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Εισαγωγή 

 

Κατά διαστήματα, μια νέα τεχνολογία εμφανίζεται στον χώρο της πληροφορικής με την 

προοπτική να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστημάτων. Όταν αυτή η τεχνολογία είναι ευθυγραμμισμένη με την 

επιχειρησιακή λογική τότε είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να μελετηθεί. Το Workflow 

ξεφεύγει όμως απ' τα στενά πλαίσια μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Άλλες τεχνολογίες 

μπορούν να υποστηρίξουν, δικαιωματικά, ότι άλλαξαν τις μεθοδολογίες ανάπτυξης 

συστημάτων. Τέτοιες είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, η αρχιτεκτονική 

Πελάτη - Εξυπηρετητή, και ο οπτικός προγραμματισμός. Παρ' όλο που όλα τα παραπάνω 

έχουν μεγάλη επίδραση στον τρόπο ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, δεν 

μπορούν να συσχετιστούν με την τρέχουσα επιχειρησιακή λογική, τουλάχιστον όπως 

συσχετίζεται το Workflow. Ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε τον επαναπροσδιορισμό των 

επιχειρήσεων προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά υπάρχει μια έντονη εστίαση στις 

διαδικασίες, με βάση τις οποίες η επιχείρηση λειτουργεί.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός χρόνου 

(Ιούλιος 1999 - Σεπτέμβριος 2000) με αντικείμενο την συγκεκριμένη αυτή τεχνολογία 

του Workflow και έγινε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού "Πληροφοριακά Συστήματα", 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, της Θεσ/νίκης. Το ακριβές θέμα της διπλωματικής είναι 

τα συστήματα Workflow και πως αυτά υλοποιούνται μέσα σε μια επιχείρηση. Για την 

δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία, το "Domino R5.0 " και το 

"Domino Workflow  2.0" της εταιρείας Lotus Corporation.  

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις διάφορες πτυχές του 

Workflow. Το πρώτο κεφάλαιο με τον τίτλο "Το Workflow γενικά και το project Α.Χ.Ε." 

αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο του Workflow όπως αυτό καθορίζεται απ' το επίσημο 

όργανο της συγκεκριμένης τεχνολογίας το WFMC (Workflow Management Coallition). 

Καθορίζεται, τι είναι αυτή η τεχνολογία, από τι αποτελείται και ποιά τα πλεονεκτήματα 

της. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο project που θα υλοποιηθεί και αναφέρονται οι λόγοι 

για τους οποίους επιλέχτηκε. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει τον τίτλο "Εγκατάσταση και 



ρυθμίσεις του Workflow" και αναφέρεται στο θέμα των προκαταρκτικών ενεργειών που 

πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την λύση Workflow που θέλουμε. 

Υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, όπως η εγκατάσταση του λογισμικού "Domino 

Workflow 2.0" και η διασύνδεση του με τα επιχειρισιακά δεδομένα. Το τρίτο κεφάλαιο 

έχει τον τίτλο "Οι διαδικασίες που μοντελοποιήθηκαν" και είναι το πρώτο κεφάλαιο που 

μπαίνει στην ουσία του project. Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και γίνεται 

αναφορά στον τρόπο εκτέλεσης τους. Το τέταρτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο "Αναλυτική 

σχεδίαση και εκτέλεση διαδικασίας" και δίνει την δυνατότητα να μελετηθεί βήμα προς 

βήμα μια διαδικασία απ' την φάση της σύλληψης μέχρι την φάση της υλοποίησης και της 

εκτέλεσης. Το πέμπτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο "Workflow στο Web" και δείχνει όλες 

εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθεί το Workflow στο διαδίκτυο. 

Αποτελεί μεγάλη πρόκληση να μπορούν τουλάχιστον κατά ένα μέρος οι διαδικασίες να 

υλοποιούνται στο Web και σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα στο 

μέλλον. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο έχει τίτλο "Μηχανισμοί ασφάλειας στο 

Workflow" και δείχνει με ποιόν τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε το συστημά μας, από 

ανεπιθύμητες παρεμβάσεις. Γίνονται επίσης αναφορές και στα πρότυπα και πρωτόκολλα 

ασφαλείας που υπάρχουν.  

Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε 

τρείς ανθρώπους. Στον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου εργασίας, 

αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κο Ταραμπάνη Κωνσταντίνο για τις πνευματικές 

προκλήσεις που μου έθεσε, στον συνάδελφο μεταπτυχιακό φοιτητή Χιωτέλλη Γαβριήλ 

για την βοήθεια που μου προσέφερε σε θέματα developing της εφαρμογής και στον Κο 

Λαζαρίδη Θέμη στέλεχος χρηματιστηριακής εταιρείας που μου έδωσε μια σαφή και 

πλήρη εικόνα των διαδικασίων και της λειτουργίας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας. 

 

 

Θεσ/νίκη, Σεπτέμβριος 2000 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Το Workflow γενικά και το Project Α.Χ.Ε. 

 

Η παραγωγικότητα στη βιομηχανία σήμερα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο χάρη στην 

τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής [LAW97 (HALES)]. Δεν συμβαίνει όμως το 

ίδιο με τις υπηρεσίες όπου υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Βασικά προβλήματα 

στον τομέα των υπηρεσιών είναι η  αδυναμία γρήγορης απόκρισης σε αιτήσεις πελατών, 

η κακή διαχείριση και απώλεια εγγράφων, η δυσκολία παρακολούθησης του  φόρτου και 

της απόδοσης των εργαζομένων, και η χρονοβόρα ανάκτηση των κατάλληλων 

πληροφοριών. Τα παραπάνω προβλήματα προσπαθεί να λύσει το workflow. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα δούμε τι είναι το workflow, ποιά τα συστατικά του μέρη, ποια 

πλεονεκτήματα προσφέρει και ποιοί είναι οι περιορισμοί του  ή καλύτερα τι δεν είναι το 

workflow. Τέλος θα κάνουμε μια εισαγωγή στο project Α.Χ.Ε. το οποίο θα υλοποιηθεί με 

εργαλεία workflow. 

 

 

1.1 Τι είναι το workflow 

To workflow έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών όπου έγγραφα, 

εργασίες ή πληροφορίες περνούν ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες σύμφωνα με ένα 

καθορισμένο σύνολο κανόνων ή με βάση κάποιους στόχους. Παρ' όλο που το workflow 

μπορεί να έχει χειρόγραφη μορφή, στην πράξη τα περισσότερα workflow οργανώνονται 

στα πλαίσια ενός πληροφοριακού συστήματος.  

Ορισμός: Workflow είναι μια συντονισμένη ομάδα δραστηριοτήτων, που συνδέονται με 

συγκεκριμένη σειρά, προκειμένου να πετύχουν ένα κοινό στόχο [LAW97 (AMBERG)]. 

Θα μπορούσαμε επίσης να παραλληλίσουμε το Workflow με έναν αλγόριθμο, μιας και 

διαθέτει τα χαρακτηριστικά των βημάτων με συγκεκριμένη σειρά και του κοινού στόχου, 

αλλά το Workflow είναι αρκετά πιο σύνθετο καθώς περιλαμβάνει εκτός απ' την λογική 

της διαδικασίας και τα δεδομένα που διακινούνται αλλά και τα πρόσωπα που 

συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις.  
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Ορισμός: Σύστημα διαχείρισης workflow ονομάζουμε ένα σύστημα που με πληρότητα, 

ορίζει, διαχειρίζεται και εκτελεί workflows, με την βοήθεια λογισμικού του οποίου η 

σειρά εκτέλεσης καθοδηγείται από μια υπολογιστική αναπαράσταση της λογικής 

workflow [LAW97 (WFRM), [SCH98 (ELMAGARMID)].  

1.2 Συστατικά μέρη του workflow 

Παρ' όλο που υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσουμε το workflow όλοι αυτοί οι τρόποι 

έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά που είναι και οι δομικές 

οντότητες του workflow είναι : 

 Οι διαδικασίες 

 Οι πληροφορίες 

 Οι ανθρώπινοι πόροι  

Εικόνα 1-1: Η δομή ενός συστήματος Workflow [ITSODWF] 

 

Οι διαδικασίες 

Οι διαδικασίες περιγράφουν αυτά που πρέπει να γίνουν σε μια επιχείρηση, δείχνουν τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνουν και καθορίζουν ποιός θα πρέπει να τα κάνει. Αυτή η 

προσέγγιση των διαδικασιών έχει διερευνηθεί πολύ καλά στην βιομηχανία, αλλά 
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αντίθετα έχει αγνοηθεί συστηματικά στον τομέα των υπηρεσιών και ένας λόγος ήταν η 

έλλειψη της απαιτούμενης τεχνολογίας [LAW97 (STARK)]. Τα τελευταία δέκα χρόνια 

εμφανίστηκαν οι τεχνολογίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια 

προσέγγιση. Σήμερα, οι υπάλληλοι γραφείου χρησιμοποιούν υπολογιστές οι οποίοι είναι 

συνδεδεμένοι σε τοπικά δίκτυα και στο Web. Η επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα 

συστήματα είναι δυνατή και η δυνατότητα αυτοματοποίησης και διευκόλυνσης της 

εργασίας επίσης υπάρχει. Η έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσματική επικοινωνία 

ανάμεσα σε ανθρώπους και πληροφορίες βασισμένη σε επιχειρηματικούς κανόνες είναι 

αυτό που εννοούμε με την λέξη workflow σήμερα στο περιβάλλον γραφείου. Αν 

αυτοματοποιήσουμε την ροή της εργασίας μας με αυτόν τον τρόπο, τότε ήδη 

χρησιμοποιούμε το workflow. Για να αυτοματοποιήσουμε την ροή των εργασιών θα 

πρέπει να επιλέξουμε τις πιό κατάλληλες διαδικασίες για την επιχείρηση μας.  

 

Εικόνα 1-2: Βασική ορολογία του workflow [LAW97 (WFRM)] 
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Κάποιες βασικές έννοιες που θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές είναι η διαδικασία, η 

δραστηριότητα και η εργασία καθώς και τα στιγμιότυπα τους.  

 Η διαδικασία (process),  η οποία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας (Εικόνα 1-2), 

είναι ένα μοντέλο του workflow . Είναι τα βήματα που εκτελούνται με συγκεκριμένη 

σειρά, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, από συγκεκριμένους ανθρώπους και 

τμήματα.  

 Η δραστηριότητα (activity) είναι ένα μέρος της διαδικασίας. Είναι ένα μοναδικό βήμα 

στην ακολουθία βημάτων της διαδικασίας.  

 Η εργασία ή έργο (task) είναι ένα βήμα μιας δραστηριότητας. Είναι συχνό φαινόμενο 

μια δραστηριότητα να αποτελείται από μια μόνο εργασία, αλλά πολλές φορές 

περιλαμβάνει περισσότερες, για παράδειγμα την συμπλήρωση μιας φόρμας, τον 

έλεγχο ενός υπολοίπου, την σύνταξη ενός μικρού υπομνήματος. Όλες οι εργασίες της 

ίδιας δραστηριότητας εκτελούνται απ' τον ίδιο άνθρωπο.  

Τα στιγμιότυπα των παραπάνω είναι οι πραγματικές διαδικασίες, δραστηριότητες και 

εργασίες που εκτελούνται βασισμένες στα παραπάνω μοντέλα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 

να παράγει πολλά στιγμιότυπα του εαυτού της καθημερινά. 

 

Οι Πληροφορίες 

Αυτό που τελικά μεταφέρεται κατά την εξέλιξη των διαδικασιών και που γίνεται 

αντιληπτό απ' τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο Workflow είναι οι πληροφορίες, ή 

αλλιώς οι πληροφοριακοί πόροι. Το ίδιο το Workflow δεν διαθέτει τέτοιους πόρους αλλά 

φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη διάδοση των επιχειρησιακών δεδομένων στους 

αντίστοιχους παραλήπτες. Το Workflow λοιπόν ενσωματώνει τα επιχειρησιακά 

δεδομένα, δημιουργώντας μια "ομπρέλλα", κάτω απ' την οποία συγκεντρώνονται τα, 

πολλές φορές, ασύμβατα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης.  

Οι πληροφοριακοί πόροι είναι δύο ειδών, οι πόροι εφαρμογών (application resources) και 

οι πόροι περιεχομένου (content resources). Οι πόροι εφαρμογών χρησιμοποιούνται στις 

εργασίες του Workflow και μπορεί να είναι εφαρμογές γραφείου, προγράμματα 

εμπορικής διαχείρισης και ηλεκτρονικές φόρμες. Οι πόροι περιεχομένου είναι οι 
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πληροφορίες που χρησιμοποιούνται, μεταβάλλονται και δημιουργούνται απ' τους πόρους 

εφαρμογών και περιλαμβάνουν επιχειρησιακά δεδομένα και έγγραφα [LAW97 

(STARK)].  

 

Οι ανθρώπινοι πόροι 

Το πιο σημαντικό πράγμα στα περισσότερα workflow είναι οι άνθρωποι. Είναι αυτοί που 

δημιουργούν το περιεχόμενο, λαμβάνουν αποφάσεις, δρομολογούν την δουλειά και 

επιβλέπουν την ολοκλήρωση της. Ο στόχος του workflow δεν είναι να κάνει την δουλεία 

τους πιο περίπλοκη, αλλά αντίθετα να τους βοηθήσει να εστιάσουν στα σημαντικά 

τμήματα των διαδικασιών. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να συντηρούν το workflow αλλά 

το workflow να εξελίσσεται γύρω απ' αυτούς.  

Αυτή η προσέγγιση διαφέρει πολύ απ' την βιομηχανική όπου οι διαδικασίες παραγωγής 

είναι πολύ σταθερές και δεν απαιτούν την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο στην φάση 

της εκτέλεσης. Γι' αυτό η προσέγγιση του workflow στο περιβάλλον γραφείου θα πρέπει 

να διαφέρει απ' την βιομηχανική. Το workflow θα πρέπει να δομηθεί γύρω απ' τους 

ανθρώπους υποθέτοντας διάφορους ρόλους σε διάφορες καταστάσεις. Γι' αυτό 

απαιτούνται διακριτοί ρόλοι και ιεραρχικές δομές.  

 

Ορισμός: Η ιεραρχική δομή αναπαριστά την δομή του οργανισμού σε σχέση με τα 

άτομα, τις θέσεις, τα τμήματα, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες. Συμπεριλαμβάνει την 

ιεραρχία των τμημάτων και των θέσεων καθώς και την εκχώρηση των ρόλων και των 

αρμοδιοτήτων.  

 

Οι βασικές οντότητες του οργανωσιακού μοντέλου είναι: 
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Εικόνα 1-3: Βασικές οντότητες του Οργανωσιακού Μοντέλου [LAW97 (RUPIETTA)] 

 

Οντότητα Περιγραφή 

Εργαζόμενοι Οι άνθρωποι που δουλεύουν στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι 

ενσωματώνονται στην επιχείρηση με την εκχώρηση θέσεων. Μπορούν 

να λειτουργήσουν σαν συμμετέχοντες στις διαδικασίες workflow 

(workflow participants) 

Τμήματα Τα τμήματα είναι ομάδες θέσεων με κοινές ή παρόμοιες εργασίες τα 

οποία ομαδοποιούνται σχηματίζοντας μεγαλύτερες λειτουργικές 

μονάδες. Τα τμήματα μπορεί να ανήκουν σε μεγαλύτερα τμήματα αλλά 

και τα ίδια να υποδιαιρούνται σε άλλα υποτμήματα, σχηματίζοντας 

ιεραρχίες 

Θέσεις Μια θέση αναπαριστά την θέση εργασίας ενός εργαζόμενου και γι' 

αυτό είναι ένα είδος "αφηρημένου εργαζόμενου". Οι θέσεις είναι οι 

θεμελιώδεις λίθοι που συνθέτουν μια επιχείρηση 
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Ρόλοι Οι λειτουργίες ενός οργανισμού όπως Προιστάμενος, Κλητήρας, 

Γραμματέας εκχωρούνται σε θέσεις. Ο ίδιος ρόλος αντιστοιχεί σε όλα 

τα άτομα που έχουν όμοιες θέσεις 

Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες είναι ένας γενικός όρος, που περιλαμβάνει διάφορες 

εξουσιοδοτήσεις όπως υπογραφές, δικαιώματα πρόσβασης σε πόρους, 

ευθύνες για συγκεκριμένες εργασίες, περιοχές εργασίας και 

οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω 

Πίνακας 1-1: Βασικές οντότητες του Οργανωσιακού Μοντέλου [LAW97 (RUPIETTA)] 

 

Περιγράφοντας το Οργανωσιακό μοντέλο, θα λέγαμε ότι ο Οργανισμός αποτελείται από 

Τμήματα που με την σειρά τους αναλύονται σε Υποτμήματα. Το κάθε τμήμα περιέχει 

θέσεις εργασίας, δηλαδή εν δυνάμει εργαζόμενους. Θέσεις εργασίας με τα ίδια 

χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται σε ρόλους. Π.χ. στο τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών μιας 

επιχείρησης,υπάρχει ο ρόλος "Αναλυτής Συστημάτων" και αντιστοιχεί σε τρείς θέσεις 

εργασίας. Ο κάθε ρόλος, θέση εργασίας αλλά και τμήμα συνεπάγεται κάποιες 

υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα τα οποία ονομάζονται αρμοδιότητες. Είναι προφανές 

ότι όλες οι θέσεις που ανήκουν στον ίδιο ρόλο έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες. Στον πυρήνα 

όλων των παραπάνω βρίσκεται ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος κατέχει την θέση "X", η 

οποία ανήκει στον ρόλο αναλυτής συστημάτων που έχει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, 

και υπάγεται στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.  
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1.3. Ένα γενικευμένο μοντέλο workflow 

 

Εικόνα 1-4: Οι διεπαφές του workflow [LAW97 (WFRM)] 

 

Το παραπάνω σχήμα δείχνει απλοποιημένα τις βασικές διεπαφές ενός συστήματος 

workflow. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται  η υπηρεσία ενεργοποίησης 

(Enactment Service) η οποία περιέχει μια ή και περισσότερες μηχανές workflow 

προκειμένου να δημιουργήσει, διαχειριστεί και εκτελέσει στιγμιότυπα workflow. 

Ορισμός: Η μηχανή workflow είναι λογισμικό το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεση του  

workflow [LAW97 (WFRM)].  

 

Τελικά πως λειτουργεί η μηχανή Workflow; Αφού περιγραφούν οι διαδικασίες με το 

εργαλείο καθορισμού διαδικασιών, εγκατασταθεί η εφαρμογή πελάτη έτσι ώστε να 
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υφίσταται διεπαφή του πελάτη με το Workflow και οριστούν οι διεπαφές με τις 

καλούμενες εφαρμογές, (εμπορικές, γραφείου, legacy applications), κάποιο απ' τα 

συστατικά θα πρέπει να  ενεργοποιήσει τα παραπάνω και να τα συνδέσει αρμονικά. Αυτό 

κάνει η μηχανή Workflow η οποία αναλαμβάνει, την εκκίνηση, δρομολόγηση, και 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, την πληροφόρηση των χρηστών για την πορεία εκτέλεσης 

των διαδικασιών και την παροχή δεδομένων ελέγχου δηλαδή μετρήσης απόδοσης για το 

ίδιο το Workflow (πόσες διαδιασίες, σε πόσο χρόνο, ποιοί συμμετέχουν κ.λ.π.) 

 

1.4. Πλεονεκτήματα του workflow 

Που χρειάζεται το workflow; 

Μια λύση workflow μπορεί να αυτοματοποιήσει επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά ίσως 

να μην είναι πάντα το workflow η καλύτερη λύση. Αν απαντήσουμε στις παρακάτω 

ερωτήσεις ίσως να καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες μας: 

 Μπορούμε να προσδιορίσουμε κάποια συνεχώς εμφανιζόμενα μοντέλα (patterns) 

στην διαδικασία; 

 Δρομολογoύμε  έγγραφα ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων; 

 Μπορούμε  να παρατηρήσουμε κάποιες απλές εργασίες που εμφανίζονται συχνά; 

Το workflow είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα υποστήριξης συστηματικών  και 

επαναλαμβανόμενων μοντέλων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τέτοια. Αν 

δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποια συστηματική δομή, τότε δεν έχει νόημα να 

χρησιμοποιήσουμε εργαλεία workflow. Το workflow αυτοματοποιεί το πέρασμα 

εγγράφων ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες ανθρώπων. Αν όλη η δουλειά γίνεται από ένα 

άτομο, τότε το workflow μάλλον θα του θέσει κάποιους περιορισμούς χωρίς να τον 

βοηθήσει ιδιαίτερα.  

Πλεονεκτήματα 

Τα πλεονεκτήματα του workflow μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Κέρδος σε παραγωγικότητα 
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 Έλεγχος 

 Γρήγορη απόκριση / Εξυπηρέτηση πελατών 

 Ευελιξία, η ικανότητα για αλλαγή [LAW97 (STARK) (HALES) (KINGSBURY)] 

Ειδικότερα στο περιβάλλον γραφείου τα oφέλη είναι σαφή: 

 Υπάρχει μόνο ένα κεντρικό αντίγραφο των εγγράφων, έτσι περιορίζεται το ρίσκο της 

διάδοσης και αποκάλυψης επιχειρησιακών δεδομένων.  

 Δεν υφίσταται η φυσική μεταφορά εγγράφων και έτσι το προσωπικό δεν χρειάζεται 

να βρίσκεται κοντά.  

 Τα έγγραφα είναι άμεσα διαθέσιμα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πιθανό αίτημα, ερώτημα κ.α. 

 Τα δεδομένα των εγγράφων επικυρώνονται (validated) κατά την εισαγωγή τους και 

έτσι αποφεύγονται παραπέρα καθυστερήσεις 

 Ακριβείς πληροφορίες για εργασίες σε εξέλιξη είναι άμεσα διαθέσιμες [LAW97 

(HALES)]. 

 

1.5. Τι  ΔΕΝ  είναι το  workflow 

Σήμερα στην εποχή των buzzwords υπάρχουν διάφορες λέξεις κλειδιά που 

χρησιμοποιούνται κατά κόρο για να εντυπωσιάσουν κυρίως και όχι για να περιγράψουν 

μια πραγματικότητα. Τέτοιες "διάσημες" λέξεις είναι το BPR (Business Process 

Reengineering), το Project Management κ.α. Πολλές φορές αυτές οι λέξεις συγχέονται με 

το workflow, είναι όμως τελείως διαφορετικές. Ποιές είναι αυτές οι διαφορές; 

Workflow σε σχέση με το BPR 

Συχνά το workflow συσχετίζεται με το BPR (Business Proccess Reengineering - 

Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών). Το δεύτερο έχει να κάνει με την 

εκτίμηση, ανάλυση, μοντελοποίηση, καθορισμό και υλοποίηση των διαδικασιών μιας 

επιχείρησης. Παρ' όλο που το BPR δεν οδηγεί πάντα σε μια λύση workflow, η 

τεχνολογία workflow διευκολύνει το BPR. Παρέχει διαχωρισμό ανάμεσα στους 
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επιχειρησιακούς κανόνες και στον αλγόριθμο του προγράμματος, δίνοντας την 

δυνατότητα οι αλλαγές στους επιχειρησιακούς κανόνες να μην απαιτούν αλλαγή των 

προγραμμάτων [SCH98 (ELMAGARMID)]. Το αντίθετο ισχύει επίσης καθώς δεν είναι 

απαραίτητο κάθε workflow λύση να προέρχεται από ένα BPR. Με δύο λόγια θα λέγαμε 

ότι το workflow παρέχει τις μετρήσεις για το BPR. 

