор от дейности, които тя изпълнява, и с
набор от артифакти, за които отговаря.

Артифактите се явяват вход и изход на дейностите – при извършването на
дадена дейност ролите използват артифакти, а в резултат на нейното изпълнение се
получават нови или модифицирани артифакти. Като синоними на термина „артифакт”
се използва „работен продукт”. Артифактите на потоците от работа може да бъдат
под формата на документи, съобщения, решения, записи в базата от данни и др.

Прилагането на потоците от работа в бизнес софтуера изисква специализира-
на инфраструктура за тяхното управление6. В по-старите версии на бизнес па-
кетите, при липсата на подобна инфраструктура, потребителите са принудени да
разработват допълнително софтуерни приложения, за да реализират промени в
бизнес процесите.

Инфраструктурата за управление на потоците от работа се базира на машина
на потоците от работа, която управлява и изпълнява процеси, представени чрез
модел. Тя може да интерпретира различни събития, които управляват потоците от
работа – например, създаване на документ, промяна на данните в него, настъпва-
не на определена дата и т.н. В зависимост от съответното събитие, машината на
потоците от работа генерира действие – например, съхраняване на документ, из-
пращане на e-mail, генериране на задача и т.н. Следователно, машината на пото-
ците от работа управлява потоци от информация, събития, действия. Може да от-
бележим, че съществуват множество машини на потоците от работа, сред които
има и такива с отворен код7. По-широко използвани са Windows Workflow
Foundation8 и SAP Business Workflow/WebFlow9, които намират приложение в биз-
нес софтуера съответно на Microsoft и SAP. Възможностите на машината се интег-
рират и стават достъпни в съответния бизнес софтуер чрез вградени средства за
управление на потоци от работа.

Следователно, в инфраструктурата на потоците от работа се обособяват две
нива на абстракция: машина на потоците от работа и вградени средства за управ-
ление на потоците от работа (фиг. 2). Изпълнението на потоците от работа се из-
вършва съвместно на двете нива. На първо ниво машината създава екземпляри
на потоците от работа и изпълнява конфигурираните потоци, а на второ ниво, чрез
вградените средства се управлява средата за тяхното изпълнение. Вградените
средства, на свой ред, поддържат жизнения цикъл на потока от работа, като оси-
гуряват възможност за:

- изграждане на нови потоци от работа;
- конфигуриране и настройка на съществуващи потоци от работа;
- наблюдение и контрол върху изпълняваните екземпляри на потоците от

работа, взаимодействие с тях, например, чрез предаване на документи,
въвеждане на коментар, потвърждаване или отхвърляне на задача, раз-
глеждане на историята на изпълнените потоци от работа и т.н.

6 Olsen, L. Inside Microsoft Dynamics Ax2009. Microsoft Press, 2009.
7 http://java-source.net/open-source/workflow-engines (юли, 2010).
8 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735967(VS.90).aspx (юли, 2010).
9 http://it.toolbox.com/wiki/index.php/SAP_Workflow (юли, 2010).
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Фиг. 2. Инфраструктура за управление на потоците
от работа в бизнес софтуера

2. Основни стъпки за прилагане на метода на прототипирането
Изискването за бързо автоматизиране на процеси, поставено в целта на тази

публикация, ни дава основание да насочим вниманието си към метода на прототи-
пирането, който намира широко приложение при изграждането на компютърни ин-
формационни системи. Прототипът е работеща система, която е разработена с цел
тестване на идеи, изисквания, технологии. Потребителите могат по-лесно да оце-
нят предимствата и недостатъците на работеща система, отколкото на теоретичен
модел.

Прототипът е сравнително евтино решение, тъй като за изграждането му се
използват високопроизводителни софтуерни средства, което дава възможност да
се съкратят някои дейности. Основното изискване е прототипът да бъде изграден
така, че лесно да може да се променя. Чрез него потребителите имат възможност
още на ранните етапи на разработката да придобият представа за реалната систе-
ма, да я ползват експериментално, да преценят дали тя ще им е полезна. На база
на информацията, събрана при използването на прототипа, може да се направят
промени в него. Процесът се повтаря, докато се удовлетворят изискванията на
потребителите.

При прототипирането процесът на разработка е итеративен и еволюционен,
тъй като основните му стъпки се повторят неколкократно. Първоначално прото-
типът може да включва ограничен набор от функции, който постепенно се разши-
рява с нови функции, идентифицирани при неговото използване. Потребителят е
пряко включен в процеса на прототипиране. За разлика от традиционния подход,
прототипирането е насочено към извършването на промени, към бързо достигане
на желания резултат.