 

Workflow σε σχέση με το Project  Management [LAW97 (STARK)] 

Η διαφορά ανάμεσα στο workflow και στο project management είναι ότι το δεύτερο δεν 

είναι "ζωντανό", δεν παρέχει on-line υποστήριξη λογισμικού, ούτε για τις εργασίες που 

απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ούτε για την ροή ελέγχου ανάμεσα 

στις εργασίες μιας διαδικασίας. Τα συστήματα project management έχουν να κάνουν με 

μοντέλα διαδικασιών παρά με απευθείας run - time υποστήριξη της ίδιας της 

διαδικασίας. 

 

Workflow σε σχέση με τα  Informations Systems [LAW97 (ADER)] 

Ένα σύστημα workflow παρέχει βασικά πλεονεκτήματα στους χρήστες του όπως 

βελτιωμένη παραγωγικότητα, καλύτερους χρόνους απόκρισης και ασφάλεια. Τα ίδια 

βέβαια πλεονεκτήματα προσφέρει και ένα κλασσικό πληροφοριακό σύστημα. Ένα 

σύστημα workflow προσφέρει όμως επιπλέον: 

 Ακριβή και στιγμιαία πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση και πρόοδο των 

στιγμιοτύπων των διαδικασιών, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, από ποιόν, τι μένει να γίνει 

καθώς και παρουσίαση δεδομένων και εγγράφων σχετικά με την περίπτωση 

 Καταγραφή όλων των παραμέτρων, μεταβλητών που αφορούν την εκτέλεση της 

περίπτωσης, με φυσικό επακόλουθο την δυνατότητα μετρήσεων ποιότητας και κόστους. 

 Ολοκλήρωση εργαλείων, όπως εμπορικές εφαρμογές, προσωπικά εργαλεία γραφείου 

και προγράμματα εξυπηρετητή 

 Τέλος λαμβάνει υπ' όψη την δομή του οργανισμού για αυτόματη απόδοση 

δραστηριοτήτων στους συμμετέχοντες. 
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1.6. Το Project Α.Χ.Ε. 

Τις δυνατότητες και τις λύσεις που προσφέρει το workflow θα τις αναλύσουμε και θα τις 

παρακολουθήσουμε μέσα από μια πραγματική εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή αναφέρεται 

σε μια υποθετική Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρείας (ΑΧΕ από δω και στο εξής). 

Μια τέτοια εταιρεία προσφέρεται για την υλοποίηση ενός workflow  project καθώς 

πληρεί τις παρακάτω προυποθέσεις: 

 Είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, όπου πυρήνας της είναι η παραγωγή, 

κατανάλωση και διακίνηση της πληροφορίας. Η πληροφορία είναι το στρατηγικό 

περιουσιακό της στοιχείο 

 Ανήκει στις εταιρείες εφαρμογών γραφείου που σημαίνει ότι παράγει και διακινεί 

μεγάλη ποσότητα εγγράφων και εσωτερικά αλλά και σε εξωτερικές οντότητες (πελάτες, 

τράπεζες, Χ.Α.Α., Κ.Α.Α) 

 Έχει ιεραρχική οργάνωση και οι  βασικές διαδικασίες της διατρέχουν οριζόντια την 

ιεραρχία, με διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης.  

Αυτά που θα εφαρμοστούν και ισχύουν για μια τέτοια εταιρεία μπορούν με μικρές 

τροποποιήσεις να υλοποιηθούν σε παρόμοιες εταιρείες οι οποίες κινούνται στο ίδιο 

πλαίσιο και έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, 

επενδυτικοί οργανισμοί κ.α). Ποιοί είναι οι στόχοι μιας τέτοιας εταιρείας και πως αυτοί 

ευθυγραμμίζονται με το workflow. Ποιοί είναι οι "Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας": 

 Παροχή υψηλής ποιότητας, ακριβείς και τεκμηριωμένες επενδυτικές προτάσεις 

 Άμεση ενημέρωση του πελάτη 

 Ταχύτατη εξυπηρέτηση 

 Βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών 

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την χρήση workflow. Το project έχει και ένα 

επιπλέον ενδιαφέρον εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης των εταιρειών αυτών τα τελευταία 

χρόνια. Απ' τα μέσα της δεκαετίας του εννενήντα και κυρίως το 1999 εξαιτίας της 

στροφής του επενδυτικού κοινού απ' τα παραδοσιακά επενδυτικά προιόντα στις μετοχές 

είχαμε την ιλιγγιώδη ανάπτυξη αυτών των εταιρειών. Μάλιστα απ' την στιγμή που η 
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αγορά θα ισορροπήσει κάποια στιγμή είναι βέβαιο ότι θα έχουμε την σταδιακή μείωση 

των εταιρειών αυτών, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις από τραπεζικά ιδρύματα και τελικά 

αυτές που θα επικρατήσουν θα είναι αυτές που θα έχουν την καλύτερη υποδομή. Και εδώ 

μπορεί να βοηθήσει το workflow. 

Ας δούμε τώρα σχηματικά το βασικό οργανόγραμμα , το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται 

μια τέτοια επιχείρηση καθώς και την αλληλεπίδραση των βασικών της τμημάτων για να 

έχουμε μια σαφή εικόνα του πλαισίου που θα κινηθούμε 

Οργανόγραμμα ΑΧΕ 

 

Εικόνα 1-5: Βασικό Οργανόγραμμα ΑΧΕ 

 

Το οργανόγραμμα μιας ΑΧΕ είναι αρκετά πιο σύνθετο. Περιέχει επιπλέον τμήματα όπως 

ο εσωτερικός έλεγχος, τα υποκαταστήματα, επιπλέον ιεραρχίες όπως ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα παραπάνω τμήματα 

είναι όμως αυτά που θα μας απασχολήσουν κατά την ανάπτυξη του project και είνα αυτά 

που συμμετέχουν άμμεσα ή έμμεσα στις διαδικασίες. Παραπέρα ανάλυση δίνεται στα 

δύο τμήματα "Χρηματιστηριακό και "Back Office", όπου το πρώτο έχει σαν κύρια 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 13 



δραστηριότητα την διαπραγμάτευση τίτλων, ενώ το δεύτερο τις δοσοληψίες σε χρήμα 

(εισπράξεις, πληρωμές κ.α.) 

Αλληλεπίδραση με εξωτερικές οντότητες 

 

Εικόνα 1-6: Βασικές αλληλεπιδράσεις με εξωτερικές οντότητες 

 

Παρατηρούμε ότι η Α.Χ.Ε. έχει μια σειρά αλληλεπιδράσεων με εξωτερικές οντότητες, 

όπως "πελάτες", για διαβίβαση εντολών και δοσοληψίες χρημάτων, "τράπεζες" για 

ενημέρωση λογαριασμών της Α.Χ.Ε. αλλά και πελατών, το "Χ.Α.Α." όπου διαβιβάζονται 

τελικά οι εντολές προς εκτέλεση και το "Κ.Α.Α." όπου υπάρχουν τα στοιχεία τον 

αποϋλοποιημένων πλέον τίτλων με τους δικαιούχους του. Στο project θα μας 

απασχολήσει κυρίως η αλληλεπίδραση με τον πελάτη και λιγότερο οι υπόλοιπες, οι 

οποίες όμως μπορούν να συμμετέχουν σε ένα διεπιχειρησιακό workflow. 
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Αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων 

Εικόνα 1-7: Αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων της Α.Χ.Ε. 

 

Τέλος στην παραπάνω εικόνα μπορούμε να δούμε μερικές απ' τις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα τμήματα της Α.Χ.Ε. όπως θα δοθούν άλλωστε και αναλυτικότερα κατά την 

υλοποίηση του project. Το παραπάνω διάγραμμα είναι ένα επίπεδο χαμηλότερα απ' το 

προηγούμενο το οποίο αφορούσε εξωτερικές οντότητες και μπορεί να αναλυθεί σε 

χαμηλότερα επίπεδα 

 

Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο είδαμε το workflow γενικά. Είδαμε τι είναι , ποιά είναι 

τα συστατικά του μέρη, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του και ποιές τεχνολογίες 

το συμπληρώνουν. Αναφερθήκαμε επίσης και οριοθετήσαμε το συγκεκριμένο workflow 

project που θα υλοποιήσουμε και αναφέραμε κάποια βασικά του στοιχεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Εγκατάσταση & ρυθμίσεις του  Workflow  

 

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε την εφαρμογή Α.Χ.Ε. 

είναι το Domino Workflow 2.0 (από δω και στο εξής Workflow). Είναι ένα 

ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει ένα εργαλείο μοντελοποίησης, το 

Architect,  και μια ομάδα τεσσάρων βάσεων του Domino (από δω και στο εξής βάσεις) οι 

οποίες περιέχουν όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα του workflow και οι οποίες 

αλληλεπιδρούν με το Architect. Προκειμένου να υλοποιηθεί η εφαρμογή θα πρέπει να 

γίνουν κάποιες αρχικές ρυθμίσεις στο λογισμικό Domino Workflow. Αυτές είναι: 

 η δημιουργία των βάσεων από τα πρότυπα (template) που συνοδεύουν το λογισμικό. 

 οι ρυθμίσεις στις βάσεις εφαρμογής και οργανισμού. 

 οι ρυθμίσεις στο Architect. 

 η διασύνδεση των επιχειρησιακών δεδομένων με το workflow.  

 

 

2.1 Εισαγωγικές Έννοιες 

Πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τις όποιες ρυθμίσεις του περιβάλλοντος Workflow, θα 

διευκρυνίσουμε κάποιες έννοιες, όπως οι βάσεις και τα πρότυπα.  

Όλες οι εφαρμογές του Domino ξεκινούν με μια βάση του Domino [DOMDESG] 

(Εικόνα 2-1). Η βάση του Domino είναι αυτή που περιέχει την εφαρμογή. H βάση 

περιέχει τα δεδομένα, την λογική και τα συστατικά της εφαρμογής. Στον πυρήνα της 

βάσης βρίσκονται τα έγγραφα (documents), τα οποία αποτελούνται από πεδία 

(fields) και μπορούμε να τα δούμε μέσα από συστατικά όπως σελίδες (pages), φόρμες 

(forms) και προβολές (views). Παρατηρούμε ότι η έννοια της βάσης εδώ, είναι 

διαφοροποιημένη σε σχέση με τις γνωστές σχεσιακές βάσεις. Δεν υπάρχουν οι πίνακες, 

οι οποίοι και συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις, αλλά όλες οι πληροφορίες βρίσκονται 

σε έγγραφα.  
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Εικόνα 2-1: Η δομή μιας βάσης του Domino [DOMDESG] 

Τα πρότυπα (templates) είναι αρχεία τα οποία περιέχουν την δομή μιας βάσης, δηλαδή 

σελίδες, φόρμες, προβολές χωρίς να περιέχουν όμως καθόλου έγγραφα. Για παράδειγμα 

υπάρχει το πρότυπο, με το οποίο δημιουργούνται οι βάσεις mail με το όνομα mail50.ntf. 

Όλα τα πρότυπα έχουν κατάληξη "ntf" (Notes Template File), ενώ οι βάσεις έχουν 

κατάληξη "nsf" (Notes System File) [DOMDB].  

 

2.2. Δημιουργία των βάσεων του workflow 

Εικόνα 2-2: Δημιουργία των βάσεων workflow με βάση τα πρότυπα 
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Η εγκατάσταση των βάσεων πρέπει να  γίνει στον Domino Server που ονομάζεται 

Korona/Domino στον υποκατάλογο “Vore”. Το προσδιοριστικό "Korona" είναι το όνομα 

του Server,  ενώ το "Domino" είναι το όνομα του οργανισμού στον οποίο ανήκει ο 

Server, όπως αυτό δηλώθηκε στην εγκατάσταση[DOMSERV]. Το όνομα "Vore" 

επιλέχτηκε για τον υποκατάλογο που περιέχει τις βάσεις του Workflow αλλά και ως 

πρώτο συνθετικό των ίδιων των βάσεων του Workflow, απ' το όνομα μιας υποθετικής 

ΑΧΕ, της "Βορειοεπενδυτικής".  

Δημιουργούμε λοιπόν τον σχετικό κατάλογο ("Vore") στο μονοπάτι (path) 

“c:\lotus\domino\data”. Στην συνέχεια μέσα στον κατάλογο  θα δημιουργήσουμε τις 

βάσεις που αποτελούν την εφαρμογή του Workflow βασισμένοι στα πρότυπα που 

συνοδεύουν το λογισμικό, όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2.  

Σημείωση: Τα πρότυπα που συνοδεύουν το λογισμικό Domino Workflow ξεκινούν με 

την λέξη DWF (Domino Workflow) 

 Εδώ θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για τις βάσεις αυτές. Τα πρότυπα πάνω στα 

οποία βασίζονται οι βάσεις είναι τα εξής : 

 

Όνομα Template Όνομα 

Βάσης 

Επεξήγηση Απαιτείται 

DWF Application  Vore_app.nsf Βάση Εφαρμογής  ΝΑΙ 

DWF Organization  Vore_org.nsf Βάση Οργανισμού ΝΑΙ 

DWF Process Definition  Vore_pro.nsf Βάση Διαδικασιών ΝΑΙ 

DWF Design Repository  Vore_des.nsf Βάση Σχεδιασμού ΝΑΙ 

DWF Archive  Vore_arc.nsf Βάση Αρχειοθέτησης ΟΧΙ 

DWF Audit Trail  Vore_aud.nsf Βάση Παρακολούθησης ΟΧΙ 

 

Η Βάση Εφαρμογής είναι ο χώρος όπου δουλεύει ο χρήστης του Workflow, δηλαδή εκεί 

που ξεκινούν, δρομολογούνται και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες [DWFADM].  
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Η Βάση Οργανισμού περιέχει την οργανωτική δομή της επιχείρησης η οποία χρειάζεται 

για να λειτουργήσει το Workflow (ποιός κάνει τι;) 

Η Βάση Διαδικασιών αποθηκεύει την δομή των διαδικασιών ως ολοκληρωμένες 

οντότητες, και είναι ο οδηγός για την εκκίνηση όλων των εργασιών (στιγμιοτύπων 

διαδικασιών) στην Βάση Εφαρμογής.  

Η Βάση Σχεδιασμού περιέχει στοιχεία απ' τον ορισμό των διαδικασιών, όχι όμως σε 

δομημένη μορφή (ως ολοκληρωμένες οντότητες) όπως συμβαίνει στην Βάση 

Διαδικασιών αλλά σε κωδικοποιημένη μορφή .  

Η Βάση Αρχειοθέτησης περιέχει τις εργασίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.  

Η Βάση Παρακολούθησης περιέχει πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται κατά την εκτέλεση των εργασιών. Στην Βάση Παρακολούθησης μπορούμε 

να καταγράψουμε την διάρκεια μιας διαδικασίας, τους εμπλεκόμενους, την ημερομηνία 

έναρξης και περάτωσης, το αν αναβλήθηκε – ακυρώθηκε – αναδρομολογήθηκε, το αν  

καθυστέρησε και πόσο.  

Οι δύο τελευταίες βάσεις είναι προαιρετικές διότι τα στοιχεία που περιέχουν μπορούν να 

αποθηκευτούν και στην Βάση Εφαρμογής. 

 

2.3. Ρυθμίσεις στην βάση Οργανισμού και  Εφαρμογής 

Βάση Οργανισμού 

Η βάση οργανισμού είναι αυτή που περιέχει το οργανόγραμμα της εταιρείας. Σε αυτήν 

μπορούμε να καταχωρήσουμε άτομα (Persons), ομάδες εργασίας (Work Groups), 

τμήματα (Departments) και ρόλους (Roles). Πριν ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τις 

οντότητες της βάσης Οργανισμού θα πρέπει να δημιουργήσουμε δύο έγγραφα ρυθμίσεων 

που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η βάση σωστά. Αυτά είναι το έγγραφο 

γλώσσας (Language Document) το οποίο περιέχει όλα τα μηνύματα που παράγει η 

συγκεκριμένη βάση και το έγγραφο ρυθμίσεων (Setup Document) [DWFADM] το 

οποίο αναλαμβάνει την γενική παραμετροποίηση της βάσης Οργανισμού. Η διαδικασία 

δημιουργίας των παραπάνω εγγράφων: 
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Για το έγγραφο γλώσσας: 

 Administration View – Μενού Actions - Create Language Document  

Για το έγγραφο ρυθμίσεων: 

Administration View – Action Bar - Create Setup Document  

 

 

Εικόνα 2-3: Δημιουργία εγγράφου ρυθμίσεων για την βάση οργανισμού 

 

Σημείωση: Για να δημιουργήσουμε τα έγγραφα γλώσσας και ρυθμίσεων πρέπει να 

έχουμε επίπεδο εξουσιοδότησης Manager στην βάση οργανισμού 

 

Οι βασικές ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε στην Βάση Οργανισμού είναι να 

αλλάξουμε τον ιδιοκτήτη της βάσης, δηλαδή τον άνθρωπο που μπορεί να επέμβει και 

έχει πλήρη έλεγχο της βάσης καθώς και επικόλληση ή εισαγωγή εγγράφων από άλλες 

βάσεις . Η εισαγωγή εγγράφου είναι η μεταφορά  καταχωρήσεων προσώπων και 

εργομάδων από την βάση "names.nsf",  δηλαδή το Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book) 

του Domino, στην Βάση Οργανισμού (δηλαδή η τροφοδότηση με στοιχεία της δεύτερης 

βάσης απ' την πρώτη για την αποφυγή διπλοεγγραφών, ασυνεπειών δεδομένων κ.α.).  

Ακόμη μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο ημερολογίου όπου προσδιορίζουμε 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από κει ενημερώνονται οι διαδικασίες σχετικά με due  

dates, deadlines κ.α.  
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Η εισαγωγή εγγράφων γίνεται απ’ το Βιβλίο Διευθύνσεων με: 

 Person View – Actions – Import Persons from N & A Book   

Η  δημιουργία εγγράφου ημερολογίου γίνεται με: 

Administration View – Action Bar - Create Calendar Document  

Εικόνα 2-4: Εισαγωγή εγγράφων και δημιουργία εγγράφου ημερολογίου 

 

Ολοκληρώνουμε τις ρυθμίσεις της βάσης Οργανισμού με την ενεργοποίηση και τον 

χρονοπρογραμματισμό των πρακτόρων (agents ) οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση 

εργασιών παρασκηνίου (background) για λογαριασμό της βάσης. Η ενεργοποίηση 

πρακτόρων γίνεται με: 

Μενού View – Agents - Κλίκ στο κουτί που προηγείται των agents 

Εικόνα 2-5: Οι πράκτορες της βάσης Οργανισμού [DWFADM] 
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Βάση  Εφαρμογής 

Η βάση Εφαρμογής είναι η κυρίως βάση του Workflow, είναι εκεί που δουλεύουν 

καθημερινά οι χρήστες, όπου ξεκινούν, δρομολογούνται και ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες. Η βάση αυτή χρησιμοποιείται καθημερινά σε αντίθεση με την βάση 

Οργανισμού η οποία ενημερώνεται περιοδικά, όταν έχουμε μεταβολές στα άτομα και στα 

τμήματα της επιχείρησης. Δημιουργούμε με παρόμοιο τρόπο και στην βάση εφαρμογής 

τα δύο απαραίτητα έγγραφα, το έγγραφο γλώσσας και το έγγραφο ρυθμίσεων 

[DWFADM].  

Στο έγγραφο ρυθμίσεων  έχουμε πολλές ενότητες οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής: 

 Ιδιοκτήτης Βάσης (Application Owner). 

 Ρυθμίσεις βάσεων (Database Setting).  

 Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings). 

 Ρυθμίσεις Εκκίνησης (Initiation Settings). 

 Ρυθμίσεις αρχειοθέτησης και παρακολούθησης (Archive and Audit Trail Procedures).  

 Ρυθμίσεις ημερολογίου (Calendar Settings).  

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα αναλυθούν σε άλλο σημείο, η μόνη ρύθμιση που επείγει και 

πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την δημιουργία του εγγράφου ρυθμίσεων της βάσης 

Εφαρμογής είναι αυτή που αφορά την ρύθμιση των βάσεων. Για να λειτουργήσει όλο το 

σύστημα Workflow θα πρέπει οι τέσσερις απαραίτητες βάσεις του Workflow  να είναι 

διασυνδεμένες και αυτό φαίνεται στις ρυθμίσεις βάσεων, όπου για να λειτουργήσει 

σωστά η βάση Εφαρμογής θα πρέπει να γνωρίζει την θέση των βάσεων Οργανισμού 

(Organization Directory) και Ορισμού Διαδικασιών (Process Definition) 
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Εικόνα 2-6: Οι ρυθμίσεις βάσεων στο έγγραφο ρυθμίσεων της βάσης εφαρμογής 

 

Τελειώνουμε και με την βάση εφαρμογής ενεργοποιώντας και χρονοπρογραμματίζοντας 

τους πράκτορες.  

Μενού View – Agents - Κλίκ στο κουτί που προηγείται των agents 

Εδώ ενεργοποιούμε τους παρακάτω πράκτορες: 

Τους επτά πράκτορες που ξεκινούν με την φράση  "OS Web" 

Τον  "OS Administrator" 

Τον "Domino Workflow Backgrounder" 

Τον  "TimeManagement Backgrounder" 

Τους επτά πράκτορες που ξεκινούν με την φράση  "DD" 

Οι πράκτορες είναι αυτόνομα προγράμματα, γραμμένα σε "Formula Language", "Lotus 

Script"  ή "Java" τα οποία μπορούν να εκτελεσούν εργασίες σε μια ή περισσότερες 

βάσεις του Domino. [DOMDESG]. Για παράδειγμα, μπορούν να ταξινομήσουν μια 

ομάδα εγγράφων, να διαγράψουν έγγραφα με βάση κάποιο κριτήριο, να στείλουν mail σε 

συγκεκριμένους παραλήπτες κ.α.  
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2.4. Ρυθμίσεις του Workflow Architect 

Αφού ολοκληρωθούν και οι  ρυθμίσεις των δύο βάσεων Εφαρμογής και Οργανισμού το 

επόμενο βήμα είναι οι ρυθμίσεις του εργαλείου μοντελοποίησης του Workflow που 

ονομάζεται Workflow Architect. Το Architect είναι ένα εύχρηστο οπτικό εργαλείο 

μοντελοποίησης το οποίο μας επιτρέπει να πάρουμε συστατικά από μια παλέττα και να 

δημιουργήσουμε τις δικές μας διαδικασίες. Τα βασικά συστατικά με τα οποία μπορούμε 

να συνθέσουμε μια διαδικασία είναι η δραστηριότητα (activity), η αυτοματοποιημένη 

δραστηριότητα (automated activity), οι κόμβοι αρχής και τέλους (Start, End Nodes) και 

οι συνδετήρες (connectors) που καθορίζουν την πορεία εκτέλεσης της διαδικασίας. Όλα 

τα παραπάνω φαίνονται στην Εικόνα  2-7 [DWFADM],[DWFSTART].  

 

Εικόνα 2-7 Η επιφάνεια εργασίας του εργαλείου Workflow Architect [DWFADM] 
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Tο Architect είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υποχρεωτικές και προαιρετικές βάσεις 

του Workflow αφού διαβάζει και γράφει στοιχεία από και προς τις βάσεις αυτές. Στην  

Εικόνα 2-8 φαίνεται αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο Architect Workflow και στις 

βάσεις του Workflow. Παρατηρούμε ότι στην βάση του Ορισμού Διαδικασιών το 

Architect “γράφει” ενεργοποιώντας τις διαδικασίες, ενώ απ' τις  βάσεις Εφαρμογής και 

Οργανισμού “διαβάζει” όπως άλλωστε δείχνουν οι κατευθύνσεις απ’ τα βελάκια.  

Εικόνα 2-8: Η διασύνδεση του Architect με τις βάσεις του Workflow [DWFADM] 

 

Το Architect έχει την δυνατότητα να μοντελοποιήσει διαδικασίες που αφορούν  

διαφορετικές επιχείρησεις ταυτόχρονα.  Γι' αυτό θα πρέπει στο Architect να δηλωθεί η 

ομάδα των βάσεων της επιχείρησης που μας ενδιαφέρει (π.χ.  ΒορειοΕπενδυτική). Η 

κάθε ομάδα βάσεων που δηλώνουμε ονομάζεται Profile. Μπορούμε να έχουμε όσα 

Profiles θέλουμε και κατά συνέπεια να μοντελοποιήσουμε διαδικασίες, όσων 

επιχειρήσεων θέλουμε 

Αυτό γίνεται στο μενού File – OpenDatabases όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2-9. Στο 

κουτί διαλόγου που εμφανίζεται με την βοήθεια του πλήκτρου Browse ορίζουμε τις 

τέσσερις υποχρεωτικές βάσεις και που αυτές βρίσκονται.  
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Εικόνα 2-9: Δήλωση των βάσεων εργασίας (Profile) στο Architect 

 

Εικόνα 2-10: Έλεγχος της σωστής διασύνδεσης των βάσεων στο Architect 

 

Αφού δηλώσουμε και τις βάσεις στο Architect μπορούμε να ελέγξουμε αν η διασύνδεση 

των συγκεκριμένων βάσεων με το εργαλείο μας υπάρχει και είναι σωστή, δημιουργώντας 

μια στοιχειώδη διαδικασία  με μια μόνο δραστηριότητα και με έναν κόμβο έναρξης και 
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λήξης. Θα πρέπει στις ιδιότητες της διαδικασίας, αλλά και στις ιδιότητες της 

δραστηριότητας να μπορώ να δηλώσω ιδιοκτήτη της διαδικασίας από τα στοιχεία της 

βάσης Οργανισμού,  αλλά και την βασική φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την 

διαδικασία απ’ τα στοιχεία της βάσης Εφαρμογής (Εικόνα  2-10).  

Σημείωση:Αν δεν συμβαίνουν τα παραπάνω θα πρέπει να ψάξουμε για σφάλμα σε δύο 

σημεία. Το πρώτο είναι οι ρυθμίσεις βάσεων στο έγγραφο ρυθμίσεων της βάσης 

Εφαρμογής  και το δεύτερο είναι στις ρυθμίσεις βάσεων του Architect (File – Open 

Databases – Profile ).  

 

Για να θεωρηθεί μια διαδικασία απ’ το Architect πλήρης θα πρέπει η ίδια η διαδικασία να 

έχει όνομα – ιδιοκτήτη και βασική φόρμα καταχώρησης στοιχείων, η δραστηριότητα(ες) 

της επίσης όνομα – ιδιοκτήτη και δεν θα πρέπει να υπάρχει λογικό σφάλμα στην 

διαδικασία, (π.χ.  να υπάρχει αρχή και τέλος της διαδικασίας και να συνδέονται όλα αυτά 

μεταξύ τους με συνδετήρες). Ο έλεγχος γίνεται κάνοντας δεξί κλίκ στην επιφάνεια 

εργασίας και επιλέγοντας Check Syntax. Αν εμφανιστεί ένας πράσινος κύκλος το 

συντακτικό είναι εντάξει,  κίτρινος κύκλος σημαίνει μη κρίσιμα σφάλματα και κόκκινος 

κύκλος σημαίνει κρίσιμα σφάλματα. Αφού διορθώσουμε και αποθηκεύσουμε την 

διαδικασία για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί απ’ το Workflow θα πρέπει να 

ενεργοποιηθεί, απ’ το μενού File – Activate Proccess 

Στο Architect η ιεραρχική οργάνωση των διαδικασιών ακολουθεί το μοντέλο που έχει 

οριστεί απ' την τυποποίηση του WFMC (Work Flow Management Coalition). Στην 

κορυφή βρίσκεται η διαδικασία (procedure), η οποία με την σειρά της μπορεί να 

αποτελείται από δραστηριότητες (activities) και η κάθε δραστηριότητα να αποτελείται 

από εργασίες (tasks). Μια διαδικασία μπορεί να έχει όσες δραστηριότητες θέλει αλλά μια 

δραστηριότητα μπορεί να έχει μέχρι επτά εργασίες με βάση τον περιορισμό που θέτει το 

ίδιο το Domino Workflow. Oι εργασίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκτελούνται από 

ίδιο άτομο, σε αντίθεση με τις δραστηριότητες που εκτελούνται συνήθως από 

διαφορετικά άτομα. 
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Εικόνα 2-11: Η ιεράρχηση των συστατικών του Workflow στο Architect 

 

2.5. Το σχεσιακό μοντέλο της Α.Χ.Ε. 

Ένα σύστημα Workflow μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς την παρουσία άλλου 

συστήματος βάσεων δεδομένων. Γενικά όμως είναι καλό τα δεδομένα δοσοληψιών να 

αποθηκεύονται σε σχεσιακούς πίνακες, όπου η διαχείριση των βάσεων είναι πιο 

αποδοτική. Υπάρχει βέβαια και η πιο πιθανή περίπτωση να υπάρχει ήδη ένα σύστημα 

σχεσιακών βάσεων εγκατεστημένο,  οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να προσαρμόσουμε 

τις δικές μας βάσεις Workflow πάνω στο υπάρχον σύστημα.  

Στην Α.Χ.Ε. υπάρχει ένα σύνολο βάσεων οι οποίες τροφοδοτούνται απ’ τις καθημερινές 

συναλλαγές των πελατών. Οι βάσεις αυτές είναι: 

 Η βάση πελατών, που περιέχει τα στοιχεία των πελατών. 

 Η βάση τίτλων (Titles), που περιέχει τα στοιχεία των τίτλων. 

 H βάση δοσοληψιών τίτλων (TransactionsD), που περιέχει τα στοιχεία συναλλαγών 

τίτλων. 

 Η βάση δοσοληψιών χρημάτων (TransactionM), που περιέχει όλα τα στοιχεία για της 

συναλλαγές της Α.Χ.Ε.  με τους πελάτες σε χρήμα, δηλαδή εισπράξεις – πληρωμές. 
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Παρακάτω βλέπουμε την ακριβή διάρθρωση των πινάκων που αναφέραμε παραπάνω 

δηλαδή τα ονόματα των πεδίων του κάθε πίνακα, τον τύπο του κάθε πεδίου και μια 

σύντομη περιγραφή τους. 

 

Α/Α Όνομα Πεδίου Τύπος Περιγραφή 

1 "PF_CODE" Αριθμός Κωδικός Πελάτη, Πρωτεύον Κλειδί 

2 "PF_SNAME1" Κείμενο Επώνυμο 

3 "PF_FNAME1" Κείμενο Όνομα 

4 "PF_PNAME1" Κείμενο Πατρώνυμο 

5 "PF_AFM" Κείμενο Α.Φ.Μ. 

6 "PF_DOY" Κείμενο Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

7 "PF_TELOFFICE" Κείμενο Τηλ. Γραφείου 

8 "PF_TELMOBILE" Κείμενο Κινητό 

9 "PF_INITDATE" Ημ/νία Ημερομηνία Εγγραφής 

10 "PF_FTDATE" Ημ/νία Ημερομηνία Πρώτης Δοσοληψίας 

11 "PF_LTDATE" Ημ/νία Ημερομηνία Τελευταίας Δοσοληψίας 

12 "PF_RATECODE" Κείμενο Κατάταξη  

13 "PF_CREDITLIMIT" Αριθμός Όριο Πίστωσης 

14 "FIELDBALANCE" Αριθμός Τρέχον Υπόλοιπο 

 

Πίνακας -1: Η διάρθρωση του πίνακα Portfolios 
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Α/Α Όνομα Πεδίου Τύπος Περιγραφή 

1 "T_Code" Αριθμός Κωδικός Μετοχής, Πρωτεύον κλειδί 

2 "T_Group" Κείμενο Ομάδα (π.χ. Τράπεζες, Πληροφορικής) 

3 "T_Name1" Κείμενο Επωνυμία  

4 "T_ShortCut1" Κείμενο Συντομογραφία 

Πίνακας -2: Η διάρθρωση του πίνακα Titles 

 

 

A/A Όνομα Πεδίου Τύπος Περιγραφή 

1 "TR_Code" Αριθμός Κωδικός συναλλαγής, Πρωτεύον 

2 "TR_Date" Ημ/νία Ημερομηνία συναλλαγής 

3 "TR_SubCode" Αριθμός Πώληση ή Αγορά 

4 "TR_PFCODE" Αριθμός Κωδικός Πελάτη, Ξένο κλειδί 

5 "TR_Tcode" Αριθμός Κωδικός Μετοχής, Ξένο κλειδί 

6 "TR_Quantity" Αριθμός Ποσότητα 

7 "TR_UnitPrice" Αριθμός Τιμή Μονάδος 

8 "TR_Total" Αριθμός Συνολική Αξία 

Πίνακας -3: Η διάρθρωση του πίνακα TransactionsD 
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Α/Α Όνομα Πεδίου Τύπος Περιγραφή 

1 "TR_Code" Αριθμός Κωδικός συναλλαγής, Πρωτεύον 

2 "TR_Date" Ημ/νία Ημερομηνία συναλλαγής 

3 "TR_TDCode" Αριθμός Είδος συναλλαγής, Είσπραξη - Πληρωμή 

4 "TR_PFCode" Αριθμός Κωδικός πελάτη, Ξένο κλειδί 

5 "TR_DocOrderFeesA" Αριθμός Ποσό συναλλαγής 

6 "TR_DocOredFeesF" Αριθμός Φόροι 

7 "TR_Balance" Αριθμός Τρέχον υπόλοιπο πελάτη 

Πίνακας -4: Η διάρθρωση του πίνακα TransactionsM 

 

Το σχεσιακό μοντέλο που συνδέει τις βάσεις μεταξύ τους και δείχνει την συνολική 

εικόνα όπως αυτή δημιουργήθηκε με την βοήθεια ενός ερωτήματος της Access φαίνεται 

παρακάτω:  

 

Εικόνα 2-12: Το σχεσιακό μοντέλο της Α.Χ.Ε. (Query Name "Relational Model") 
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2.6. Διασύνδεση Workflow με επιχειρησιακά δεδομένα (DECS) 

Για να μπορέσει το Workflow να συνεργαστεί με τις επιχειρησιακές βάσεις θα πρέπει να 

γίνει σύνδεση με ένα συγκεκριμένο εργαλείο των Notes το οποίο ονομάζεται DECS 

(Domino Enterprise Connection Services), δηλαδή Επιχειρησιακές Υπηρεσίες 

Διασύνδεσης. Το DECS υποστηρίζει εν γένει (native) την διασύνδεση αρκετών τύπων 

βάσεων δεδομένων, όπως Oracle, Sybase, DB2  καθώς και την διασύνδεση μέσω ODBC 

[DOMDECS].  Μια τέτοιου είδους σύνδεση θα περιγράψουμε παρακάτω  

Σύνδεση με ODBC 

Ρύθμισεις στα Notes 

Θα "συνδέσουμε" την βάση των πελατών, Portfolios. Αρχικά θα δημιουργήσουμε μια 

ενδιάμεση βάση σε Notes όπου θα αποθηκευτούν τα στοιχεία που θα εισαχθούν απ’ την 

βάση της Access. Το όνομα που θα δώσουμε στην συγκεκριμένη βάση είναι 

“vore_odbc.nsf”  

Εικόνα 2-13: Η Φόρμα "SdFormPortfolios" για εισαγωγή στοιχείων από Access 

 

Αφού δημιουργήσουμε την βάση vore_odbc.nsf για τους πελάτες, θα δημιουργήσουμε 

μια φόρμα, την  "SdFormPortfolios", η οποία θα περιέχει όλα τα πεδία που πρόκειται να 

εισαχθούν στην βάση που μόλις δημιουργήσαμε, απ’ την αντίστοιχη βάση της Access. 
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Αυτό φαίνεται στην εικόνα 2-13.  Καλό θα ήταν τα ονόματα των πεδίων της φόρμας 

"SdFormPortfolios", να έχουν το ίδιο όνομα με αυτά της εξωτερικής βάσης,  αλλά 

κυρίως ο τύπος των πεδίων να είναι ίδιος γιατί αλλιώς θα δημιουργηθούν προβλήματα 

κατά την εισαγωγή στοιχείων όπως θα δούμε στην συνέχεια. 

Ρυθμίσεις ODBC 

Η επόμενη κίνηση είναι να δημιουργήσουμε μια καταχώρηση στον διαχειριστή ODBC, 

που βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows. Ονομάζουμε αυτήν 

την καταχώρηση “vore_odbc" και την συνδέουμε με την αντίστοιχη βάση της Access η 

οποία είναι η "db_odbc.mdb". 

Εικόνα 2-14: Δημιουργία καταχώρησης στον ODBC Manager & Query "Qportfolios" 

 

Τώρα απέμεινε το τελευταίο αλλά πιο σημαντικό βήμα. Η διασύνδεση της καταχώρησης 

που μόλις κάναμε στο ODBC, με την βάση vore_odbc.nsf που δημιουργήσαμε στα Notes 

και η αντιστοίχιση του ερωτήματος "Qportfolios" (Εικόνα 2-14) στην φόρμα 

"SdFormPortfolios" που δημιουργήσαμε στην βάση του Domino (Εικόνα 2-13). Αυτή η 

διασύνδεση θα γίνει με την βοήθεια του εργαλείου DECS.  
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DECS Administrator 

Για να χρησιμοποιήσουμε το DECS θα πρέπει να ανοίξουμε την βάση που το περιέχει 

και η οποία είναι η "decsadm.nsf" στον Domino Server. 

Εικόνα 2-15: Η βάση "decsadm.nsf" στον Server Korona/Domino 

  

Εικόνα 2-16: Η κεντρική οθόνη του DECS Administrator 
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Τα βασικά συστατικά της στοιχεία είναι οι συνδέσεις (Connections)  και οι  

δραστηριότητες DECS (Activities).  Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την διαφορά 

ανάμεσα στην σύνδεση και την δραστηριότητα. Η σύνδεση αφορά αντιστοίχιση σε 

επίπεδο βάσεων ενώ η δραστηριότητα αναφέρεται στην αντιστοίχιση σε επίπεδο πίνακων 

(Tables) ή ερωτημάτων (Queries). Ακόμη οι δραστηριότητες DECS δεν έχουν καμία 

σχέση με το δομικό στοιχείο δραστηριότητα μιας διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται στο 

Workflow γενικά. Γι' αυτό τις πρώτες θα τις διαχωρίσουμε, δίνοντας τους το όνομα 

"δραστηριότητες DECS". 

Επιλέγουμε "Create Connection",  στον τύπο της σύνδεσης που μας προτείνει επιλέγουμε 

"ODBC" και στην συνέχεια εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία θα πρέπει να 

συμπληρώσουμε στην ενότητα Connectivity το όνομα της καταχώρησης ODBC που 

κάναμε, δηλαδή "vore_odbc". Στην ενότητα Table ή View selection θα πρέπει να 

επιλέξουμε πίνακα ή ερώτημα αντίστοιχα απ' την Access. Όπως βλέπουμε (Εικόνα 2-17) 

έχει επιλεγεί το ερώτημα QPortfolios και από κάτω στο πεδίο στήλες (Columns) έχουν 

εμφανιστεί όλα τα πεδία. Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της 

σύνδεσης δηλαδή η δημιουργία της σύνδεσης (Connection). Αυτό που απομένει είναι να 

επιλέξουμε ‘Save and Close” απ’ την γραμμή ενεργειών και τελειώσαμε. 

 

Εικόνα 2-17: Η οθόνη δημιουργίας σύνδεσης (Connection) στο DECS 
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Η επόμενη κίνηση είναι η δημιουργία δραστηριότητας DECS. Επιλέγουμε λοιπόν Create 

Activity και αφού της δώσουμε ένα όνομα (Identification) Act Portfolios θα πρέπει να 

αντιστοιχίσουμε την βάση "vore_odbc.nsf" και συγκεκριμένα την φόρμα 

"SdFormPortfolios" (Notes Application, Εικόνα 2-18) με την βάση "db_odbc.mdb" και 

το  ερώτημα "Qportfolios" της Access (Lotus Connection, Εικόνα 2-18), για την οποία 

δημιούργησαμε την σύνδεση. 

Εικόνα 2-18: Ο οθόνη δημιουργίας δραστηριότητας (Activity) στο DECS 

 

Εικόνα 2-19: Η αντιστοίχιση των πεδίων στην δραστηριότητα 
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Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η αντιστοίχιση των δύο βάσεων πεδίο προς πεδίο 

(mapping) και τα συγκεκριμένα γεγονότα (Εvents, Create, Open, Update, Delete) που θα 

συμμετέχουν στην δραστηριότητα. Τέλος στις επιλογές (Options) αυτό που μας 

ενδιαφέρει κυρίως είναι να μεταφέρεται το περιεχόμενο των πεδίων της βάσης σε Access 

σαν έγγραφα μέσα στα Notes και αυτό γίνεται μέσα απ’ την επιλογή Options – General – 

Data Storage – Leave all Real Time Fields in Document. Κάποιες άλλες επιλογές που 

μας ενδιαφέρουν στην ενότητα General είναι το πόσοι χρήστες ταυτόχρονα μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στην δραστηριότητα αυτή (Max Connections) καθώς και στοιχεία για 

την ακεραιότητα των δεδομένων. 

Εικόνα 2-20: Εισαγωγή εγγραφών από εξωτερικές βάσεις 

Έχουμε σχεδόν τελειώσει και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε 

τις εγγραφές που ήδη υπάρχουν απ' βάση της Access στην βάση των Notes. Αυτό γίνεται 

με: 

Μενού Actions - Initialize Keys 

Σημείωση: Στην περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα και δεν γίνει η εισαγωγή των 

εγγραφών το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει ασυμβατότητα ανάμεσα στα πεδία της Access 

και των Notes.  

 

Τέλος, για on-line ενημέρωση των εξωτερικών βάσεων, θα πρέπει οι δραστηριότητες 

DECS, να είναι ενεργοποιημένες, πράγμα το οποίο γίνεται είτε πατώντας το πλήκτρο 

"Start" στο DECS (Εικόνα 2-21), είτε στις ιδιότητες της δραστηριότητας DECS, στην 

ενότητα "Scheduling" να επιλέξουμε "Auto Start.- Enabled" (Εικόνα 2-22). 
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Εικόνα 2-21: Τα πλήκτρα Έναρξης και Τερματισμού των δραστηριοτήτων DECS 

 

Εικόνα 2-22: Η επιλογή αυτόματης εκκίνησης της δραστηριότητας DECS 

 

 

Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε την προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για να 

μπορέσουμε να εργαστούμε στο περιβάλλον workflow. Η προεργασία αποτελείται από 

αρκετά βήματα, τα οποία όμως αν ακολουθήσουμε κατά γράμμα θα αποφύγουμε πολλά 

προβλήματα στην συνέχεια. Σχετικές ρυθμίσεις χρειάζεται να κάνουμε στις βάσεις 

εφαρμογής, οργανισμού, στο Architect και στο DECS, μόνο αν έχουμε σύνδεση με 

εξωτερικές βάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οι διαδικασίες που μοντελοποιήθηκαν 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε αναλυτικά τις διαδικασίες που μοντελοποιήθηκαν. 

Οι διαδικασίες είναι: 

 Αγορά Μετοχής 

 Πώληση Μετοχής 

 Επενδυτική Συμβουλή 

 Άνοιγμα  νέου λογαριασμού πελάτη 

 Καταβολή Μετρητών σε Πελάτη 

Οι διαδικασίες αυτές ανήκουν στον χώρο ευθύνης δύο συγκεκριμένων τμημάτων της 

ΑΧΕ, του Χρηματιστηριακού και του Back Office. Συγκεκριμένα οι τρείς πρώτες 

ανήκουν στο Χρηματιστηριακό Τμήμα και οι δύο τελευταίες στο BackOffice. Φυσικά 

στην εξέλιξη και την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετέχουν και άλλα τμήματα 

όπως το Οικονομικό και η Μηχανογράφηση, αλλά την ευθύνη για την σωστή εκτέλεση 

και ολοκλήρωση των διαδικασιών την έχουν τα παραπάνω τμήματα.  

Ας εξηγήσουμε τώρα γιατί επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένες διαδικασίες. Τα κριτήρια που 

λάβαμε υπ' όψη για την επιλογή είναι τρία: 

 Η "Πελατοκεντρικότητα" των διαδικασιών. Επιλέχτηκαν διαδικασίες που αφορούν 

των πελάτη και την καλύτερη εξυπηρέτηση του. Υπάρχουν σαφώς πολλές άλλες 

διαδικασίες που επιδέχονται μοντελοποίηση, όμως αυτές που αναφέρονται στον πελάτη 

είναι αυτές που βελτιώνουν και την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας και δείχνουν την 

ποιότητα της δουλειάς της προς τα έξω. 