ВГРАДЕНИ СРЕДСТВА

МАШИНА
 НА ПОТОЦИТЕ ОТ РАБОТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ
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ИЗГРАЖДАНЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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КОНФИГУРИРАНЕ
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При прототипирането анализът, проектирането и реализацията се осъществя-
ват заедно. То обикновено се извършва чрез следната последователност от стъпки:

1. Определяне на известните за потребителите изисквания. Важно е да се
уточни, че при прототипирането не се търси дефинирането на пълен набор
от изисквания, не се прави проверка за конфликти между тях, определят
се само базисните изисквания.

2. Създаване на работещ прототип. Това трябва да се реализира за мини-
мално време и при минимални разходи.

3. Използване на прототипа. Потребителят използва прототипа, а разработ-
чикът наблюдава работата му. Те съвместно установяват какви промени
трябва да се направят, за да се усъвършенства прототипът.

4. Променяне на прототипа на база на информацията, събрана при използва-
нето му на стъпка 3. Стъпка 3 и стъпка 4 се повтарят до получаване на
решение, което удовлетворява потребителя.

5. Преобразуване на прототипа в реална система.
Успешното реализиране на концепциите на прототипирането зависи в най-голя-

ма степен от втората стъпка – създаването на прототипа. Нейното реализиране, от
своя страна, е тясно свързано с избора на подходящи среди за разработка. Среди-
те за изграждане на прототипи трябва да отговарят на следните изисквания10:

първо, да създават възможност за разработване на прототипа бързо и при
минимални разходи;

второ, да осигуряват условия и удобства за настройка на прототипа от ана-
литици и потребители.

При изграждането на прототипи е целесъобразно използването на средства
за бързо разработване (RAD), каквито са визуалните среди за програмиране и
езиците от четвърто поколение, на симулатори и на среди за моделиране на пред-
приятието. За изграждането на отделни части на прототипите може да се използ-
ват и други компютърни средства, като генератори на диалози и форми, генерато-
ри на отчети, пакети приложни програми, библиотеки от готови компоненти и т.н.

Нашите проучвания показват, че на посочените по-горе изисквания отгова-
рят и вградените в бизнес софтуера средства за управление на потоците от рабо-
та, поради което по-нататък ще насочим вниманието си към тяхното прилагане.

3. Изграждане на прототипи на потоци от работа
чрез вградените средства на Microsoft Dynamics CRM

Като среда за изграждане на прототипи на потоци от работа използваме
Microsoft Dynamics CRM. За управление на потоците от работа в CRM системата
може да се използва вграденото средство Workflow Manager, което е достъпно
както през нейния web-интерфейс, така и през Microsoft Outlook. То се базира на
машината на потоците от работа Windows Workflow Foundation, която, освен в дру-
гите бизнес пакети от семейството Dynamics, се използва и в SharePoint Server,
BizTalk Server. Това показва, че машината на потоците от работа може да се изпол-

10 Филипов, Ф. Среди за разработка. Университетско издателство, Икономически университет
– Варна, 2001.
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зва за изграждане на потоци от работа с голяма сложност, както и за интегриране
на корпоративните информационни системи.

Може да отбележим, че, макар да е насочена основно към управление на
взаимоотношенията с клиентите, CRM системата може да се използва също така
за управление на взаимоотношенията с доставчици и служители, както и за авто-
матизиране на някои специфични процеси11. Като база за прилагане на подхода за
прототипиране на потоци от работа ние ще използваме процеса „Приемане на пуб-
ликации за печат в списание”. Независимо от конкретния сценарий, по който се
реализира, този процес е свързан с интензивна комуникация, при която са възможни
пропуски и грешки. Ето защо, за да се оптимизира работата по приемането на
публикации за печат, може да се създаде поток от работа. Тъй като в даден мо-
мент може да се изпълняват паралелно множество екземпляри на този процес,
като всеки от тях се намира на различен етап, неговото автоматизиране ще създа-
де условия за по-добра координация между участниците в него – автори, рецен-
зенти, екип на редакцията, за улесняване на комуникацията между тях, за просле-
дяване на състоянието на публикациите и на изпълнението на задачите при тяхно-
то обработване. Състоянието на изпълнявания поток от работа се съхранява и
може бързо да се получи информация за етапа, на който се намира обработката на
всяка публикация. Това, като цяло, ще улесни управлението на процеса и ще
намали времето за неговото изпълнение.

Като използваме за база основните стъпки на прототипирането, дефинирани
в предходната точка, по-нататък ще направим опит да определим тяхното съдържа-
ние при изграждането на потоци от работа чрез вградените средства за управле-
ние на потоците от работа в бизнес софтуера.