 Η συχνότητα εκτέλεσης των διαδικασιών. Επιλέχτηκαν διαδικασίες που εκτελούνται 

πολλές φορές την ημέρα. Η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης, αλλά και της τεκμηρίωσης 

μιας διαδικασίας η οποία γίνεται μια φορά την ημέρα ή ακόμη χειρότερα μια φορά την 

εβδομάδα δεν προσφέρει το πλεονέκτημα σε χρόνο που προσφέρει η βελτιστοποίηση 

μιας διαδικασίας που εκτελείται εκατό ή διακόσιες φορές την ημέρα. Να σκεφτούμε 
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μόνο ότι βελτίωση ενός λεπτού σε διαδικασία που γίνεται εκατό φορές την ημέρα, είναι 

ισοδύναμη με βελτίωση δύο ωρών σε διαδικασία που γίνεται μια φορά την ημέρα. 

 Η δυνατότητα της διαδικασίας να "αναδείξει" κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

πλεονεκτήματα, του εργαλείου Domino Workflow, ή του Domino γενικότερα. Τέτοια 

χαρακτηριστικά είναι η επικοινωνία, η ασφάλεια, η εξουσιοδότηση, η διαχείριση 

εγγράφων, ο χρονοπρογραμματισμός, τα συννημένα αρχεία (attachments), η 

ολοκλήρωση με εξωτερικά εργαλεία (Word, Excel), η αυτοματοποίηση με τους agents 

και πολλά άλλα που θα τα δούμε κατά την ανάλυση των διαδικασίων[DOMDESG]. 

 

 

3.1. Διαδικασία Αγορά Μετοχής 

Εικόνα 3-1: Φόρμα για αγορά μετοχής 

 

Κατά την διαδικασία αυτή ο Πελάτης ζητάει την αγορά συγκεκριμένου αριθμού 

τεμαχίων μιας μετοχής σε καθορισμένη τιμή. Την ευθύνη της διαδικασίας αυτής έχει το  
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Εικόνα 3-2: Το μοντέλο της διαδικασίας "Αγορά Μετοχής" 
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Χρηματιστηριακό Τμήμα, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουν και το Back Office και το 

Λογιστήριο.  

Αρχικά συμπληρώνονται οι δύο πρώτες ενότητες της φόρμας που εμφανίζεται στο 

παραπάνω σχήμα, δηλαδή τα στοιχεία του Πελάτη και τα στοιχεία της Αγοράς. Ο 

χειριστής του Back Office πληκτρολογεί τον κωδικό του Πελάτη και εμφανίζονται 

αυτόματα τα υπόλοιπα στοιχεία ή αν δεν θυμάται τον κωδικό του γίνεται αναζήτηση με 

βάση το όνομα από μια Λίστα Διαλόγου. 

Εικόνα 3-3: Η λίστα διαλόγου για επιλογή πελάτη 

 

Στην συνέχεια  γίνεται αναζήτηση της Μετοχής που πρόκειται να αγοραστεί, πάλι από 

μια Λίστα Διαλόγου συμπληρώνεται ο αριθμός των τεμαχίων και η επιθυμητή τιμή 

αγοράς, υπολογίζεται αυτόματα το κόστος της αγοράς και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση 

της διαδικασίας. 

Κατά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης και πρίν την έναρξη της επόμενης, με βάση το 

ύψος της επιθυμητής αγοράς γίνεται ένας έλεγχος στο υπόλοιπο του Πελάτη. Ελέγχεται 

δηλαδή κατά πόσο το υπόλοιπο του Πελάτη επαρκεί για την κάλυψη της αγοράς. Εδώ 

υπάρχουν τρια σενάρια και το καθένα απ' αυτά οδηγεί σε διαφορετική δραστηριότητα.  

Η πρώτη περίπτωση είναι το υπόλοιπο να επαρκεί οπότε η διαδικασία μεταφέρεται απ' το 

Back Office στο Χρηματιστηριακό για να ξεκινήσει η προσπάθεια αγοράς.  

Η δεύτερη περίπτωση είναι το υπόλοιπο να μην επαρκεί αλλά να είναι αρνητικό μέχρι 

πέντε εκατομμύρια. Ο έλεγχος μεταφέρεται τότε στον προιστάμενο του Back Office ο 
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οποίος και αποφασίζει για την τύχη της αίτησης αγοράς. Εδώ θα μετρήσουν στοιχεία 

όπως το ύψος του αρνητικού υπολοίπου (π.χ. αν είναι μικροποσό), το ιστορικό 

πληρωμών του πελάτη, η φερεγγυότητα του, αλλά και ένα ακόμη συμβουλευτκό στοιχείο 

που έχει στην διάθεση του διαρκώς ο προϊστάμενος του Back Office. Κάθε μέρα ο 

προϊστάμενος του Back Office, "πιστώνεται" με ένα ποσό το οποίο μπορεί να διαθέσει 

για να καλύψει αιτήσεις αγορών που υπερβαίνουν το υπόλοιπο των πελατών. Έτσι έχει 

την ευχέρεια με βάση το προφίλ του πελάτη, αλλά και το περιθώριο που του δίνει η 

ΑΧΕ, να δράσει ανάλογα. Αυτό το ποσό φαίνεται για κάθε αγορά στην ενότητα του 

εγγράφου με  τίτλο "Έγκριση  προϊσταμένου  Back Office" (Εικόνα 3-4).  

Εικόνα 3-4: Υπόλοιπο πελάτη και "Άνοιγμα" προισταμένου 

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω σχήμα ο Προιστάμενος, έχει μόλις εγκρίνει αγορά 

μετοχών με υπέρβαση υπολοίπου, 850.000 δραχμών και το περιθώριο που έχει είναι 

25.000.000 δραχμές. Στην επόμενη αγορά με αρνητικό υπόλοιπο το τελευταίο ποσό που 

θα εμφανίζεται θα είναι 24.150.000 δραχμές.  

Η τρίτη και τελευταία περίπτωση είναι το αρνητικό υπόλοιπο του πελάτη να υπερβαίνει 

τα πέντε  εκατομμύρια, οπότε ο έλεγχος μεταφέρεται κατευθείαν στον Γενικό Διευθυντή 

ο οποίος και αποφασίζει για την τύχη της αγοράς. Εδώ μετρούν οι προσωπικές σχέσεις 

με τον πελάτη, η φερεγγυότητα του, η "ακτινογράφηση" της συγκεκριμένης αγοράς, αν 

δηλαδή είναι αγορά που έχει τον στόχο και την προοπτική του άμεσου κέρδους (day 

trading), η γενικότερη πολιτική της εταιρείας και η διαίσθηση του Γενικού Διευθυντή.  

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, όπου δηλαδή το υπόλοιπο του Πελάτη είναι  αρνητικό 

και αναλαμβάνει κάποιος ανώτερος του χειριστή την απόφαση, υπάρχουν δύο σενάρια. 
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Το σενάριο της αποδοχής της αίτησης αγοράς, οπότε ο έλεγχος μεταφέρεται στην 

προσπάθεια αγοράς, εκεί δηλαδή που θα πήγαινε αν το υπόλοιπο ήταν εξ' αρχής θετικό 

και το σενάριο της απόρριψης της αγοράς όπου τερματίζεται ολόκληρη η διαδικασία 

αφού όμως λάβει γνώση ένα άτομο, ο Προιστάμενος Απορρίψεων Αγορών, ο οποίος και 

αναλαμβάνει να μελετήσει για λόγους στατιστικής και σχεδιασμού τα στοιχεία της 

απόρριψης και να ενημερώσει τον πελάτη. Στοιχεία που ενδιαφέρουν το εν' λόγω άτομο, 

είναι π.χ. πόσες αιτήσεις αγοράς απορρίπτονται ημερησίως, τι ποσοστό αποτελούν αυτές 

οι αιτήσεις σε σχέση με το σύνολο των αιτήσεων, υπάρχουν συγκεκριμένοι πελάτες που 

απορρίπτονται κ.α. 

Η προσπάθεια αγοράς, έχει δύο δυνατές καταλήξεις. Την πραγματοποίηση της αγοράς 

και την αδυναμία πραγματοποίησης. Στην περίπτωση της μη πραγματοποίησης η 

διαδικασία ολοκληρώνεται αφού πρώτα ενημερωθεί ο πελάτης για την κατάληξη της 

αίτησης του. Στην περίπτωση της πραγματοποίησης ο έλεγχος μεταφέρεται στο Back 

Office το οποίο αναλαμβάνει να εκδόσει το παραστατικό αγοράς και να κάνει τις 

αντίστοιχες χρεώσεις.  

Εικόνα 3-5: Παραστατικό αγορά που εκδίδεται απ' το Back Office 

 

Συγκεκριμένα, στην αγορά οι επιπλέον χρεώσεις είναι μία ή δύο. Στην περίπτωση που η 

αγορά αφορά ονομαστικές μετοχές υπάρχει η χρέωση μεταβιβαστικών με ποσοστό μηδέν 

έξι τις χιλίοις στην αξία και η προμήθεια της ΑΧΕ με ποσοστό πέντε τις χιλίοις στην 

αξία. Για τις ανώνυμες ισχύει μόνο η δεύτερη χρέωση. 
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Μετά και την έκδοση του παραστατικού, ακολουθούν δύο παράλληλα υποχρεωτικά 

μονοπάτια, που είναι η ενημέρωση του πελάτη και η λογιστική καταχώρηση της πράξης. 

Υπάρχει και ένα μονοπάτι υπό συνθήκη το οποίο αφορά την περίπτωση της 

πραγματοποίησης της αγοράς αλλά με αρνητικό υπόλοιπο. Σε αυτήν την περίπτωση 

ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Εισπράξεων του Back Office, ο οποίος ενημερώνεται για το 

ύψος της οφειλής και αναλαμβάνει σε εύθετο χρόνο να  ενημερώσει τον πελάτη.  

Παρακάτω βλέπουμε την μορφή της ενημέρωσης ενός πελάτη μετά από μια επιτυχημένη 

αγορά.  

Εικόνα 3-6: Ενημέρωση του Πελάτη 

 

Συνοψίζουμε τα βήματα αυτής της μαζικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν τρία 

τμήματα, Χρηματιστηριακό, Back Office, Λογιστήριο και πέντε το πολύ άνθρωποι, 

Χειριστής Back Office, Χρηματιστής, Προιστάμενος Back Office, Χειριστής 

Λογιστηρίου και Γενικός Διευθυντής.  

 Συμπλήρωση Αίτησης Αγοράς 

 Έγκριση - Απόρριψη Προισταμένου Back Office ή Γενικού 

 Αγορά 

 Παραστατικό Αγοράς - Λογιστήριο 

 Ενημέρωση Πελάτη 
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3.2. Διαδικασία Πώλησης Μετοχής 

Η αντίστροφη διαδικασία της αγοράς μετοχής είναι αυτή της πώλησης μετοχής. Εδώ 

συμμετέχουν και πάλι τα ίδια τμήματα της ΑΧΕ και η μορφή της διαδικασίας είναι 

μάλλον απλούστερη, καθώς για να πουλήσει κάποιος μετοχές δεν γίνεται  ούτε έλεγχος 

υπολοίπου, αλλά ούτε χρειάζονται εξουσιοδοτήσεις από προισταμένους. 

Εδώ αρχικά συμπληρώνουμε την ενότητα της φόρμας με τα στοιχεία του Πελάτη με τον  

ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στην αγορά μετοχών. Η αμέσως επόμενη ενότητα είναι η 

Τρέχουσα διάρθρωση του Χαρτοφυλακίου. Δηλαδή εμφανίζονται για τον συγκεκριμένο 

πελάτη, οι τίτλοι που κατέχει και ο αριθμός των τεμαχίων για τον  καθένα. 

Εικόνα 3-7: Διάρθρωση χαρτοφυλακίου πελάτη 

 

Έτσι ο χειριστής έχει ολοκληρωμένη εικόνα του χαρτοφυλακίου του προκειμένου να 

προβεί στην πώληση.  
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Εικόνα 3-8: Το μοντέλο της διαδικασίας "Πώληση Μετοχής" 
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Στην συνέχεια, στην ενότητα  Στοιχεία πώλησης, υπάρχει ένας παρόμοιος διάλογος 

λίστας με αυτόν της αγοράς, για την επιλογή της μετοχής προς πώληση, με την διαφορά 

ότι σε αυτόν τον διάλογο εμφανίζονται μόνο οι τίτλοι που κατέχει ο συγκεκριμένος 

πελάτης 

Εικόνα 3-9: Επιλογή μετοχής προς πώληση 

 

Ακολούθως ο έλεγχος μεταφέρεται στο Χρηματιστηριακό τμήμα το οποίο αναλαμβάνει 

να πραγματοποιήσει την πώληση. Στην περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί η συνέχεια 

είναι πανομοιότυπη με την αγορά μετοχών, δηλαδή έκδοση παραστατικού απ' το Back 

Office, ενημέρωση λογιστηρίου και Πελάτη. Μια μικρή διαφορά υπάρχει στην έκδοση 

παραστατικού όπου στις υπάρχουσες χρεώσεις προστίθεται και ο Φόρος της πράξης, που 

είναι όσο και η προμήθεια της ΑΧΕ, δηλαδή πέντε τις χιλίοις. 

Συνοψίζουμε και εδώ αναφέροντας επιγραμματικά τα βήματα αυτής της διαδικασίας.  

 Συμπλήρωση Αίτησης Πώλησης Μετοχών 

 Προσπάθεια Πώλησης 

 Έκδοση Παραστατικού Πώλησης - Λογιστήριο 

 Ενημέρωση Πελάτη 
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3.3 Διαδικασία Επενδυτική Πρόταση 

Εικόνα 3-10: Φόρμα επενδυτικής πρότασης 

 

Εδώ έχουμε μια διαδικασία που ανήκει εξ' ολοκλήρου στην δικαιοδοσία του 

Χρηματιστηριακού τμήματος. Τι κάνει αυτή η διαδικασία; Με δεδομένο το ποσό της 

επένδυσης, τον χρονικό ορίζοντα και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο 

Πελάτης, η διαδικασία αυτή παράγει μια επενδυτική πρόταση. Αντί λοιπόν να λάβει 

χώρα ένας διάλογος ανάμεσα σε έναν χρηματιστή και έναν πελάτη είτε επίσημα, είτε 

ανεπίσημα, έχουμε μια δομημένη και τεκμηριωμένη προσπάθεια την οποία αναλαμβάνει 

υπεύθυνα μια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων, προσφέροντας τελικά το καλύτερο και 

στον πελάτη αλλά και στην εταιρεία, διαφυλάσσοντας το κύρος της. Αυτή η διαδικασία 

δεν ανήκει στις  χαμηλού επιπέδου διαδικασίες δοσοληπτικού χαρακτήρα του 

Χρηματιστηριακού τμήματος, αλλά αποτελεί μια διαδικασία η οποία δημιουργεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία.  
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Εικόνα 3-11: Το μοντέλο της διαδικασίας "Επενδυτική Συμβουλή" 
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Η διαδικασία είναι ευθύνη του Χρηματιστηριακού τμήματος, όπου όμως συμμετέχουν 

αρκετά πρόσωπα με διαφορετική εξειδίκευση ο καθένας, όπως θα δούμε παρακάτω. Η 

πρώτη δραστηριότητα είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας με τα στοιχεία του 

Πελάτη, και με τα δεδομένα της επένδυσης, δηλαδή το ποσό, τον χρονικό ορίζοντα και 

το ρίσκο. Οι δύο τελευταίες επιλογές γίνονται με Διαλόγους λίστας για την διευκόλυνση 

του Πελάτη, όπου υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές χωρίς όμως να απαγορεύουν στον 

πελάτη την διαφοροποίηση των τιμών αυτών όπως φαίνεται παρακάτω. 

Εικόνα 3-12: Επιλογή χρονικού ορίζοντα και ανάληψη κινδύνου επένδυσης 

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, η οποία μπορεί να γίνει από έναν 

χειριστή του Χρηματιστηριακού, ο έλεγχος μεταφέρεται στον τομέα του 

Χρηματιστηριακού που ονομάζεται Τομέας Επενδυτικών Συμβουλών. Εκεί ένας ειδικός 

σύμβουλος θα αναλάβει την κατανομή του ποσού που πρόκειται να του εμπιστευτεί ο 

πελάτης σε έναν έως τρείς συμβούλους.  

Συγκεκριμένα αφού μελετήσει τα στοιχεία που του δόθηκαν και τα συνδυάσει με τις 

τάσεις τις αγοράς, τα χρηματοοικονομικά μοντέλα, τις δημοσιεύσεις των εξειδικευμένων 

εντύπων κ.α. έχει την ευχέρεια να "μοιράσει" το ποσό σε έναν σύμβουλο για εταιρείες 
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μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE20, σε έναν δεύτερο για εταιρείες μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης FTSE40  και σε έναν τρίτο για  εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης.  

Εικόνα 3-13: Φόρμα καταμερισμού ποσού επένδυσης 

 

Το σενάριο στο παραπάνω σχήμα, δείχνει ότι ο πελάτης αποφάσισε να επενδύσει δύο 

εκατομμύρια, για έξι μήνες, με ανάληψη κινδύνου 30% και ο ειδικός σύμβουλος 

κατένειμε το ποσό και στις τρείς ομάδες τίτλων με διαφορετική αναλογία ποσών. Είχε 

φυσικά την ευχέρεια να επιλέξει μόνο μία ή και δύο ομάδες τίτλων. 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα έχουμε την διανομή, στην προκειμένη 

περίπτωση τριών φακέλων, αντίστοιχα σε τρείς συμβούλους οι οποίοι είναι εξιδικευμένοι 

στις συγκεκριμένες ομάδες μετοχών. Βλέποντας τον φάκελλο παρακάτω για τον 

σύμβουλο των "βαριών" χαρτιών παρατηρούμε ότι ενημερώνεται για τον χρονικό 

ορίζοντα και την ανάληψη του κινδύνου, καθώς και για το ποσό που θα διαχειριστεί.  Ο 

φάκελλος που λαμβάνει ο σύμβουλος για τίτλους FTSE20  είναι ο ακόλουθος: 
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Εικόνα 3-14: Φόρμα για πρόταση FTSE20 

 

Στο κάτω μέρος της φόρμας υπάρχει μια ενότητα όπου ο σύμβουλος επιλέγει μέχρι πέντε 

μετοχές, καταχωρεί την ποσότητα και την αξία στην οποία πρέπει να γίνει η αγορά, 

συμβουλευόμενος πάντα τις τρέχουσες τιμές και το σύστημα αυτόματα παράγει το 

μερικό και το συνολικό κόστος. Τέλος η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ένα 

προαιρετικό αλλά πολύ σημαντικό βήμα που είναι η επισύναψη. Επισύναψη είναι η 

προσθήκη εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τις επιλογές του συμβούλου. Μπορεί να 

επισυνάψει όσα αρχεία θέλει, διαφόρων τύπων, Word, Excel, PDF, Html 

[DOMPRGFORM]. τα οποία μπορεί να περιέχουν προσωπικά σχόλια, διαγράμματα, 

αποδελτιώσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες εταιρίες που προτείνει κ.λ.π 

Αφού ολοκληρωθούν οι προτάσεις από όλους τους συμβούλους που τους έχει ανατεθεί 

αυτό το έργο οι φάκελλοι επαναπροωθούνται στον ειδικό σύμβουλο που έκανε αρχικά 

την κατανομή ώστε να κάνει αυτός την τελική αξιολόγηση. Στην τελική  

Εικόνα 3-15: Αρχεία που μπορούμε να επισυνάψουμε στην πρόταση 
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αξιολόγηση ο ειδικός σύμβουλος έχει την ευχέρεια να δεί τις προτάσεις των συμβούλων 

καθώς επίσης και να επέμβει αλλάζοντας κάποιες απ' τις επιλογές.  

Το τελευταίο στάδιο είναι η ενημέρωση του πελάτη, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή 

ολόκληρου του φακέλλου μαζί με τις τυχόν επισυνάψεις αρχείων και τον οποιοδήποτε 

σχολιασμό. Αυτό που τελικά βλέπει ο πελάτης είναι το παρακάτω: 

Εικόνα 3-16: Ενημέρωση του πελάτη με DocLinks [DOMPRGFORM] 

Τα μικρά εικονίδια που φαίνονται δίπλα στους τίτλους FTSE20, Περιφέρεια, FTSE40 

είναι οι φάκελλοι με την ανάλυση των συμβούλων και τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ο 

πελάτης κάνοντας κλίκ με το ποντίκι του στο αντίστοιχο εικονίδιο βλέπει την σχετική 

ανάλυση ενώ αν "ανοίξει" την ενότητα Έγκριση Διαχειριστή θα δεί την συνολική εικόνα 

την επένδυσης όπως την χειρίστηκε ο ειδικός σύμβουλος 

Είδαμε μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία βοηθάει τον πελάτη δίνοντας του την αίσθηση 

της σιγουριάς και της υπευθυνότητας  η οποία προσυπογράφεται από τους ειδικούς. Στην 

εταιρεία δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να 

αποκτήσει περισσότερο ευχαριστημένους πελάτες, να οργανώσει τις πηγές 

πληροφόρησης της και να αξιολογήσει την ικανότητα των συμβούλων της. Τα βήματα 

της διαδικασίας είναι: 

 Σύνταξη Αίτησης επενδυτικής πρότασης 

 Επένδυση και Διανομή Φακέλλου 

 Επενδυτικές Προτάσεις κατά κατηγορία μετοχών 

 Τελική Αξιολόγηση 

 Ενημέρωση Πελάτη 
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3.4. Διαδικασία " Νέος λογαριασμός πελάτη" 

Αυτή η διαδικασία ανήκει στο Back Office, στην πορεία της όμως εμπλέκονται και 

αρκετά άλλα τμήματα όπως το Χρηματιστηριακό και πιθανώς η Μηχανογράφηση. 

Αρχικά συμπληρώνεται μια φόρμα με τα βασικά στοιχεία του πελάτη: 

Εικόνα 3-17: Καταχώρηση στοιχείων νέου πελάτη 

Η επιλογή "πρόσβαση στο Web" παίζει κάποιο ρόλο στην δρομολόγηση του εγγράφου 

όπως θα δούμε αργότερα. Στην συνέχεια ο έλεγχος περνάει στον Προιστάμενο του Back 

Office ο οποίος αποφασίζει για την έγκριση της αίτησης. Στην περίπτωση που αυτή δεν 

εγκριθεί η διαδικασία ολοκληρώνεται αφού πρώτα ενημερωθεί ο πελάτης για τα αίτια της 

απόρριψης και παράλληλα ένα ακόμη άτομο του Back Office, ο Υπεύθυνος Απορρίψεων 

Αιτήσεων, ο οποίος θα αρχειοθετήσει και θα καταγράψει την συγκεκριμένη περίπτωση.  

Στο επόμενο στάδιο το ίδιο έγγραφο πηγαίνει στο Χρηματιστηριακό τμήμα, όπου θα 

συμπληρωθούν οι πληροφορίες που το αφορούν, δηλαδή ο χρηματιστής που θα αναλάβει 

τον πελάτη, η κατάταξη του πελάτη και το όριο πίστωσης.  

Εικόνα 3-18: Καταχώρηση στοιχείων συναλλαγών 

Τέλος αν στην αρχική φόρμα έχει επιλεγεί η "Πρόσβαση στο Web" η διαδικασία 

δρομολογείται στο τμήμα μηχανογράφησης όπου θα δοθεί στον καινούργιο πελάτη ένα  
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Εικόνα 3-19: Το μοντέλο της διαδικασίας "Νέος λογαριασμός Πελάτη" 
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όνομα (υποχρεωτικά στα αγγλικά) και ένας κωδικός με τα οποία θα μπορεί να μπαίνει με 

ασφάλεια και να πιστοποιείται (authenticated) στο Site της ΑΧΕ προκειμένου να 

εκτελέσει πράξεις μέσω Web, όπως θα δούμε σε άλλο κεφάλαιο. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του πελάτη η οποία έχει την παρακάτω 

μορφή: 

Εικόνα 3-20: Ενημέρωση πελάτη για την κατάληξη της αίτησης του 

 

Αυτή η διαδικασία δίνει την δυνατότητα της δημιουργίας νέου λογαριασμού πελάτη. Το 

μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, απ' το Web. 

Περιλαμβάνει μια έγκριση απ' τον προιστάμενο του Back Office. Συμμετέχουν συνήθως 

και το χρηματιστηριακό τμήμα αλλά και η μηχανογράφηση. Τα βήματα είναι: 

 Συμπλήρωση αίτησης 

 Έγκριση Προϊσταμένου 

 Συμπλήρωση χρηματιστηριακών στοιχείων  

 Συμπλήρωση στοιχείων μηχανογράφησης 

 Ενημέρωση Πελάτη 
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3.5. Διαδικασία Καταβολή Μετρητών σε Πελάτη 

Η δεύτερη διαδικασία του Back Office είναι η καταβολή μετρητών σε πελάτη. Ο κάθε 

πελάτης της ΑΧΕ μετά από πώληση μετοχών, δικαιωμάτων κ.λ.π. έχει ένα χρηματικό 

υπόλοιπο στον λογαριασμό του το οποίο και μπορεί να εισπράξει. Ακούγοντας και μόνο 

την διαδικασία φαίνεται ότι δεν χρειάζεται μοντελοποίηση μιας και φαίνεται απλή. Τα 

πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θα δούμε παρακάτω.  

Αρχικά συμπληρώνεται από έναν χειριστή του Back Office η αίτηση καταβολής 

μετρητών που έχει την ακόλουθη μορφή: 

Εικόνα 3-21: Φόρμα αίτησης καταβολής μετρητών 

Με το που ολοκληρώνεται η διαδικασία ακολουθεί σχετικός έλεγχος. Αρχικά ελέγχεται 

αν πράγματι υπάρχουν τα χρήματα που ζητάει ο πελάτης. Στην συνέχεια ελέγχεται αν τα 

χρήματα αυτά βρίσκονται στον λογαριασμό του για τουλάχιστον τρείς μέρες. Αν δεν 

ισχύει κάτι απ' τα παραπάνω απορρίπτεται η αίτηση και ενημερώνεται ο πελάτης. Στην 

περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες και το ποσό είναι μέχρι ένα 

εκατομμύριο δρομολογείται προς πληρωμή. Σύμφωνα με την πολιτική πληρωμών της 

εταιρείας αν το ποσό είναι μέχρι πέντε εκατομμύρια πρέπει να υπογράψει ο 

προιστάμενος του Back Office, ενώ αν είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια πρέπει να 

υπογράψει ο γενικός διευθυντής. Άρα μετά την συμπλήρωση της αίτησης οι πιθανές 

δρομολογήσεις είναι: απόρριψη, έγκριση, υπογραφή προισταμένου, υπογραφή γενικού.  
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Εικόνα 3-22: Μοντέλο της διαδικασίας "Καταβολή μετρητών σε πελάτη" 
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Υποθέτοντας ότι εγκρίθηκε η καταβολή εκδίδεται παραστατικό καταβολής απ' το Back 

Office, όπου απλά μπορεί να συμπληρωθεί η αιτιολογία και παράλληλα με την 

ενημέρωση του πελάτη δρομολογείται και μια εγγραφή προς το λογιστήριο με τα 

στοιχεία της καταβολής των μετρητών: 

 

Εικόνα 3-23: Λογιστικά καταχώρηση πληρωμής πελάτη 

Για να καταλάβουμε καλύτερα πως γίνεται η ενημέρωση του πελάτη ας θεωρήσουμε δύο 

υποθετικά σενάρια.  

1. Υποθέτουμε ότι είναι 25 Ιουνίου 2000 και απ' τις 21 Ιουνίου υπάρχει στον 

λογαριασμό μας υπόλοιπο πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών. Αν αιτηθούμε επτακόσιες 

χιλιάδες το μήνυμα που θα πάρουμε είναι το εξής: 

2. Για την ίδια τρέχουσα ημερομηνία όπου όμως έχουν μπεί στις 24 Ιουνίου άλλες 

επτακόσιες χιλιάδες και το υπόλοιπο είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες. Αν 

αιτηθούμε οκτακόσιες χιλιάδες το μήνυμα που θα πάρουμε είναι το εξής: 
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Άρα η διαδικασία καταβολής μετρητών είναι μια απλή διαδικασία όταν ο πελάτης έχει 

κάνει σωστούς υπολογισμούς σχετικά με το ύψος των χρημάτων που δικαιούται, αλλά 

και την χρονική στιγμή που μπορεί να τα πάρει. Διευκολύνει όμως ιδιαίτερα τους 

υπαλλήλους του Back Office στον εντοπισμό πιθανών  προβλήματων. Τα βήματα είναι 

τα εξής: 

 Συμπλήρωση αίτησης καταβολής 

 Έγκριση Προισταμένου - Γενικού 

 Έκδοση Παραστατικού Back Office 

 Λογιστική Εγγραφή και Ενημέρωση Πελάτη 

  

 

Ανακεφαλαίωση 

Είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο πως υλοποιούμε διαδικασίες τις οποίες έχουμε 

μοντελοποιήσει με το workflow. Το αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης είναι να έχουμε 

καλύτερη διαχείριση των εγγράφων, γρήγορη ενημέρωση και των στελεχών, αλλά και 

του πελάτη και τεκμηριωμένη και μεθοδολογική προσέγγιση στις διαδικασίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Αναλυτική σχεδίαση και εκτέλεση 

διαδικασίας 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μοντελοποιήσουμε και θα υλοποιήσουμε μια διαδικασία 

αναλυτικά. Προυπόθεση για να δουλέψουμε είναι να έχει γίνει η εγκατάσταση της 

ομάδας  βάσεων δεδομένων που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει το Workflow , 

δηλαδή η Βάση Εφαρμογής, Οργανισμού, Διαδικασιών και Σχεδίασης καθώς επίσης και 

το εργαλείο μοντελοποίησης Architect, να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις και όλα 

να λειτουργούν σωστά. Θα δούμε και παρακάτω πως με έναν απλό έλεγχο μπορούμε να 

δούμε αν όλα δουλεύουν σωστά. 

Τα βήματα που ακολουθούμε στην πορεία υλοποίησης μιας διαδικασίας είναι: 

 Μια σύντομη περιγραφή του τι θα κάνει η διαδικασία (Τι ;) 

 Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας (Πως;) 

 Καταγραφή των ανθρώπων, των ρόλων και των τμημάτων που πιθανόν να 

συμμετέχουν (Ποιός;) 

 Σχεδίαση της φόρμας ή των φορμών με βάση τις οποίες θα συλλεγούν τα στοιχεία  

 Μοντελοποίηση της διαδικασίας στο Architect 

 Εκτέλεση και έλεγχος αποτελεσμάτων 

 

 

4.1. Τι, Πως, Ποιός 

Η διαδικασία που θα μοντελοποιήσουμε είναι η το Άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Είναι 

μια διαδικασία κατά την οποία εγγράφουμε έναν καινούργιο πελάτη προκειμένου  να 

συναλλάσσεται με την ΑΧΕ 

Αρχικά συμπληρώνουμε μια φόρμα με τα στοιχεία του πελάτη, επίθετο, όνομα, Α.Φ.Μ. 

κ.λ.π. Στην συνέχεια το έγγραφο προωθείται στον προϊστάμενο για έγκριση. Αν δεν 

εγκριθεί ολοκληρώνεται η διαδικασία αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο πελάτης. Αν 
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εγκριθεί προωθείται στο Χρηματιστηριακό τμήμα για συμπλήρωση των σχετικών 

στοιχείων. Αν ο πελάτης έχει επιλέξει την πρόσβαση στο Web,  για  ηλεκρονική 

εκτέλεση των συναλλαγών του, το έγγραφο προωθείται στην Μηχανογράφηση. Τέλος 

ενημερώνεται ο πελάτης σχετικά με την κατάληξη της αίτησης του και τους ανθρώπους 

της Α.Χ.Ε. με τους οποίους θα συναλλάσσεται 

Τα τμήματα που θα συμμετέχουν είναι το Back Office, και το Χρηματιστηριακό. 

Συγκεκριμένα απ' το Back Office θα συμμετέχει ένας χειριστής και ο Προϊστάμενος, ενώ 

απ' το Χρηματιστηριακό ένας χειριστής. Ίσως να χρειαστεί και η συμμετοχή της 

Μηχανογράφησης καθώς επίσης και του ανθρώπου που είναι υπεύθυνος για την 

αρχειοθέτηση και την στατιστική παρακολούθηση των αιτήσεων που έχουν απορριφθεί. 

 

4.2. Σχεδίαση της φόρμας με βάση την οποία θα συλλεγούν τα στοιχεία 

 Η φόρμα στην οποία θα καταχωρηθούν τα σχετικά στοιχεία έχει την παρακάτω μορφή: 

Εικόνα 4.1. Φόρμα για καταχώρηση στοιχείων νέου πελάτη 

Όπως παρατηρούμε η φόρμα έχει μια επικεφαλίδα και τέσσερις ενότητες, Στοιχεία 

πελάτη, Έγκριση προισταμένου, Ενότητα Συναλλαγών, Ενότητα Μηχανογράφησης, 

για την καταχώρηση στοιχείων, οι οποίες είναι  "πτυσσόμενες" έτσι ώστε να κερδίζουμε 
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σε χώρο αν δεν θέλουμε να βλέπουμε τις λεπτομέρειες κάποιας ενότητας. Επίσης στην 

αρχή και στο τέλος της φόρμας υπάρχουν δύο περιοχές με ομάδες κρυφών πεδίων, των 

οποίων την χρησιμότητα θα δούμε παρακάτω. Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα πιο 

ενδιαφέροντα σημεία της φόρμας. Στην κορυφή της φόρμας βρίσκεται μια κρυφή 

υποφόρμα που συνοδεύει την Βάση Εφαρμογής, η "OS Workflow Domino 

Information"[DWFSTART]. Κάθε φορά που  πάμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια 

φόρμα στην βάση Εφαρμογής εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου: 

Εικόνα 4.2: Πλαίσιο διαλόγου για εισαγωγή υποφόρμας 

 

Σημείωση: Οι υποφόρμες είναι φόρμες που ομαδοποιούν κοινά πεδία που 

χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από μια φόρμες, π.χ. ημερομηνία, τρέχων χρήστης 

κ.α. Έτσι αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια αλλαγή σε ένα πεδίο της υποφόρμας, η 

αλλαγή αυτή αυτόματα ενημερώνει όλες τις φόρμες στις οποίες περιέχεται.  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή η υποφόρμα "OS Workflow Domino Information" 

συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση της φόρμας μας στο workflow. 

To επόμενο στοιχείο που σχεδιάζουμε είναι η επικεφαλίδα που περιέχει το όνομα της 

διαδικασίας, το παραστατικό, την τρέχουσα ημερoμηνία και τον τρέχοντα χρήστη. Η 

επικεφαλίδα περιέχει επίσης και ένα πεδίο το οποίο αποκτά περιεχόμενο με την έναρξη 

της διαδικασίας στο Workflow. Τα παραπάνω πεδία είναι υπολογιζόμενα με βάση κάποια 

φόρμουλα προκειμένου να παίρνουν τιμή αυτόματα[DOMPRGFORM]. Συγκεκριμένα: 
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Όνομα Πεδίου Τύπος Φόρμουλα 

Δραστηριότητα Computed for Display ActivityOS 

Παραστατικό Computed when Composed @Text(@DocumentUniqueID) 

Ημερομηνία Computed when Composed @Today 

Χρήστης Computed for Display @V3UserName 

Πίνακας 4-1: Υπολογιζόμενα πεδία που χρησιμοποιούνται στις φόρμες 

 

Σημείωση: 1) Η διαφορά ανάμεσα στο Computed for Display και στο Computed when 

Composed είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η τιμή του πεδίου υπολογίζεται κάθε φορά 

που φορτώνεται η φόρμα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η τιμή αφού δημιουργηθεί 

παραμένει η ίδια όσες φορές και να φορτωθεί η φόρμα. Άρα στην δραστηριότητα ή στον 

χρήστη θέλουμε κάθε φορά να ξέρουμε ποιός είναι ο καινούργιος χρήστης που κάνει την 

επεξεργασία, ενώ θέλουμε να διατηρείται η αρχική ημερομηνία δημιουργίας του 

εγγράφου[DOMDESG] 

2) Σχετικά με τις φόρμουλες, η ActivityOS είναι ένα εσωτερικό πεδίο του WorkFlow που 

παίρνει κάθε φορά την τιμή της τρέχουσας δραστηριότητας, το @DocumentUniqueID 

είναι ένας μοναδικός δεκαεξαδικός αριθμός που χαρακτηρίζει το έγγραφο, το @Today 

επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και το @V3UserName επιστρέφει τον τρέχοντα 

χρήστη. 

 

Ακολουθούν οι ενότητες του εγγράφου (sections) που ομαδοποιούν τα σχετικά μεταξύ 

τους πεδία. Οι ενότητες μπορούν να βρίσκονται σε δύο καταστάσεις, "ανοιχτή" 

(expanded) οπότε και φαίνονται όλα τα περιεχόμενα τους και κλειστή (collapsed) οπότε 

φαίνεται μόνο ο τίτλος τους. Επίσης οι ενότητες είναι δύο ειδών. Οι απλές και οι 

ελεγχόμενης πρόσβασης. Απ' τις τέσσερις ενότητες της φόρμας η μόνη που είναι 

ελεγχόμενης πρόσβασης είναι η "Έγκριση προισταμένου BackOffice" και θα την δούμε 

αναλυτικά. Παρακάτω βλέπουμε την ενότητα "Στοιχεία Πελάτη, ανοιχτή και κλειστή: 
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Εικόνα 4-3: Οι διάφορες καταστάσεις, μιας ενότητας (expanded, collapsed) 

Στις απλές ενότητες όπως τα Στοιχεία Πελάτη έχουμε την δυνατότητα, ενώ είναι κλειστή, 

να δούμε κάποια βασικά στοιχεία όπως π.χ. Επώνυμο,Όνομα, τηλέφωνο χωρίς να 

χρειαστεί να την ανοίξουμε.  

Αυτό το πετυχαίνουμε πηγαίνοντας στις ιδιότητες την ενότητας (δεξί κλίκ στον τίτλο), 

στο Tab "Section Title and Border", επιλέγοντας Title is Formula και πληκτρολογώντας 

στο παράθυρο την παρακάτω φόρμουλα[DOMDESG,DOMPRGFORM]: 

Κώδικας: 

@If(PF_SName1="";"Στοχεία Πελάτη";"Στοχεία Πελάτη "+"("+ PF_SName1+ " " 

+ PF_FName1+" " + PF_TelOffice+")") 

Η παραπάνω φόρμουλα λέει σε απλά ελληνικά ότι αν το πεδίο "Πελάτης" δεν έχει 

περιεχόμενο, βάλε σαν τίτλο την πρόταση "Στοιχεία Πελάτη", αλλιώς βάλε σαν 

περιεχόμενο τα "Στοιχεία Πελάτη" + Επώνυμο + Όνομα + Τηλέφωνο Πελάτη 

Ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης 

Το Domino έχει πολύ καλούς μηχανισμούς ασφαλείας στα θέματα πρόσβασης στις 

βάσεις του, με την βοήθεια των "Λιστών πρόσβασης (ACL)" όπως θα δούμε σε άλλο 

κεφάλαιο[IBMSEC, DOMDB]. Έχουμε την δυνατότητα ιεραρχικής ασφάλειας  η οποία 

ξεκινάει απ' το επίπεδο του Server συνεχίζει σε επίπεδο βάσης, ακολουθεί το επίπεδο 

εγγράφου και καταλήγει στην ασφάλεια του πεδίου. Η ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης 

(controlled access section) έχει το νόημα να μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα έγγραφο, 
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ενότητες που μπορούν να δούν όλοι, ενότητες κρυφές για κάποιους χρήστες και 

ενότητες που μπορούν να δούν κάποιοι αλλά να μην μπορούν να επεξεργαστούν το 

περιεχόμενο τους. Για παράδειγμα στην φόρμα "Αίτηση Λογαριασμού Πελάτη" η 

ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης είναι η "Έγκριση του Προισταμένου του Back Office". 

Αυτή η ενότητα θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Να την βλέπουν μόνο 

οι χειριστές του Back Office για να επιβεβαιώνουν την έγκριση του προϊσταμένου και ο 

προιστάμενος του Back Office, όχι δηλαδή το Χρηματιστηριακό ή η Μηχανογράφηση, 

αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να την μεταβάλει μόνο ο προιστάμενος και όχι ο χειριστής 

του Back Office. 

Ας δούμε τώρα αναλυτικά την δομή αυτής της ενότητας που με κάποιες παραλλαγές 

χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις φόρμες του WorkFlow. 

Εικόνα 4-4: Ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης 

Παρατηρούμε ότι η ενότητα αποτελείται από τρία πεδία, τον μυστικό κωδικό, ένα κουτί 

ελέγχου το οποίο τσεκάρεται για έγκριση ή αφήνεται κενό για απόρριψη της αίτησης και 

κάποιες σχετικές παρατηρήσεις. Ο κωδικός είναι πεδίο τύπου Password, που σημαίνει ότι 

κατά την πληκτρολόγηση του απ' τον προιστάμενο δεν φαίνεται αλλά εμφανίζονται 

αστεράκια για ασφάλεια και στην συνέχεια κωδικοποιείται σε έναν δεκαεξαδικό αριθμό 

με την συνάρτηση @Password[DOMPRGFORM]. Ας δούμε πως: 

Εικόνα 4-5: Κωδικοποίηση του password 
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Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχικά ο  προιστάμενος πληκτρολογεί τον κωδικό του (888999) και 

στην συνέχεια είτε πατώντας το πλήκτρο F9, είτε με την ανανέωση (refresh) του 

εγγράφου εμφανίζεται ο κωδικοποιημένος δεκαεξαδικός αριθμός 

Σημείωση: Όπως είπαμε και παραπάνω όταν πληκτρολογεί ο προιστάμενος τον κωδικό 

φαίνονται αστεράκια στο πεδίο για λόγους ασφάλειας. Εδώ για να φανεί καλά τι 

συμβαίνει απενεργοποίησαμε  προσωρινά την απόκρυψη. Αυτό που φαίνεται τελικά είναι 

(Εικόνα 4-6): 

 

Εικόνα 4-6: Η μορφή της ενότητας μετά την κωδικοποίηση του password 

 

Μόλις κωδικοποιηθεί ο κωδικός που πληκτρολόγησε ο προιστάμενος, γίνεται αναζήτηση 

στο έγγραφο του προισταμένου που βρίσκεται στο βιβλίο διευθύνσεων για να συγκριθεί 

ο κωδικός που πληκτρολογήθηκε με αυτόν που είναι αποθηκευμένος. Αν συμφωνεί τότε 

το σύστημα επιτρέπει την μετάβαση στο πεδίο έγκρισης για την συνέχιση της 

διαδικασίας. Αλλιώς βγάζει το παρακάτω μήνυμα: 

Εικόνα 4-7: Το μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση πληκτρολόγησης λάθος password 

 Ταυτόχρονα στις παρατηρήσεις γράφεται αυτόματα η φράση "Δεν ήταν δυνατή η 

πιστοποίηση του χρήστη" έτσι ώστε  να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος προσπάθησε να 

παραβιάσει την ενότητα. 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 68 



Τέλος, μέσα απ' τις ιδιότητες της ενότητας ελεγχόμενης πρόσβασης μπορούμε να 

αποκρύψουμε την ενότητα, αλλά και να την κάνουμε μόνο για ανάγνωση για τις 

κατηγορίες των χρηστών που θέλουμε. Πως γίνεται αυτό;  Απ' τις ιδιότητες της ενότητας 

(με δεξί κλίκ στον τίτλο), στο Tab Formula, Access Formula δηλώνουμε τον τύπο: 

Κώδικας (Formula Language): 

"[BO Supervisor]" (Τύπος -1) 

"[BO Supervisor]:[Administrator]:[General Manager]" (Τύπος -2) 

Με βάση αυτόν τον τύπο δυνατότητα επεξεργασίας της συγκεκριμένης ενότητας έχουν 

μόνο οι κατέχοντες τον ρόλο "BO Supervisor" (Τύπος -1). Μπορούμε επίσης να βάλουμε 

περισσότερους από έναν ρόλους, πάλι μέσα σε αγκύλες χωρίζοντας τους με άνω κάτω 

τελεία (Τύπος -2)[DOMDESG] 

Σημείωση: Οι ρόλοι ισχύουν μόνο αν η βάση εφαρμογής βρίσκεται στον Server. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν ισχύουν. 

Αντί για ρόλους μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα πρόσβασης σε φυσικά πρόσωπα που 

είναι εγγεγραμένα στο βιβλίο διευθύνσεων. Οι ρόλοι είναι πιο αφηρημένοι. Έτσι έχουμε 

το πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας ρόλους, να μπορούμε σε περίπτωση αλλαγής 

προσώπων να μην χρειάζεται να αλλάξουμε την εφαρμογή μας [DWFSTART].  

Η απόκρυψη μιας ενότητας για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών γίνεται πάλι απ' τις 

ιδιότητες της ενότητας (με δεξί κλίκ), απ' το Tab Section Hide When, (Check) Hide 

Paragraph if formula is true 

Κώδικας (Formula Language): 

@IsNotMember("[BO Supervisor]";@UserRoles) 

Με την παραπάνω φόρμουλα το σύστημα παίρνει εντολή να κρύψει την ενότητα αν ο 

τρέχων χρήστης δεν ανήκει (IsNotMember) στον ρόλο (@UserRoles)  BO Supervisor. 

Κρυφά πεδία 

Η τελευταία ενότητα της φόρμας, μετά την υποφόρμα, την επικεφαλίδα και τις τέσσερις 

ενότητες, ελεύθερης και περιορισμένης πρόσβασης είναι η ενότητα με τα κρυφά πεδία. 
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Τα κρυφά πεδία δεν είναι υποχρεωτικά αλλά εξυπηρετούν σε πολλές περιπτώσεις. Όπως 

για παράδειγμα σε ενδιάμεσους υπολογισμούς, στην δημιουργία κωδικών επιστροφής για 

την κατάλληλη δρομολόγηση της φόρμας στο Workflow όπως θα δούμε παρακάτω.  