В съответствие с първата стъпка на протитипирането, процесът на из-
граждане на потока от работа започва с определяне на базисните изисквания. На
тази стъпка трябва да се идентифицират основните роли, дейности и артифакти на
потока от работа. При това изискванията само се скицират, без да се търси тяхното
пълно и изчерпателно определяне, тъй като в процеса на разработка може да
бъдат допълнени и уточнени. За тази цел, според нас, може да се дефинира сце-
нарий за реализирането на процеса, при който изискванията се определят нефор-
мално. Тази форма се възприема лесно от потребителите, което е предпоставка за
активното им участие в определянето на изискванията. В някои случаи може също
така да се изгради частичен бизнес модел12, който е подходящ за систематизира-
не на основните роли и дейности на потока от работа (фиг. 3).

Градивните елементи на CRM системата се наричат същности или типове на
записите. Основни същности са Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Целеви кли-
ент, Потенциална продажба, Случай и др. Същността Случай обхваща детайлите,
свързани с определен проблем или заявка. Чрез нея може да се регистрират кон-
кретни ситуации, които трябва да се проследяват, описват, разрешават, по тях се
извършват различни дейности и се водят множество бележки. Случаят може да
се използва за проследяване на проблеми при обслужването на клиент, изпълне-

11 Wolenik, M., D. Sinay. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Unleashed. Sams, 2008.
12 Някои въпроси, свързани с бизнес моделирането, са изследвани в други наши публикации.

Вж. Филипова, Н., Ф. Филипов. Бизнес моделиране. Наука и икономика, ИУ-Варна, 2009.
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Фиг. 3. UML комуникационна диаграма за процеса
„Приемане на публикации за печат”

нието на конкретни заявки, отговаряне на специфични запитвания, водене на пре-
говори, изпълнение на специфични заявки и т.н. Той може да се асоциира с нео-
граничен брой дейности, да се свърже с определен акаунт или контакт, както и с
договор. За всеки случай може да се определи времето (часове, минути), през
което е работено по него.

Посочените възможности на същността Случай я правят подходяща за реги-
стриране на публикациите в разглеждания от нас процес. Тя се явява и основният
артифакт на изграждания поток от работа. Други артифакти може да бъдат e-mail
съобщенията, телефонните обаждания, чрез които се реализира комуникацията
между участниците в процеса.

Втората стъпка – създаването на потока, има ключова място, поради кое-
то ще я разгледаме по-детайлно. На практика тази стъпка е аналогична на проекти-
рането и реализацията на традиционния подход за разработка. При нея изисквания-
та се преобразуват в елементи на поток от работа, които се дефинират чрез вграде-
ното средство за управление на потоците от работа. Тази стъпка е зависима от кон-
кретното средство, което се използва. По-конкретно, вграденото средство Workflow
Manager поддържа използването на следните видове дейности13:

- етап – групира други дейности с цел тяхното по-добро организиране и уп-
равление;

- създаване на запис – създава се нов екземпляр на същност (задача, e-
mail, телефонно обаждане и др.);

13 Steger, J, et.al. Programming Microsoft Dynamics CRM 4.0. Microsoft Press, 2008.
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- актуализиране на запис – променят се атрибути на главната същност, с
която е свързан потокът от работа, или на друга същност, която е свърза-
на с нея;

- присвояване на запис – променя се собственикът на главната същност
или на същност, свързана с нея;

- изпращане на e-mail – изпраща се автоматично съобщение, като е възмож-
но използването на шаблон за съставянето му;

- промяна на статус – променя се състоянието на главната същност или на
същност, свързана с нея и др.

За управление на логиката на потока от работа се използват най-често след-
ните елементи:

- условие за проверка – подобно е на условния оператор в езиците за про-
грамиране;

- условие за чакане – прекъсва се изпълнението на потока, докато съответ-
ното условие бъде удовлетворено;

- спиране на потока – дава възможност за прекъсване на изпълнението на
потока със статус „Успешно изпълнение” или „Прекъснат” и др.

Като се взема предвид наборът от поддържаните дейности и елементи за
управление на логиката, се избират най-подходящите от тях за реализирането на
изграждания поток от работа. Така например, в изграждания от нас поток от работа
може да се обособят четири етапа: определяне на рецензент и изпращане на пуб-
ликация за рецензия; проверка на рецензия; обработване при положителна рецен-
зия; обработване при отрицателна рецензия.