Εικόνα 4-8: Μορφή κρυφών πεδίων στην φόρμα 

Στην φόρμα του παραδείγματος υπάρχουν δύο πεδία, ο κωδικός επιστροφής του Back 

Office και ο κωδικός επιστροφής Web Access.  Αν η αίτηση εγκριθεί τότε το πρώτο 

πεδίο παίρνει την τιμή 0, ενώ αν απορριφθεί παίρνει την τιμή 1. Αντίστοιχα αν ο πελάτης 

θέλει πρόσβαση στο Web το αντίστοιχο πεδίο παίρνει την τιμή 0 αλλιώς παίρνει την τιμή 

1. Γενικά το 0 σημαίνει επιτυχία και το 1 αποτυχία. Με βάση αυτά τα νούμερα το 

Workflow αποφασίσει την δρομολόγηση του εγγράφου [DWFSTART]. 

 

4.3.   Μοντελοποίηση της διαδικασίας στο Architect 

Φτάνουμε έτσι στο πιο σημαντικό βήμα της διαδικασίας που είναι η μοντελοποίηση της 

διαδικασίας με το εργαλείο μοντελοποίησης Architect. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε όλα 

όσα καταγράψαμε πριν, δηλαδή τα αναλυτικά βήματα της διαδικασίας, το ποιοί 

συμμετέχουν, με ποιά σειρά εκτελούνται τα βήματα κ.λ.π. Τα βασικά βήματα είναι τα 

εξής: 

 Καθορισμός ονόματος, ιδιοκτήτη και βασικής φόρμας ολόκληρης της διαδικασίας 

 Καθορισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων, χειροκίνητων και αυτόματων 

 Καθορισμός και προγραμματισμός των συνδετήρων 

 Προγραμματισμός των αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων 

 Έλεγχος συντακτικού και ενεργοποίηση της διαδικασίας 
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Όπως έχουμε δεί και σε άλλο κεφάλαιο το Architect παίζει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο 

ανάμεσα στις τέσσερις βάσεις της εφαρμογής Domino WorkFlow [DWFADM]. Διαβάζει 

στοιχεία απ' την βάση οργανισμού όπου περιέχονται οι εργαζόμενοι και γενικότερα το 

οργανόγραμμα της εταιρείας, διαβάζει επίσης στοιχεία απ' την βάση εφαρμογής, όπως οι 

φόρμες που θα χρησιμοποιήσει και γράφει στοιχεία στην βάση διαδικασίων. Το Architect 

έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικές ομάδες (τετράδες) βάσεων και για 

κάθε μια τέτοια ομάδα να υπάρχουν διαφορετικες διαδικασίες. Το ποιές βάσεις 

χρησιμοποιεί το βλέπουμε στο Μενού File - Open Databases: 

Εικόνα 4-9: Ομάδα βάσεων εργασίας [DWFSTART] 

 

Η ομάδα των βάσεων ορίζεται ως Profile, και μπορούμε να  έχουμε όσα Profiles 

θέλουμε.  

Τα συστατικά που έχουμε στην διάθεση μας κατά την σχεδίαση είναι τοποθετημένα στην 

εργαλειοθήκη στα αριστερά της επιφάνειας εργασίας. Τα βασικά  συστατικά που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι: 
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Εικόνα 4-10: Συστατικά εργαλειοθήκης Architect [DWFSTART] 

 

Απ' αυτά, οι κόμβοι έναρξης και τέλους δεν έχουν καμία άλλη λειτουργικότητα αλλά 

σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος μιας διαδικασίας. H κυρίως δουλειά γίνεται με την 

δραστηριότητα,  την αυτοματοποιημένη δραστηριότητα και τους συνδετήρες. Οι δύο 

συνδετήρες δεν έχουν διαφορά στον τρόπο χρήσης αλλά μόνο διαφορετικό σχήμα. 

Όνομα, Ιδιοκτήτης και Φόρμα ολόκληρης της διαδικασίας 

 Πριν ακόμη τοποθετήσουμε το πρώτο συστατικό στην επιφάνεια εργασίας του Architect 

θα πρέπει να αποφασίσουμε δύο βασικά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι, το ποιός θα 

είναι ο ιδιοκτήτης της διαδικασίας. Ως ιδιοκτήτης χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος που έχει 

τον συνολικό έλεγχο της διαδικασίας και όχι κάποιας μεμονωμένης δραστηριότητας, 

καθώς επίσης και την δικαιοδοσία να παρέμβει σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας 

προκειμένου να την αναβάλει, να την αναδρομολογήσει ή να την ακυρώσει. Επίσης 

μπορεί να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε μεμονωμένη δραστηριότητα. Το δεύτερο είναι 

ποιά θα είναι η κύρια φόρμα της διαδικασίας [DWFSTART, ITSODWF]. Κάνοντας δεξί 

κλικ στην επιφάνεια εργασίας και πηγαίνοντας στις Basic Properties μπορούμε να 

ρυθμίσουμε αυτές τις παραμέτρους. Ως ιδιοκτήτες της διαδικασίας μπορούμε να βάλουμε 

άτομα, τμήματα, ρόλους κ.λ.π. Προτείνεται εκτός απ' τα άτομα που πρέπει να είναι 

ιδιοκτήτες, να μπούν και κάποιοι ρόλοι, αλλά και το άτομο που σχεδιάζει τις διαδικασίες 

(π.χ. Σιδεράς). Η χρησιμότητα των ρόλων έχει αναφερθεί παραπάνω.  
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Εικόνα 4-11: Ορισμός ιδιοκτήτη(ων) της διαδικασίας 

 

 

Εικόνα 4-12: Ορισμός ονόματος και βασικής φόρμας καταχώρησης της διαδικασίας 
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Εικόνα 4-13: Ορισμός του ποιοί μπορούν να ξεκινήσουν την εκτέλεση της διαδικασίας 

Στις Βασικές Ιδιότητες της διαδικασίας, συμπληρώνουμε τα ακόλουθα για την 

συγκεκριμένη: 

Πεδίο Τιμή 

Όνομα (στα αγγλικά) NAR New Account Request 

Owner Σιδεράς Παναγιώτης, Back Office Supervisor 

Main document SdFormAitisi 

Initiator Potential Activity Owner of first activity 

Πίνακας 4-2: Ορισμός βασικών παραμέτρων της διαδικασίας 

 

Άρα μέχρι εδώ ορίσαμε κάποιες γενικές παραμέτρους της συνολικής διαδικασίας χωρίς 

να τοποθετήσουμε ακόμη, ούτε ένα συστατικό στην επιφάνεια εργασίας. Ξέρουμε λοιπόν 

ότι: 

 Η διαδικασία λέγεται  NAR New Account Request 

 Ιδιοκτήτες της διαδικασίας είναι ο Σιδεράς και ο Back Office Supervisor 

 Η βασική φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η SdFormAitisi 

 Την διαδικασία μπορούν να την ξεκινήσουν αυτοί που μπορούν να ξεκινήσουν την 

πρώτη δραστηριότητα (Εικόνα 4-13). 
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Καθορισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων, χειροκίνητων και αυτόματων 

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να αποφασίσουμε πόσες και ποιές δραστηριότητες 

χρειαζόμαστε, πως θα τις ονομάσουμε και ποιές από αυτές εκτελούνται χειροκίνητα και 

ποιές είναι αυτοματοποιημένες. Με βάση τα όσα έχουμε πει κατά την περιγραφή της 

συγκεκριμένης διαδικασίας, οι μεμονωμένες δραστηριότητες είναι: 

 

Δραστηριότητα Αγγλική ονομασία 

Συπλήρωση της αίτησης  Fill Request Form 

Έγκριση Προϊσταμένου  Back Office Supervisor Approval 

Συμπλήρωση ενότητας Χρηματιστηριακού  Fill Stock Section 

Συμπλήρωση ενότητας Μηχανογράφησης  Fill Web Section 

Ενημέρωση Πελάτη - Αποδοχή Inform Customer - Accepted 

Ενημέρωση Πελάτη - Απόρριψη Inform Customer - Rejected 

Ενημέρωση Υπεύθυνου απορρίψεων  Inform Rejection Supervisor 

Πίνακας 4-3: Επιμέρους δραστηριότητες και αυτοματοποιημένες δραστηριότητες 

 

Για να καταλάβουμε ποιές απ' τις παραπάνω δραστηριότητες θα είναι 

αυτοματοποιημένες θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι οι αυτοματοποιημένες 

δραστηριότητες. Αυτοματοποιημένη είναι η δραστηριότητα που δεν απαιτείται η 

παρέμβαση ανθρώπου για την ολοκλήρωση της. Π.χ. η αποστολή ενός mail,  η μαζική 

επεξεργασία εγγράφων ή ακόμη και η δημιουργία μιας καινούργιας εγγραφής σε μια 

βάση δεδομένων. Με βάση τα παραπάνω στην διαδικασία που εξετάζουμε, 

αυτοματοποιημένες θα είναι οι τρείς τελευταίες δραστηριότητες που αφορούν την 

ενημέρωση και θα γίνουν με την αποστολή e-mail. Τα δύο άλλα είδη 

αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων που υποστηρίζει το WorkFlow είναι οι agents και 
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τα server-driven programs. Και τα δύο είναι προγράμματα (scripts) με τα δεύτερα να 

εκτελούνται υποχρεωτικά στον Server. Στην συγκεκριμένη διαδικασία θα μας 

απασχολήσουν και οι agents όπως θα δούμε παρακάτω [DWFSTART], [DWFADM]. 

Με βάση τα παραπάνω τοποθετούμε τα κατάλληλα συστατικά στην επιφάνεια εργασίας 

μαζί με τους κόμβους αρχής και τέλους, τα ονομάζουμε και τα τοποθετούμε κατά 

χρονική σειρά εξέλιξης:  

Εικόνα 4-14: Οι δραστηριότητες τοποθετημένες στην επιφάνεια εργασίας 

Εδώ προσθέσαμε μια ακόμη αυτοματοποιημένη διαδικασία, την δημιουργία νέας 

εγγραφής πελάτη στην βάση δεδομένων έτσι ώστε να δείξουμε και την λειτουργικότητα 

των agents.  

Στην συνέχεια με δεξί κλίκ πάνω στις μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες καθορίζουμε 

τον ιδιοκτήτη της κάθε διαδικασίας, π.χ. για το Fill Request Form είναι ο BO Clerk και 

την φόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε (π.χ. SdFormAitisi).  
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Καθορισμός και προγραμματισμός των συνδετήρων 

Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες με το συστατικό 

των συνδετήρων και να καθορίσουμε τον τρόπο ροής του WorkFlow. Αρχικά λοιπόν 

συνδέουμε όλα τα συστατικά μεταξύ τους. Οι ροές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις 

υποχρεωτικές και στις προαιρετικές ή υπο συνθήκη. Τι σημαίνει αυτό; Η υποχρεωτική 

ροή συνδέει μεταξύ τους δύο διαδικασίες των οποίων η σειρά είναι αμετάβλητη υπο 

οποιεσδήποτε συνθήκες. Π.χ. μετά την συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη η 

διαδικασία μεταφέρει πάντα τον έλεγχο στην έγκριση του προισταμένου. Αντίθετα το 

επόμενο βήμα δεν είναι γνωστό εκ' των προτέρων. Γιατί ο προιστάμενος μπορεί να 

εγκρίνει, αλλά μπορεί και να απορρίψει την αίτηση. Εδώ έχουμε ροή υπο συνθήκη. Πως 

καθορίζουμε το τι είδους ροή είναι η κάθε μια. Πηγαίνουμε στις ιδιότητες της ροής (με 

δεξί κλικ) και αν είναι υποχρεωτική επιλέγουμε Properties - Tab Routing - Always, ενώ 

αν είναι υπό συνθήκη επιλέγουμε Properties - Tab Routing - Condition. Στο παράδειγμα 

μας η ροή που συνδέει τις δύο πρώτες δραστηριότητες είναι Always, ενώ η επόμενη είναι 

υπό συνθήκη [DWFSTART].  

Πως όμως θα καθορίσουμε εμείς την συνθήκη; Πάλι απ' τις ιδιότητες της ροής, ενώ 

έχουμε επιλέξει το Condition, ενεργοποιείται το Tab - Conditions, όπως βλέπουμε 

παρακάτω. Εδώ έχουμε πρόσβαση σε όλες τις φόρμες της βάσης εφαρμογής και σε κάθε 

πεδίο τους. Ανάλογα λοιπόν με την τιμή κάποιου πεδίου καθορίζεται και η ροή. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, είχαμε δηλώσει στην φόρμα ότι αν εγκρίνει ο προιστάμενος, 

τότε το κρυφό πεδίο "έγκριση προισταμένου" θα πάρει την τιμή μηδέν, αλλιώς θα πάρει 

την τιμή ένα. Άρα από την διαδικασία "έγκριση προισταμένου" φεύγουν δύο ροές, υπο 

συνθήκη και αμοιβαία αποκλειόμενες. Στην μια, το πεδίο "έγκριση προισταμένου" έχει 

την τιμή μηδέν και στην άλλη την τιμή ένα. 
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Εικόνα 4-15: Η συνθήκη δρομολόγησης για έγκριση προισταμένου 

 

Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την δραστηριότητα Web Access, στην οποία θα 

μεταφερθεί ο έλεγχος μόνο αν έχει συπληρωθεί το πεδίο Web Access στην φόρμα, οπότε 

το αντίστοιχο κρυφό πεδίο θα πάρει την τιμή μηδέν. Ολοκληρώνουμε τις ροές δίνοντας 

ονόματα, κάτι το οποίο είναι προαιρετικό. Είναι πάντως χρήσιμο να δίνουμε ονόματα 

τουλάχιστον στις υπό συνθήκη  ροές.  

 

Προγραμματισμός των αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων 

Το επόμενο και ίσως πιο σημαντικό βήμα είναι ο προγραμματισμός των 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ο προγραμματισμός που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ 

είναι δύο ειδών. Αυτόματη αποστολή mail και αυτοματοποίηση με agent. Για να 

προγραμματίσουμε την διαδικασία "Inform Customer Approved", πηγαίνουμε στις 

ιδιότητες της (με δεξί κλίκ) και στο Tab Action επιλέγουμε  Send Mail. Τώρα θα πρέπει 

να συμπληρώσουμε τρία πεδία. Το Send to, Subject και Body. Ας τα δούμε ένα προς ένα. 

Ως παραλήπτη μπορούμε να ορίσουμε άτομο, π.χ. τον πελάτη ο οποίος έκανε την αίτηση, 

αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση επειδή είναι αίτηση νέου πελάτη, που σημαίνει ότι 

δεν έχει mail θα θέλαμε το mail να πάει στον άνθρωπο που ξεκίνησε την πρώτη 
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δραστηριότητα. To WorkFlow έχει αυτήν την δυνατότητα μέσα απ' τα Job Properties, 

Initiator. 

Εικόνα 4-16: Καθορισμός αυτοματοποιημένου mail και παραλήπτη [DWFSTART] 

 

Στην συνέχεια ως θέμα (Subject) θέλουμε να ορίζουμε την πρόταση: 

Έγκριση της αίτησης Υπ' Αριθμ  ___________________ του  ________________ 

Για να παράγουμε το παραπάνω αποτέλεσμα στο Subject θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε συμβολοσειρές, αλλά και μεταβλητές, δηλαδή πεδία της εφαρμογής. 

Συγκεκριμένα θα γράφουμε: 

Κώδικας(Formula Language): 

"Έγκριση της αίτησης Υπ' Αριθμ " InstanceOS  "του" PF_Sname1+ PF_Fname1 

Επεξήγηση:    

InstanceOS=Πεδίο που περιέχει το μοναδικό όνομα του στιγμιότυπου της διαδικασίας  

PF_Sname+PF_Fname1=Επώνυμο + Όνομα του Αιτούντα 

Παράδειγμα: 

"Εγκρισή της αίτησης Υπ' Αριθμ ΠάνοςNAR10/09/2000 12:20  του Γιουβανάκη 

Αθανασίου 
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Τέλος στο κυρίως σώμα (Body) του mail θα γράψουμε πάλι κάτι αντίστοιχο που θα 

περιέχει σταθερά και μεταβλητά στοιχεία. Παράδειγμα 

 

Κώδικας : 

"ÁãáðçôÝ Êýñéå " + PF_SName1 + " " + PF_FName1 + "óáò 

åíçìåñþíïõìå üôé: " + @NewLine  

+ "Ç áßôçóç óáò ìå êùäéêü " + InstanceOS + " åãêñßèçêå 

óôéò: " + @Text(@Today) + @NewLine  

+ "Ãéá èÝìáôá óõíáëëáãþí óáò èá áðåõèýíåóôå óôïí Êï " + 

PF_PCenter + "  óôï ôçëÝöùíï 888-444" + @NewLine  

+ " Ãéá èÝìáôá åéóðñÜîåùí êáé ðëçñùìþí èá áðåõèýíåóôå óôï 

ôçëÝöùíï 111-222" 

Επεξήγηση:  

@Today = Συνάρτηση η οποία μας επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία 

@NewLine = Συνάρτηση  η οποία κάνει αλλαγή γραμμής 

PF_Center = Πεδίο της εφαρμογής με το όνομα του Υπεύθυνου Χρηματιστή 

* Τα υπόλοιπα πεδία έχουν επεξηγηθεί παραπάνω 

 

Εικόνα 4-17: Τι βλέπει ο χρήστης με βάση τον κώδικα που περιγράψαμε παραπάνω 
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Στην συνέχεια, ρυθμίζουμε και την δραστηριότητα "Create Customer Record", ώστε 

όταν φτάσουμε εκεί να εκτελείται ένας agent [DOMDESG],[IBMDEV],  ο οποίος έχει 

την δυνατότητα με βάση τα στοιχεία της διαδικασίας να δημιουργεί μια καινούργια 

εγγραφή στην βάση δεδομένων των πελατών. Ο agent λέγεται "SdAgentInsertRecord" 

και ο κώδικας του είναι ο ακόλουθος: 

Κώδικας (Lotus Script) 

' Δήλωση μεταβλητών  

 Dim db As New NotesDatabase("Korona/Domino","vore/vore_odbc.nsf") 

 Dim view As NotesView 

 Dim doc As NotesDocument 

' Αναζήτηση της τελευταίας εγγραφής των Πελατών, ψάχνουμε στην προβολή των 

Πελατών (view=κάτι αντίστοιχο με το Datasheet view στις βάσεις όπως η Access)  

 Set view=db.GetView("SdViewPortfolios") 

' Το τελευταίο έγγραφο 

 Set doc=view.GetLastDocument 

' Δημιουργία κωδικού Πελάτη με Α/Α κατά έναν μεγαλύτερο απ' την τελευταία 

εγγραφή  

 main.PF_Code=doc.PF_Code(0)+1 

' Καθορίζουμε η φόρμα του εγγράφου να είναι η φόρμα πελατών SdFormPortfolios 

 main.Form="SdFormPortfolios" 

' Aποθήκευση του εγγράφου 

 Call main.Save(True,False) 

' Αποθήκευση της εγγραφής στην βάση  

 Call main.CopyToDatabase(db) 

 CustomSubroutine = True 
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Έλεγχος συντακτικού και Ενεργοποίηση 

Αφού κάνουμε όλα τα παραπάνω έχουμε σχεδόν τελειώσει. Το Architect έχει ένα 

μηχανισμό ελέγχου της ορθότητας του σχεδιασμού της διαδικασίας. Με δεξί κλικ στην 

επιφάνεια εργασίας, επιλέγουμε Check Syntax, και το Architect μας δίνει το αποτέλεσμα, 

είτε Syntax OK, είτε μας αναφέρει την οποιαδήποτε παράλειψη, π.χ. αν ξεχάσαμε να 

δηλώσουμε ιδιοκτήτη σε κάποια δραστηριότητα, αν οι ροές δεν οδηγούν πουθενά, αν δεν 

έχει προγραμματιστεί κάποια αυτοματοποιημένη διαδικασία κ.λ.π.  

Εικόνα 4-18: Έλεγχος συντακτικού στο Architect [DWFADM] 

 

Τελειώνουμε ενεργοποιώντας την διαδικασία στην βάση διαδικασιών έτσι ώστε να είναι 

έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Στο Μενού File δίνουμε Activate Process.  

 

Σημείωση: Είναι διαφορετικό πράγμα η αποθήκευση της διαδικασίας, απ' την 

ενεργοποίηση της. Αν αποθηκεύσουμε μια διαδικασία χωρίς να την ενεργοποιήσουμε 

τότε αυτή δεν είναι διαθέσιμη στην βάση εφαρμογής 
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Εικόνα 4 -19: Η ολοκληρωμένη μορφή της διαδικασίας "Νέος Λογαριασμός Πελάτη" 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 83 



 

4.4.  Εκτέλεση και Έλεγχος της διαδικασίας 

Απομένει να δούμε αν κάναμε καλά την δουλειά μας. Θα πρέπει να πάμε στην Βάση 

Εφαρμογής, να εκτελέσουμε την διαδικασία και να δούμε αν δουλεύει όπως πιστεύουμε 

ότι την σχεδιάσαμε να δουλεύει. Την όλη διαδικασία θα εκτελέσει ένας χρήστη με πλήρη 

δικαιοδοσία (Σιδεράς) για λόγους ευχρηστίας, μιας και η αλλαγή χρηστών κατά την 

εκτέλεση της διαδικασίας είναι άβολη και χρονοβόρα.  

 

Σημείωση: Αν η διαδικασία δεν εμφανίζεται στην λίστα διαδικασιών της Βάσης 

Εφαρμογής είναι πιθανόν να συμβαίνουν τα εξής: 

1. Αν στο Setup Document της βάσης εφαρμογής, είναι ενεργοποιημένη η Process 

Cache, τότε η διαδικασία είναι χρονοπρογραμματισμένη να ενεργοποιηθεί σε μισή ώρα. 

Για να την ενεργοποιήσουμε, δίνουμε Update Process Cache, στο View 

"Administration\7. Cache\By Process",  στην Βάση Εφαρμογής . 

2. Είναι πιθανόν στο Architect να μην έχουμε δηλωθεί ως "Potential Activity Owner of 

First Activity". Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την ρύθμιση στον 

σχεδιασμό της διαδικασίας, και να την ξαναενεργοποιήσουμε 

 

Εκτέλεση της διαδικασίας 

Το σενάριο εκτέλεσης της διαδικασίας εγγραφής νέου πελάτη θα ακολουθήσει την εξής 

πορεία. Αρχικά θα συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία του πελάτη. Στην 

συνέχεια, θα εγκριθεί απ' τον προϊστάμενο του Back Office, θα περάσει απ το 

Χρηματιστηριακό τμήμα, θα ακολουθήσει το τμήμα Μηχανογράφησης και τέλος θα γίνει 

ενημέρωση της βάσης δεδομένων και του πελάτη.  