По-голямата част от дейностите в изграждания поток се реализират като за-
дачи. Трябва да уточним, че тъй като авторите и рецензентите са външни за CRM
системата, някои от техните дейности се преобразуват в задачи на секретаря,
който се явява координатор на бизнес процеса – например, получаване на рецен-
зия от рецензент, получаване на коригирана публикация от автор. Дефинирани са
някои условия за чакане, при които трябва да се изчака изпълнението на предиш-
ната задача, за да се продължи изпълнението на потока от работа – например,
изчакване главният редактор да съобщи по телефона рецензента, за да може да
му бъде изпратена публикацията за рецензиране; изчакване получаването на ко-
ригираната публикация преди да се приключи случаят за нея като „Успешен”. По-
токът от работа се разклонява в зависимост от това, дали рецензията за дадена
публикация е положителна или отрицателна. За реализирането на тази част от не-
говата логика е подходящо използването на условие за проверка. В процеса се
реализира интензивна комуникация. Тя се представя в потока от работа чрез теле-
фонни обаждания, e-mail съобщения. Завършването на случая като успешен или
неуспешен може да се представи чрез актуализиране на записа за него.

След като бъдат определени основните елементи на потока от работа, може
да се премине към тяхното дефиниране чрез Workflow Manager. Нашият опит по-
казва, че това средство предлага удобен интерфейс, а дефиницията на потока от
работа в него е компактна, структурирана и разбираема. Дефинирането на потока
от работа в Workflow Manager се извършва на два етапа: специфициране на обща
информация и дефиниране на неговите елементи.
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При задаването на общата информация за потока се посочват неговото наи-
менование, главна същност, обхват. Важно е също така да се определи кога ще
се изпълнява потокът. За това са предвидени две възможности – автоматично
стартиране (при създаване на запис или промяна в него) или ръчно стартиране.
При дефинирането на потока от работа „Приемане на публикации за печат” дефини-
раме първоначално ръчно стартиране. След тестването на потока и отстраняване-
то на евентуални грешки, може да се зададе автоматично стартиране при създа-
ването на запис за новопостъпила публикация.

На фиг. 4 е представена общата информация за потока, както и дефиниране-
то на неговите основни етапи, а на фиг. 5 – детайлизираната структура на третия
етап, който съдържа задачи, условие за проверка, условие за чакане. Синтак-
сисът на условията се конструира чрез средство за дефиниране на изрази, което
дава възможност лесно да бъдат актуализирани.

За някои от елементите от структурата на потока от работа се правят допъл-
нителни настройки (бутон Set properties). Така например, за задачите обикновено
се задават срок и изпълнител. Може също така да се дефинират шаблони, на база
на които се генерират персонализирани e-mail съобщенията.

Фиг. 4. Обща информация и основни етапи на потока от работа
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Фиг. 5. Детайлизирана структура на етап на потока от работа

Фиг. 6. Визуализиране на изпълнението на потока
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Третата стъпка на изграждането на потока от работа е свързана с негово-
то експериментално използване. Тук се извършва проиграване на различни вари-
анти за реализирането на процеса и се проверява полученият резултат. Трябва да
се има предвид, че за да може да бъде изпълнен потокът, той трябва преди това
да се публикува. От друга страна, промени може да се правят само в поток, който
не е публикуван, т.е. който се намира в работна версия.

Полезна възможност при използването на потока е наблюдението на негово-
то изпълнение, при което може да се установи кои от неговите дейности са из-
пълнени (фиг. 6).

На четвъртата стъпка, на база на събраната информация при използва-
нето и наблюдението на работата на потока, се реализират промени в него – доба-
вят се нови дейности, коригира се логиката на потока, дефинират се свойства.
Тази стъпка е подобна на втората стъпка.

Въз основа на нашите проучвания и проведените от нас експерименти, може
да направим препоръка разработката на прототипа да се реализира в обособена
среда за прототипиране, а не в реалната система. Причината за това е, че при
използването на прототипа може да възникнат редица проблеми – например, неко-
ректно модифициране на реални данни, „препълване” на системата с много зада-
чи или e-mail съобщения и т.н. Подходящо за изграждането на обособена среда
за прототипиране е използването на технологии за виртуализация. Тъй като има
възможност за реализирането на отдалечен достъп до виртуалната среда, потокът
може да се проиграе с участието на различните роли. След отстраняване на иден-
тифицираните проблеми може да се премине към реалното използване на потока.
За тази цел е необходимо той да бъде експортиран от средата за прототипиране и
импортиран в реалната система.