Αυτό που βλέπει ο χειριστής όταν ξεκινάει την εφαρμογή είναι η παρακάτω οθόνη: 
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Εικόνα 4-20: Η κεντρική οθόνη έναρξης της εφαρμογής/Tab:All Jobs [DWFSTART] 

Αριστερά υπάρχει ένας navigator, ο οποίος έχει δύο επιλογές την All Jobs και την 

Desktop. Κάθε μια απ' τις επιλογές του tab All Jobs ταξινομεί τις διαδικασίες με βάση 

κάποιο κριτήριο όπως φαίνεται. Οι δυνατοί τρόποι είναι κατά ονομασία, κατά 

ημερομηνία λήξης, κατά κατάσταση, κατά συμμετέχοντες, κατά ολοκληρωμένες 

διαδικασίες, κατά αρχειοθετημένες διαδικασίες. Εμείς θα ασχοληθούμε με το tab 

Desktop μιας και εκεί θα πρέπει να βρίσκεται αυτός που δουλεύει στο Workflow. 

Πάντως για να ξεκινήσουμε μια καινούργια διαδικασία δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε 

σε κάποιο συγκεκριμένο tab. 

Εικόνα 4-21: Η κεντρική οθόνη έναρξης της εφαρμογής/Tab Desktop [DWFSTART] 

Τις επιλογές του tab Desktop θα τις συζητήσουμε στην πορεία. Για να ξεκινήσουμε μια 

διαδικασία πηγαίνουμε στην ενέργεια "New Job", και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
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Εικόνα 4-22: Η λίστα διαλόγου για την επιλογή διαδικασίας προς εκτέλεση 

Εδώ επιλέγουμε την διαδικασία που θέλουμε να εκτελέσουμε, από μια λίστα 

διαδικασιών. Στο πεδίο "Όνομα εργασίας" πληκτρολογούμε ένα μοναδικό όνομα για την 

διαδικασία και στην προτεραιότητα εμφανίζεται εξ' ορισμού ο βαθμός "medium". 

Ακριβώς από κάτω υπάρχει μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας, η οποία μάλιστα 

είναι προαιρετική και συμπληρώνεται κατά την σχεδίαση της διαδικασίας στο Architect, 

Process Properties, Tab Description. Το κουμπί "View Process" είναι αρκετά ενδιαφέρον 

και θα το δούμε στην συνέχεια.  

Σημείωση: Στο πεδίο "Διαδικασία", όπου επιλέγουμε την διαδικασία που θέλουμε να 

εκτελέσουμε, δεν εμφανίζονται όλες οι διαδικασίες του WorkFlow, αλλά μόνο αυτές που 

έχει ο συγκεκριμένος χρήστης δικαίωμα να ξεκινήσει, όπως άλλωστε έχει δηλωθεί στις 

ιδιότητες των διαδικασιών, στο Tab Initiator του Architect. Έτσι δεν μπορεί ο χειριστής 

του Back Office να ξεκινήσει διαδικασίες του Χρηματιστηριακού τμήματος 

[DWFADM]. 

Η ονομασία της εργασίας, κανονικά είναι ένα πεδίο όπου ο χρήστης πληκτρολογεί το 

όνομα που επιθυμεί. Αυτό έχει όμως δύο προφανή μειονεκτήματα. Αν ο χρήστης εκτελεί 

διακόσιες διαδικασίες την ημέρα, είναι κουραστικό να πληκτρολογεί κάθε φορά το 

όνομα της εργασίας. Επίσης όταν υπάρχουν πολλοί  χρήστες, υπάρχει η πιθανότητα να 

καταχωρηθούν στο σύστημα δύο εργασίες με το ίδιο όνομα και αυτό να δημιουργήσει 

πρόβλημα. Έτσι το παρόν πεδίο, έγινε υπολογιζόμενο (computed) προκειμένου και η 

μοναδικότητα της εργασίας να διαφυλαχθεί, αλλά και το όνομα της να έχει κάποιο 
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νόημα. Επέλεξα το όνομα της εργασίας να αποτελεί συνδυασμό, Ονόματος Χρήστη 

(Ελένη) +  Αρχικά Διαδικασίας (NAR) + Τρέχουσα ημερομηνία + Ώρα. Ο παραπάνω 

συνδυασμός εξασφαλίζει τις προυποθέσεις που είπαμε νωρίτερα [ITSODWF]. 

Εικόνα 4-23: Η μορφή της φόρμας κατά τον χρόνο εκτέλεσης 

Με το πάτημα του κουμπιού "OK" εμφανίζεται η γνωστή φόρμα καταχώρησης των 

στοιχείων του υποψήφιου πελάτη. Ο χειριστής που ανήκει στο Back Office, δεν  βλέπει 

καμία απ' υπόλοιπες τρεις ενότητες της φόρμας που δεν τον αφορούν. Παρατηρούμε ότι 

στην επικεφαλίδα, αναγράφεται με κόκκινα γράμματα το όνομα της δραστηριότητας "Fill 

Request Form", η τρέχουσα ημερομηνία και η χειρίστρια του Back Office Ελένη 

Γκαμπατζολίδου. 

Μόλις ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων, έχει τρείς επιλογές όπως φαίνονται 

στην γραμμή ενεργειών: Save & Complete, που είναι η φυσιολογική εξέλιξη, Switch to 

Cover, δηλαδή μετάβαση στο εξώφυλλο και View  Job. Τις δύο τελευταίες επιλογές θα τι 

δούμε στην συνέχεια. Με το πάτημα του κουμπιού Save & Complete γίνονται τα 

ακόλουθα: 
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 Το έγγραφο αποθηκεύεται. 

 Δρομολογείται αυτόματα απ' την δραστηριότητα Fill Request form, στην επόμενη, 

δηλαδή στην Back Office Supervisor Approval 

 Το έγγραφο γίνεται διαθέσιμο στον Back Office Supervisor 

Τι βλέπει στην οθόνη του ο Back Office Supervisor Θέμης Λαζαρίδης: 

Εικόνα 4-24: Το περιεχόμενο των εισερχομένων όπως το βλέπει ο BO Supervisor 

Στο tab Desktop, στην ενότητα Inbox φαίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Την 

διαδικασία αυτή την βλέπουν μόνο όσοι έχουν δικαίωμα να την διεκπεραιώσουν στην 

παρούσα φάση, δηλαδή ο Λαζαρίδης και ο Σιδεράς. Άρα στο Inbox υπάρχουν οι 

διαθέσιμες διαδικασίες για διεκπεραίωση. Παρατηρούμε ότι σε μορφή καταράκτη στα 

δεξιά της οθόνης εμφανίζονται με την σειρά τα παρακάτω στοιχεία: 

 Το όνομα της εργασίας (ΕλένηNAR 27/06/2000 04:26:49 μ.μ.) 

 Την δραστηριότητα στην οποία βρίσκεται (ΒΟ Supervisor Approval ), την 

κατάσταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (New) και το όνομα της διαδικασίας,  

(NAR New Account Request). 
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 Ένας μικρός κίτρινος φάκελλος (Cover Document) με τα ονόματα των ανθρώπων 

που μπορούν να εκτελέσουν την συγκεκριμένη δραστηριότητα (Θέμης Λαζαρίδης, 

Πάνος Σιδεράς) 

 Μια μικρή λευκή σελίδα που είναι το κυρίως έγγραφο (Main Document, 

SdFormAitisi). 

Μπορεί να δεί κανείς το περιεχόμενο, είτε του Cover Document είτε του Main Document 

του κάνοντας διπλό κλίκ επάνω του. 

Εικόνα 4-25: Η μορφή του εγγράφου εξώφυλλου 

 

Να υπενθυμίσουμε εδώ τις διαφορές ανάμεσα στην διαδικασία (process), την 

δραστηριότητα (activity) και την εργασία (Job). Η διαδικασία είναι το μοντέλο που 

έχουμε σχεδιάσει, η δραστηριότητα είναι ένα βήμα του συνολικού μοντέλου και η 

εργασία είναι το στιγμιότυπο (αυτό δηλαδή που πραγματικά εκτελείται) του 

συγκεκριμένου μοντέλου [DWFSTART].  

Η έννοια του φακέλλου στο Workflow 

Μιλήσαμε μέχρι τώρα για μια ηλεκτρονική φόρμα ή φόρμες η οποία δρομολογείται από 

χειριστή σε χειριστή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το WorkFlow θεωρεί 
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ότι αυτό που δρομολογείται από δραστηριότητα σε δραστηριότητα μέσα σε μια 

διαδικασία είναι ένας φάκελλος (binder), ο οποίος αποτελείται από ένα εξώφυλλο (cover 

document) και από ένα κυρίως έγγραφο (main document), το οποίο είναι η ηλεκτρονική 

φόρμα που εμείς δημιουργούμε. Ο φάκελλος μπορεί να περιέχει πολλά δευτερεύοντα 

έγγραφα, αλλά μόνο ένα κυρίως έγγραφο και ένα εξώφυλλο. Ο κάθε χειριστής λοιπόν 

βλέπει τις πληροφορίες που δείξαμε παραπάνω και μπορεί να μετακινείται απ΄ το κυρίως 

έγγραφο στο εξώφυλλο και αντίστροφα. Το εξώφυλλο έχει την μορφή της εικόνας 4-23. 

Όπως βλέπουμε το εξώφυλλο περιέχει πληροφορίες όπως, τα ονόματα της διαδικασίας, 

της εργασίας και της δραστηριότητας, τους πιθανούς ιδιοκτήτες της δραστηριότητας, τον 

χρόνο έναρξης της εργασίας κ.λ.π. 

Κάνοντας κλίκ πάνω στο κυρίως έγγραφο ο BO Supervisor, βλέπει την φόρμα, σε 

κατάσταση ανάγνωσης (δεν μπορεί δηλαδή να την επεξεργαστεί). Πατώντας το κουμπί 

Claim & Edit (Απόκτηση και Επεξεργασία) αναλαμβάνει την ευθύνη της διεκπεραίωσης 

της συγκεκριμένης φάσης της διαδικασίας. 

Εικόνα 4-26: Απόκτηση του φακέλλου απ' τον BO Supervisor 

 

Παρατηρούμε ότι στον BO Supervisor εμφανίζεται και η δεύτερη ενότητα της φόρμας 

την οποία πρέπει να επεξεργαστεί προκειμένου να δώσει την έγκριση του, αλλά όχι οι 

ενότητες που δεν τον αφορούν (Π.χ. η ενότητα συνναλλαγών ή η ενότητα πρόσβασης 

στο Web). Επίσης το όνομα της δραστηριότητας έχει αλλάξει σε "BO Supervisor 
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Approval", καθώς και το όνομα του τρέχοντος χρήστη σε "Λαζαρίδης Θέμης". Αν 

μεταφερθούμε στην αρχική φόρμα της εφαρμογής θα δούμε ότι ο φάκελλος έχει φύγει 

απ' το Inbox και έχει μπει στο Personal Workspace του συγκεκριμένου μόνο χρήστη 

π.χ. του Θέμη Λαζαρίδη. 

 

 

Εικόνα 4-27: Ο φάκελλος ενώ έχει μεταφερθεί απ' το Inbox στο Personal Workspace 

 

Αυτό γιατί συμβαίνει;  Ποιά η διαφορά του Inbox απ' το Personal Workspace; To Inbox 

το "βλέπουν" όλοι όσοι έχουν δικαιοδοσία να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας διαδικασίας 

και ο καθένας δυνητικά μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε διαδικασία βρίσκεται εκεί. 

Αντίθετα το Personal Workspace είναι προσωπικός και μοναδικός χώρος όπου 

μεταφέρεται η διαδικασία μόλις αναλάβει να την διεκπεραιώσει συγκεκριμένο άτομο. 

Έτσι ο Λαζαρίδης πριν αναλάβει την διαδικασία την έβλεπε στο Inbox, ενώ με το που 

έδωσε "Claim & Edit" αυτή μεταφέρθηκε στο δικό του και μόνο στο δικό του Personal 

Workspace. 

Πριν ολοκληρώσουμε την φάση αυτής της διαδικασίας με την έγκριση του 

προϊσταμένου, να δούμε τι κάνει η ενέργεια "View Job".  Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί 

ένα πρόγραμμα τον Viewer, το οποίο έχει την δυνατότητα να δείξει με οπτικό τρόπο 

ολόκληρη την διαδικασία και με το σύμβολο μιας ομάδας εγγράφων, την φάση στην 

οποία βρίσκεται αυτή η διαδικασία. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθάει να 
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αποκτήσει κανείς συνολική εικόνα της διαδικασίας, καθώς και να εντοπίσει το σημείο 

στο οποίο βρίσκεται [DWFVIEW]. 

 

Εικόνα 4-28: Το περιβάλλον του Viewer 

 

Σημείωση: Επειδή ο Viewer είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εγκατεστημένο στην 

βάση Οργανισμού για να μπορέσει κάποιος να τον χρησιμοποιήσει θα πρέπει να έχει τα 

κατάλληλα δικαιώματα στην βάση Οργανισμού. Συγκεκριμένα θα πρέπει ο χρήστης να 

έχει τον ρόλο "ResUser" (δηλ. Resource User, Χρήστης Πόρων). 

 

Ακολουθούν οι δραστηριότητες της Συμπλήρωσης των στοιχείων που αφορούν το 

χρηματιστηριακό και την μηχανογράφηση. Εδώ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να 

αναφέρουμε. Οι έχοντες την ευθύνη της κάθε δραστηριότητας την αναλαμβάνουν (Claim 

& edit) , συμπληρώνουν τα στοιχεία στην φόρμα και την ολοκληρώνουν (Save & 

Complete). Έτσι η διαδικασία φτάνει στην αυτοματοποιημένη δραστηριότητα 

"Δημιουργία Νέας Εγγραφής Πελάτη". 
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Εικόνα 4-29: Η διαδικασία μας στην κατάσταση αυτοματοποίησης 

 

Μια αυτοματοποιημένη δραστηριότητα απ' την φύση της δεν ανήκει στην δικαιοδοσία 

κανενός και έτσι δεν  κανείς μπορεί να την αναλάβει και να την επεξεργαστεί. Πως 

λοιπόν προχωρούμε στην επόμενη φάση, την "Ενημέρωση του πελάτη",  που είναι και 

αυτή αυτοματοποιημένη δραστηριότητα. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει ένας agent, ο "OS 

Domino Workflow Backgrounder", ο οποίος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις 

αυτοματοποιημένες δραστηριότητες. Ο agent αυτός εκτελείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, με βάση τον χρονοπρογραμματισμό που επιλέγουμε εμείς, απ' τις ρυθμίσεις 

του agent. Μπορεί όμως σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να δούμε άμεσο αποτέλεσμα να 

εκτελεστεί αμέσως, απ' το Μενού Actions - OS Domino Workflow Backgrounder 

[ITSODWF],[DWFSTART].  

Εικόνα 4-30: Η εκτέλεση του πράκτορα "OS Domino Workflow Backgrounder" 

 

Με την εκτέλεση του παραπάνω agent ολοκληρώνεται και η διαδικασία μας, όπου στο 

τέλος της είχαμε την εκτέλεση δύο αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων. Τι έκαναν 
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αυτές οι δραστηριότητες. Η μια δημιούργησε μια καινούργια εγγραφή στην εξωτερική 

βάση δεδομένων, με την συμβολή του προγράμματος διασύνδεσης DECS και η άλλη 

έστειλε ένα ενημερωτικό σημείωμα στο άτομο που ξεκίνησε την διαδικασία 

(Γκαμπατζολίδου Ελένη) το οποίο η ίδια μπορεί να προωθήσει στον πελάτη. Το 

αποτέλεσμα τ το βλέπουμε στις παρακάτω εικόνες.  

Εικόνα 4-31: Η ενημέρωση της εξωτερικής βάσης Portfolios 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι στους πέντε πελάτες της ΑΧΕ προστέθηκε και ο Κος Σημίτης, 

παίρνοντας και αυτόματα τον κωδικό έξι, που ήταν ο επόμενος του τελευταίου. 

Εικόνα 4-32: Το mail ενημέρωσης του πελάτη 

 

Εδώ ολοκληρώνεται και η εκτέλεση της διαδικασίας η οποία ήταν επιτυχημένη. Αν σε 

οποιαδήποτε φάση της κάτι πάει στραβά, από αστοχία υλικού μέχρι κακό χειρισμό, η 
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διαδικασία πιθανόν δεν θα ολοκληρωθεί, αλλά στο μεταξύ θα έχει ειδοποιηθεί ο 

ιδιοκτήτης της εργασίας. Το WorkFlow στην περίπτωση που μια διαδικασία δεν είναι 

δυνατόν να περατωθεί αναλαμβάνει να στείλει ένα mail στον ιδιοκτήτη. 

 

Ρυθμίσεις στον mail client 

Χρήστες και πελάτες έχουν ένα αρχείο mail στο οποίο δέχονται τα μηνύματα τους. Όλα 

τα εισερχόμενα μηνύματα εξ' ορισμού πηγαίνουν στον φάκελλο  Inbox.  Κάποιος ο 

οποίος έχει αρκετά μηνύματα την ημέρα, δυσκολεύεται να τα διαχωρίσει, να τα 

κατηγοριοποιήσει ή να τα αναζητήσει. Γι αυτό καλό είναι να γίνουν οι κατάλληλες 

ρυθμίσεις στον Mail Client (Notes ή POP3) έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

κατηγοριοποίισης των μηνυμάτων. Το συγκεκριμένο παράδειγμα που θα δούμε 

παρακάτω γίνεται με Notes Client, μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε 

Mail Client, αφού πρώτα κάνουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο έγγραφο του χρήστη 

που βρίσκεται στο βιβλίο διευθύνσεων (βάση names.nsf) στον Domino Server 

[DOMADM1]. 

 

Εικόνα 4-33: Δημιουργία καινούργιο φακέλλου στην βάση mail 

 

Ένα στέλεχος του χρηματιστηριακού τμήματος θέλει να κρατάει τα εισερχόμενα 

μηνύματα σε τρείς φακέλλους. Σε έναν θα περιέχονται τα μηνύματα για αγορές μετοχών, 

σε έναν δεύτερο τα μηνύματα για πωλήσεις μετοχών και στον τρίτο ότι αφορά 
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επενδυτικες συμβουλές. Για  να υλοποιηθεί το παραπάνω στο mail του συγκεκριμένου 

ατόμου δημιουργούμε έναν φάκελλο με το όνομα Workflow και υποφακέλλους με 

ονόματα "Αγορές, "Πωλήσεις" και "Επενδυτικές Συμβουλές". Η δημιουργία των 

φακέλλων γίνεται απ' το Μενού Create - Folder [DOMDESG]. 

Αφού δημιουργήσουμε τους φακέλλους θα πρέπει καθορίσουμε τους κανόνες με βάση 

τους οποίους θα γίνεται η κατηγοριοποίηση και θα πηγαίνει κάθε mail στον κατάλληλο 

φάκελλο. Δηλαδή για να μπορέσει να κατευθύνεται σωστά το κάθε έγγραφό θα πρέπει 

π.χ. στο Θέμα του (Subject) να περιέχει την λέξη "Αγορά" για να πηγαίνει στον φάκελλο 

αγορών, "Πώληση" για να πηγαίνει στις "Πωλήσεις" και "Συμβουλή" για να πηγαίνει 

στις επενδυτικές συμβουλές αντίστοιχα. 

Για να καθορίσουμε τα παραπάνω, στο mail στον φάκελλο Rules επιλέγουμε New Rule 

και στην οθόνη που εμφανίζεται κάνουμε τα ακόλουθα 

Εικόνα 4-29: Καθορισμός κανόνων στην βάση mail 

 

Επιλέγουμε την συνθήκη "Specify Condition" (στο πάνω μέρος της οθόνης) subject - 

contains - Αγορά και κατόπιν πατούμε το πλήκτρο ADD. Μπορούμε να κάνουμε πιο 

σύνθετους κανόνες με AND και OR. Στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγουμε την 

ενέργεια "Specify Action" , όπου δίνουμε Move to Folder  - Workflow\Αγορές και 

πατάμε το πλήκτρο Add Action. Έτσι ολοκληρωμένα ο κανόνας λέει: 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 96 



Αν το θέμα του μηνύματος περιέχει την λέξη Αγορά μετακίνησε το μήνυμα στον 

κατάλογο Workflow\Αγορές 

 

 

 

Ανακεφαλαίωση 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε απ' την αρχή μέχρι το τέλος πως σχεδιάζουμε και 

υλοποιούμε μια διαδικασία. Ξεκινάμε απ' τον ορισμό της και φτάνουμε στην εκτέλεση 

της ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε 

οποιαδήποτε διαδικασία, όσο πολύπλοκη και αν είναι αυτή. Το Architect μας απαλλάσει 

από μεγάλο κόπο σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μιας διαδικασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Workflow στο Web 

Μέχρι τώρα είδαμε πως μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε διαδικασίες 

εύκολα και γρήγορα με το εργαλείο Dominο Workflow. Το σενάριο λοιπόν είναι ότι  

προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένας πελάτης, παίρνει τηλέφωνο στην ΑΧΕ, δίνει τα 

στοιχεία του και στην συνέχεια ξεκινάει η εκτέλεση μια διαδικασίας. Τι θα συμβεί όμως 

αν οι γραμμές είναι κατηλλημένες, αν ο πελάτης έχει αποφασίσει για την αγορά μιας 

μετοχής απ' το προηγούμενο βράδυ ή ακόμη αν θέλει να ενημερωθεί για το 

χαρτοφυλάκιο του σε ώρα που δεν λειτουργεί η ΑΧΕ;  

Απάντηση σε όλα αυτά δίνει η δυνατότητα που προσφέρει το Domino, αλλά και το 

Domino Workflow για Web-based Workflow. Όλοι γνωρίζουμε την εξάπλωση που έχει 

το Ίντερνετ στις μέρες μας και την σημασία που έχει αποκτήσει η χρήση του για πολλές 

επιχειρήσεις. Όλοι οι άνθρωποι των Η/Υ ονειρεύονται το απόλυτο client εργαλείο, όπως 

είναι ο browser, όπου μέσα από εκεί θα μπορείς ο πελάτης να διεκπεραιώνει, εύκολα, 

γρήγορα και με ασφάλεια κάθε εργασία χωρίς να σηκωθεί απ' την καρέκλα του.  

 

5.1. Προυποθέσεις και περιορισμοί για Web-based Workflow 

Ας πάμε να δούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε Workflow μέσω 

Web. Το υποστηρίζουν τα εργαλεία; Απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια; Μήπως χρειάζονται 

αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα εφαρμογή; Απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία; Υπάρχει 

ασφάλεια στο σύστημα ή δημιουργούνται τρύπες ασφαλείας. Ας δούμε όλα τα παραπάνω 

με την σειρά 

1. Τι θέλουμε; Να μπορεί να ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ μια διαδικασία από το Web. Άρα το κυρίως 

ζητούμενο δεν είναι να εκτελείται κάθε φάση της διαδικασίας στο Web, αλλά μόνο να 

ξεκινάει και ενδεχομένως να ενημερώνεται κάποια στιγμή ο πελάτης για την κατάληξη 

της διαδικασίας.  Π.χ. να εισάγει ο χρήστης μια εντολή αγοράς και να μπορεί να 

πληροφορηθεί αν εκτελέστηκε ή όχι. 