*  *  *
В заключение ще отбележим, че резултатът от изпълнението на потока от

работа се състои в генериране на задачи за участниците в процеса, като система-
та управлява тяхната последователност и изпълнение, напомня на потребителите
за тях и насочва вниманието им. Освен това се генерират персонализирани e-mail
съобщения, което спестява време и повишава качеството на взаимодействието с
участниците в процеса. В изградения поток от работа е предвидено ръчното им
изпращане. Макар, че по принцип е възможно и автоматично изпращане на e-mail
съобщения, обикновено в процеси, подобни на автоматизирания от нас, е необхо-
димо да има по-висок контрол от страна на участниците в него.

Потокът от работа координира и синхронизира дейностите, извършвани от
участниците в процеса, улеснява работата им в екип. Така те може да се възпол-
зват от предимствата на бизнес софтуера, чиито функции не се свеждат само до
регистриране на транзакции и извеждане на отчети, а той става активен участник
в автоматизирания процес.

За специалистите по изграждане на информационни системи е ясно, че при
реализирането на подобна функционалност чрез традиционни средства е необхо-
димо да се изгради сложно клиент-сървър приложение, което е трудоемка зада-
ча, отнемаща много време. Изграждането на поток от работа чрез вградените сред-
ства отнема много по-малко време, но не бива да се забравя, че при това се
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използват като „черна кутия” възможностите на бизнес софтуера, от една страна, и
на машината на потоците от работа, от друга. Следователно, предложеният под-
ход интегрира предимствата на два основни подхода за разработка на компютър-
ни информационни системи, а именно прототипирането и бизнес софтуера. Из-
водът, който може да се направи, е, че бизнес софтуерът може да се разглежда
не само като средство за автоматизиране и интегриране на реализираните бизнес
процеси, а и като среда за разработка, и по-точно – като среда за прототипиране.

Изграденият чрез вградените средства на бизнес софтуера прототип на авто-
матизиран процес може лесно да се променя и конфигурира. Така например, при
необходимост може да се променят някои срокове, заложени в процеса, шаблони-
те за изпращане на e-mail съобщения и т.н. Потокът може да бъде развит еволю-
ционно, като към него се добавят нови дейности – например, сключване на дого-
вор с авторите, изплащане на хонорари. Той може също така бързо да бъде адап-
тиран за автоматизирането на други аналогични процеси.

Освен за бързото автоматизиране на бизнес процеси, представеният подход за
прототипиране на потоци от работа може да бъде полезен също така при преминава-
нето към нови бизнес процеси, усвояването на „най-добрите” практики, стандартизи-
рането и документирането на процеси. От друга страна, подходът може да се прило-
жи при обучението на новопостъпили служители и преквалификацията на персонала.

AN APPROACH FOR THE FAST BUILDING OF PROTOTYPES
OF AUTOMATED PROCESSES IN BUSINESS SOFTWARE

Assoc. Prof. Dr Nadezhda Filipova

Abstract

In response to the need for rapid automation of processes in business software there
is advanced an approach to their prototyping, through which there are integrated the
advantages of two major approaches to the building of computer information systems, namely
the use of business packages and prototyping. In order to accomplish that goal first there are
defined the main concepts and the metamodel of the workflows and is determined the
infrastructure for their management. After that there are presented the nature and the main
steps of the prototyping method, and on that basis there is defined the content of the suggested
approach. Its application is demonstrated by means of the automation of a business process
in Microsoft Dynamics CRM. Besides the fast automation of business processes, the
proposed approach can also be useful in the transition to new business processes, the
acquisition of „the best” practices and the standardization of processes, the training of newly
recruited staff and the requalification of personnel.
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ПОДХОД К УСКОРЕННОМУ СОЗДАНИЮ ПРОТОТИПОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОФТУЭРЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

Доц. д-р Надежда Филипова

Резюме

В ответ на необходимость ускоренной автоматизации процессов в бизнес-софту-
эре предложен подход к их прототипизации, посредством которого интегрируются пре-
имущества двух основных подходов к созданию компьютерных информационных сис-
тем, а именно, использование бизнес-пакетов и прототипизации.

Для достижения поставленной цели, во-первых, определены основные концеп-
ции и метамодель потоков работы, определена инфраструктура управления ими. За-
тем представлены сущность и основные шаги метода прототипизации и на этой базе
определено содержание предложенного подхода. Его применение продемонстриро-
вано посредством автоматизации бизнес-процесса в Microsoft Dinamics CRM. Кроме
ускоренной автоматизации бизнес-процессов, предложенный подход может оказать-
ся полезным также при переходе к новым бизнес-процессам, при усвоении лучшей
практики и стандартизации процессов, в обучении вновь поступивших служащих и пере-
квалификации персонала.