2. Και το Domino, αλλά και το Domino Workflow υποστηρίζουν την πρόσβαση μέσω 

Web. Για παράδειγμα κατασκευάζοντας μια φόρμα, μπορούμε να δούμε την φόρμα αυτή 
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και απ' τα Notes, αλλά και απ' το Web με αισθητικές μόνο μικροδιαφορές. Αυτό βέβαια 

είναι η μισή αλήθεια. Προκειμένου να πετύχουμε την λειτουργικότητα της φόρμας 

χρησιμοποιούμε τα προγραμματιστικά εργαλεία του Domino όπως την "Formula 

Language", μια γλώσσα μακροεντολών με περιορισμένες δυνατότητες και την "Lotus 

Script" μια Basic - Like, αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού. Η 

λειτουργικότητα αυτή χάνεται σε μεγάλο βαθμό στο Web. Συγκεκριμένα ο κώδικας της 

Lotus Script που είναι και το πιο ευέλικτο εργαλείο δεν αναγνωρίζεται καθόλου απ' τους 

browsers, ενώ η Formula Language εκτελεί κάποιες απλές διαδικασίες όπως αποθήκευση 

εγγράφου ή δημιουργία νέου εγγράφου, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάποιες άλλες όπως 

validation πεδίων,  βρόγχους επανάληψης και πολύπλοκες συνθήκες.  

3. Αν θέλουμε να κάνουμε "σοβαρό" προγραμματισμό στα Notes θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε Lotus Script, απ' την άλλη η χρήση της Formula Language μας 

βοηθάει στις απλούστερες περιπτώσεις. Το εργαλείο που αναγνωρίζεται απ' το Web είναι 

η Formula Language, άρα αν έχουμε επενδύσει σε αυτήν είναι εύκολος ο 

προγραμματισμός της εφαρμογής μας στο Web. Αντίθετα αν έχουμε ασχοληθεί μόνο με 

Lotus Script, τότε περιοριζόμαστε στον προγραμματισμό για τα Notes και όχι για το Web 

[DOMPRGFORM]. 

4. Επειδή όπως ανέφερα και παραπάνω από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνει μια διαδικασία μόνο η πρώτη δραστηριότητα, η εκκίνηση, και η τελευταία, 

η ενημέρωση του πελάτη, απαιτούν Web "χαρακτηριστικά", μόνο αυτές οι 

δραστηριότητες θα διαφοροποιηθούν. Στην πράξη θα δημιουργηθούν καινούργιες 

φόρμες εκκίνησης της διαδικασίας αποκλειστικά για Web. Μάλιστα η μοντελοποίηση 

της διαδικασίας δεν αλλάζει καθόλου χάρη σε ένα "τρίκ" όπως θα δούμε παρακάτω. 

5. Tο μόνο πρόσθετο εργαλείο που πρέπει να γνωρίζουμε, τουλάχιστον σε κάποιο 

βαθμό, είναι η JavaScript. H JavaScript είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα script η 

οποία  κάνει τον προγραμματισμό στο Web και μας βοηθάει να ξεπεράσουμε κάποιες 

εγγενείς αδυναμίες του Domino [AND98]. 

6. Τέλος θα αναφέρουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε HTTP Password και να 

περιορίσουμε την πρόσβαση στην βάση, όταν ο client είναι Web [DOMADM1]. 
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Ποιός είναι ο στόχος μας. Να μεταβάλλουμε την εφαρμογή Workflow, έτσι ώστε να να 

έχει ο πελάτης πρόσβαση σε όλες τις διαδικασίες μέσω Web. Να ενημερώνεται άμμεσα 

και γρήγορα χρησιμοποιώντας τον browser. Η διεπαφή να είναι τυποποιημένη και 

βασισμένη στα πρότυπα του Web.  

Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε είναι τα εξής: 

 Ρυθμίσεις και δημιουργία φόρμας για Web  πρόσβαση 

 Βελτίωση της λειτουργικότητας της φόρμας  

 Frames, Frame Sets, Pages, Icons, Hot Spots [DOMDESG] 

 Ρυθμίσεις στο Address Book, και στην λίστα πρόσβασης (ACL ) της βάσης 

 Μεταβολή στην μοντελοποίηση της διαδικασίας στο Architect. 

 

5.2  Ρυθμίσεις και δημιουργία φόρμας για Web  πρόσβαση 

Στο Web η βασική δυνατότητα αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα είναι με 

φόρμες. Άρα και στην περίπτωση του WorkFlow, θα χρησιμοποιηθεί η φόρμα. Όπως 

ξέρουμε μέχρι τώρα, μια διαδικασία ξεκινάει με το πάτημα του πλήκτρου "New Job" 

μέσα απ' το περιβάλλον WorkFlow [DWFSTART]. Πως λοιπόν θα κάνουμε μια φόρμα 

να ξεκινάει μια διαδικασία; Για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο πράγματα.  

Εικόνα 5-1: Πρόσβαση στο έγγραφο ρυθμίσεων της εφαρμογής 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 100 



 

 

 Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Advanced Initiation" στην ενότητα "Initiation 

Settings" του Setup Document της Βάσης Εφαρμογής, δηλαδή ουσιαστικά ενεργοποίηση 

της δυνατότητας να ξεκινήσει μια διαδικασία με την αποστολή mail ή με την 

καταχώρηση μιας φόρμας στοιχείων[DWFADM].  

 Αντιγραφή των πεδίων της πρότυπης φόρμας "OS Form-based Intiation Template" 

που βρίσκεται στην βάση εφαρμογής στην καινούργια φόρμα που θα δημιουργήσουμε.  

Εικόνα 5-2: Ενεργοποίηση του "Advanced Initiation" στο Setup Document [DWFADM] 

 

Εικόνα 5-3: Τα απαραίτητα πεδία για την εκκίνηση διαδικασίας από φόρμα 

 

Ας δούμε τι κάνει το καθένα απ' αυτά[DOMSTART],[ITSODWF]: 
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Όνομα πεδίου Επεξήγηση 

NewProcessNameOS Καθορίζει την διαδικασία που θα ξεκινήσει η φόρμα 

NewJobNameOS Καθορίζει το όνομα της εργασίας που θα ξεκινήσει 

NewJobPriorityOS Καθορίζει την προτεραιότητα της εργασίας 

MailStatusOS Καθορίζει την κατάληξη της φόρμας που χρησιμοποιήθηκε 

για την εκκίνηση της διαδικασίας. Συνήθως βάζουμε την 

τιμή "2" ή κενό, έτσι ώστε η φόρμα να γίνει το κυρίως 

έγγραφο της διαδικασίας 

InitiateOS Αν είναι κενό ή περιέχει την λέξη "No", τότε το έγγραφο 

ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει μια διαδικασία, 

αντίθετα αν περιέχει την λέξη "Yes" θα χρησιμοποιηθεί για 

να ξεκινήσει μια διαδικασία 

ExternalInitiatorOS Είναι προαιρετικό και αναφέρεται το όνομα του ανθρώπου 

που μπορεί να ξεκινήσει μια εργασία 

Η διαδικασία που θα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε το Form-based Initiation είναι η 

Αγορά Μετοχών. Ας θυμηθούμε την αρχική μορφή της φόρμας, όπως την βλέπει ο 

χειριστής του χρηματιστηριακού: 

Εικόνα 5-4: Φόρμα "Αγορά Μετοχών" όπως φαίνεται απ' τον Notes client 
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Απ' την παραπάνω φόρμα χρειαζόμαστε για το Web μόνο την ενότητα "Στοιχεία 

Αγοράς". Ο πελάτης απ' την στιγμή που για να μπεί στο σύστημα θα πρέπει να 

πιστοποιηθεί με όνομα και κωδικό τα στοιχεία του είναι ήδη γνωστά. 

Εικόνα 5-5: Φόρμα "Αγορά Μετοχών" όπως φαίνεται απ' τον Web client 

Κάνουμε ένα αντίγραφο της φόρμας και διαγράφουμε τα πεδία που δεν χρειάζονται, 

δηλαδή τα στοιχεία του πελάτη. Αν εκτελέσoυμε την φόρμα από Web θα πάρουμε το 

αποτέλεσμα που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.  

 

5.3.  Βελτίωση της λειτουργικότητας της φόρμας  

Εδώ υπάρχουν μια σειρά θέματων που πρέπει να λυθούν. 

 Το μήκος όλων των πεδίων είναι ίδιο άσχετα με το τι έχει καθοριστεί στις ιδιότητες 

των πεδίων 

 Θα πρέπει να συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία "Επωνυμία Μετοχής" με βάση τον 

κωδικό της μετοχής, και "Υπόλοιπο λογαριασμού" με βάση τον πελάτη που 

πιστοποιήθηκε. 

 Θα πρέπει το πεδίο "Συνολικό Κόστος" να υπολογίζεται αυτόματα με βάση τις τιμές 

των πεδίων "Τεμάχια" και "Τιμή μονάδος".  
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 Θα πρέπει να γίνεται validation των πεδίων, "Τεμάχια" και "Τιμή Μονάδος" ώστε να 

μην είναι κενά. 

 Τέλος θα πρέπει να μπεί ένα κουμπί (Submit) το οποίο θα καταχωρεί την φόρμα στο 

σύστημα, αφού πρώτα ζητήσει μια σχετική επιβεβαίωση. 

Όλα τα παραπάνω βοηθούν στο να έχουμε μια λειτουργική φόρμα στο Web, να 

απαλλάσουμε τον Server από περιττές διαδικασίες, validation, και υπολογισμούς και να 

βοηθήσουμε τον χρήστη να αποφύγει κάποια συνηθισμένα λάθη. 

Πριν γίνει οτιδήποτε απ' τα παραπάνω θα πρέπει να αντιγράψουμε τα πεδία από την 

φόρμα "OS Form-based Initiaton Template" και να τους δώσουμε τις παρακάτω τιμές: 

 

Όνομα πεδίου Τιμή 

NewProcessNameOS ReqForBuy Request For Buying Stocks 

NewJobNameOS @Left(@V3UserName;" ")+@Left(NewProcessNameOS;" 

")+ "Web " +@Text(@Now) 

NewJobPriorityOS "Medium" 

MailStatusOS "2" 

InitiateOS "yes" 

ExternalInitiatorOS @Name([Canonicalize]; ExternalInitiatorOS) 

Πίνακας 5-1: Τιμές στα πεδία για Form-based Initiation 

Ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τώρα την λειτουργικότητα και την εμφάνιση της 

φόρμας, λύνοντας τα θέματα που δημιουργήθηκαν παραπάνω: 

1. Για να αλλάξουμε το μήκος των πεδίων πηγαίνουμε στις ιδιότητες των πεδίων και 

συγκεκριμένα στην ιδιότητα "HTML Attributes" και δίνουμε π.χ. "size=10", (τα 

εισαγωγικά περιλαμβάνονται"). Έτσι ορίζουμε τα μήκη των πεδίων "Τεμάχια", "Τιμή 

Μονάδος" και "Συνολικό Κόστος" σε 5, 10 και 10 αντίστοιχα [IBMWEB].  
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2. Για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα πεδία "Επωνυμία Μετοχής" και "Υπόλοιπο 

Λογαριασμού" θα αλλάξουμε τον τύπο των πεδίων από "Editable" σε "Computed for 

Display" και θα χρησιμοποιήσουμε τύπους οι οποίοι θα κάνουν αναζήτηση με βάση τον 

τίτλο της μετοχής και το όνομα του τρέχοντος χρήστη.  Ο σχετικός κώδικας είναι: 

Κώδικας (Formula Language): 

If(@IsAvailable(T_Name1);@DbLookup("":"NoCache";"":"vore/vore_odbc.nsf";"SdVie

wTitles";T_ShortCut1;3);"") 

@If(@IsAvailable(FieldUserName);@DbLookup("":"NoCache";"":"vore/vore_odbc.nsf"

;"SdViewPortfoliosByName";@Left(@Right(FieldUserName;" ");"/");5);"") 

Επεξήγηση(1): Και οι δύο τύποι κάνουν αναζήτηση σε μια προβολή (view), συγκεκριμένα ο 

πρώτος στην SdViewTitles, όπου περιέχονται πληροφορίες για τις μετοχές και ο δεύτερος 

στην SdViewPortfolios, όπου περιέχονται στοιχεία για τους πελάτες, απ' όπου και 

ανακτούν την πληροφορία "Επωνυμία Μετοχής" και "Υπόλοιπο" αντίστοιχα.  

Επεξήγηση (2) για τον δεύτερο τύπο (παρόμοια ισχύουν και για τον πρώτο):Αν είναι 

διαθέσιμο (IsAvailable), το όνομα του χρήστη(FieldUserName), τότε ψάξε(DbLookup) 

στην βάση vore_odbc.nsf και συγκεκριμένα στην προβολή SdViewPortfolios και φέρε το 

περιεχόμενο της στήλης με αριθμό 5, δηλαδή το υπόλοιπο [DOMPRGFORM].  

3. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά JavaScript. Η JavaScript κάνει 

διαχωρισμό πεζών κεφαλαίων. Ο κώδικας που θα γραφεί στο πεδίο τιμή μονάδος, στο 

γεγονός "On Change" και θα είναι [IBMWEB]: 

Κώδικας: 

FieldTotalCost.value=FieldVolume.value*FieldUnitPrice.value; 

Επεξήγηση: Η τιμή του πεδίου "συνολικό κόστος" ισούται με την τιμή του πεδίου 

"ποσότητα" επί την τιμή του πεδίου "τιμή μονάδος" 

4. To valdation των πεδίων γίνεται πάλι με JavaScript. O κώδικας που θα γραφτεί στο 

πεδίο τεμάχια στο γεγονός "On Blur", δηλαδή κατά την έξοδο απ' το πεδίο  είναι: 
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Κώδικας(Java Script): 

if (this.form.FieldVolume.value=="") window.alert("Πρέπει να συμπληρώστε αριθμό 

τεμαχίων") 

5. Στο τελευταίο στάδιο θα δημιουργήσουμε ένα κουμπί το οποίο θα αποθηκεύει το 

έγγραφο. Αυτό μπορεί να γίνει με Formula Language ή με JavaScript. Ο κώδικας για την 

κάθε περίπτωση είναι: 

Κώδικας: 

Formula Language: @Command([FileSave]) 

JavaScript: this.form.submit(); 

Μετά τις παραπάνω ενέργειες η φόρμα μας είναι πλήρως λειτουργική και έχει την μορφή 

που φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 5-6: Η φόρμα "Αγορά Μετοχής" μετά τις αλλαγές 
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5.4. Frames, Pages, Icons, Hot Spots 

Εικόνα 5-7: Η κεντρική οθόνη για πρόσβαση στο Web 

 

Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να οργανώσουμε τις φόρμες που θα 

χρησιμοποιήσουμε και ότι άλλη πληροφορία μας χρειάζεται και να τα εκδόσουμε στο 

Web σε μια διεπαφή η οποία θα είναι εύχρηστη και θα ακολουθεί τα γνωστά πρότυπα 

(Εικόνα 5-7). 

Όπως βλέπουμε η διεπαφή αποτελείται από ένα σύστημα τριών πλαισίων, όπου στο 

επάνω υπάρχει η επωνυμία της εταιρείας και οι ομάδες εργασιών που μπορούν να 

εκτελεστούν, αριστερά αναφέρεται το εργαλείο με το οποίο κατασκευάστηκε η διεπαφή 

και δεξιά κάποιες γενικές πληροφορίες. Αν επιλέξουμε την ομάδα εργασιών 

"Συναλλαγές", στο αριστερό πλαίσιο θα εμφανιστούν οι εργασίες τις οποίες μπορούμε να 

εκτελέσουμε και αφορούν το Χρηματιστηριακό Τμήμα,  αν στην συνέχεια κάνουμε κλίκ 

στην εργασία "Αγορά Μετοχών"  θα πάρουμε το παρακάτω: 
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Εικόνα 5-8: Η φόρμα "Αγορά Μετοχής" όπως φαίνεται απ' το Web 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε, με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, ευχέρεια επιλογών και 

ευκολία χρήσης.  

Στην εφαρμογή του Workflow το μόνο συστατικό σχεδιασμού απ' τα πολλά που 

προσφέρουν τα Notes, που  χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ήταν οι φόρμες. Αντίθετα 

για τον σχεδιασμό του Web UI, απαιτείται η χρήση αρκετών συστατικών, όπως είναι τα 

Frames, Pages, Images, Hot Spots [DOMDESG]. Τα παραπάνω μας δίνουν την ευχέρεια 

να οργανώσουμε ένα εύχρηστο και δυναμικό περιβάλλον. Παρακάτω θα δείξουμε 

συνοπτικά πως δημιουργήθηκε η λειτουργικότητα του κουμπιού "Αγορά Μετοχών" 

καθώς και τι είδους πληροφορίες μας δίνει το κουμπί "Πληροφορίες". 

Αρχικά δημιουργούμε ένα Frameset, με το όνομα "FrameMain",το οποίο καθορίζουμε να 

έχει τρία πλαίσια όπως έχουμε δεί παραπάνω. Στην συνέχεια, δημιουργούμε μια σελίδα 

απ' την παλέτα συστατικών του σχεδιαστικού εργαλείου "Domino Designer", και στην 

σελίδα δημιουργούμε έναν πίνακα με διαστάσεις δύο στήλες επί πέντε γραμμές. Η σελίδα 

είναι ένα συστατικό για την εμφάνιση πληροφοριών, σε αντίθεση με την φόρμα η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να καταχωρηθούν πληροφορίες. Στην αριστερή στήλη 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 108 



εισάγουμε τα κατάλληλα εικονίδια των εργασιών, ενώ στα δεξιά μια περιγραφή της 

διαδικασίας. 

Εικόνα 5-9: Η σελίδα συναλλαγών μετά την προσθήκη των εικονιδίων 

 

Τα εικονίδια τα έχουμε εισάγει μέσα στην βάση στην επιλογή Resources - Images, και 

στην συνέχεια τα τοποθετούμε στον πίνακα με την επιλογή του Μενού Insert - Create 

Resource. Στην συνέχεια, με δεξί κλίκ στο εικονίδιο της "Αγοράς Μετοχών" επιλέγουμε 

"Add Hot Spot Rectangle" και έτσι δημιουργούμε ένα πλαίσιο προγραμματιζόμενο που 

θα επιτρέψει την εκτέλεση μιας ενέργειας με το πάτημα του εικονιδίου. Ο  

προγραμματισμός του  "Hot Spot Rectangle" γίνεται υποχρεωτικά με Formula Language: 

Κώδικας: 

@SetTargetFrame("FrameRight"); 

@Command([Compose];"SdFormBuyStocksWeb") 

Αυτό σημαίνει, δημιούργησε μια φόρμα με το όνομα "SdFormBuyStocksWeb" στο δεξί 

πλαίσιο. Το τελευταίο βήμα είναι να πάμε στις ιδιότητες του Frame Set και να 

τοποθετήσουμε την σελίδα που κάναμε στο αριστερό πλαίσιο. 
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5.5. Ρυθμίσεις στο Address Book, και στην λίστα πρόσβασης (ACL ) 

Αφού λοιπόν προετοιμάσαμε την εφαρμογή μας για Web, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε 

τον μηχανισμό πιστοποίησης  των χρηστών οι οποίοι εισέρχονται στο σύστημα μας.  

Για να μπορέσει ο κάθε χρήστης (εκτός από τον Anonymous) να μπεί στο σύστημα θα 

πρέπει να είναι εγγεγραμένος στο Address Book του συστήματος [DOMADM]. 

Υποθέτουμε ότι έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Μία εγγραφή ατόμου (Person Document) 

στο Address Book έχει ως εξής: 

Εικόνα 5-10: Εγγραφή ατόμου στο βιβλίο διευθύνσεων του Domino 

 

Εικόνα 5-11: Συμπλήρωση των πεδίων για Web πρόσβαση 
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Προκειμένου να μπορεί ο Σιδεράς να έχει πρόσβαση στο Web θα πρέπει να προστεθούν 

δύο πράγματα στην εγγραφή. Το πρώτο είναι στο πεδίο "User Name", να προστεθεί ένα 

όνομα στα αγγλικά και το δεύτερο είναι να προστεθεί το Internet Password στο 

αντίστοιχο πεδίο. 

 

Σημείωση: Το όνομα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα αγγλικά γιατί το σύστημα δεν 

κάνει authenticate χρήστες με ελληνικά ονόματα, επίσης πρέπει να είναι σε μια 

ξεχωριστή γραμμή όπως φαίνεται. Το Internet password μπορεί να είναι συνδυασμός 

αριθμών, γραμμάτων και συμβόλων το οποίο με το πάτημα του πλήκτρου F9 

κρυπτογραφείται στην δεκαεξαδική μορφή που βλέπουμε παραπάνω. 

 

Εικόνα 5-12: Ενεργοποίηση της επιλογής "Name & Password" στο Address Book 

 

Επίσης μια άλλη ρύθμιση που κάνουμε στο Address Book, είναι η μεταβολή στο Server 

Document του Address Book, όπου στο Tab Ports - Web, στην ενότητα (HTTP/HTTPS), 

στην υποενότητα Authenticate Options, στο πεδίο Name & Password  δίνουμε την τιμή 

"Yes" ώστε να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση (με όνομα και Password) στο Web.  

Τελειώνουμε πηγαίνοντας στις ιδιότητες της βάσης εφαρμογής (με δεξί κλίκ), Database - 

Access Control, και δίνουμε στους πελάτες τα κατάλληλα δικαιώματα, που για την 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι "Depositor", "Εναποθέτης" στα ελληνικά, δηλαδή 

κάποιος ο οποίος έχει το δικαίωμα να καταχωρεί έγγραφα.  
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5. 6. Μεταβολή στην μοντελοποίηση της διαδικασίας στο Architect. 

Αυτό που μένει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την εργασία μας είναι να δούμε τι 

αλλαγές χρειάζονται στην μοντελοποίηση της διαδικασίας ώστε να αποφύγουμε την 

δημιουργία μιας νέας διαδικασίας "Αγορά Μετοχής απ' το Web". Ας το δούμε με το 

γνωστό παράδειγμα, της αγοράς μετοχής.  

5-13: Οι δύο φόρμες εκκίνησης της διαδικασίας, από Notes και Web 

 

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια μικρή μεταβολή στον σχεδιασμό της διαδικασίας. Με 

αυτήν την μεταβολή, η διαδικασία δουλεύει με τον ίδιο τρόπο και από Notes και από 

Web [DWFSTART].  

5-14: Αλλαγή στις ιδιότητες της πρώτης δραστηριότητας της διαδικασίας 
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Εικόνα 5-15: Συμπλήρωση των στοιχείων στην φόρμα Web 

Στις ιδιότητες της πρώτης δραστηριότητας ("Fill Request Form") στο Tab-Forms 

αλλάζουμε το "Unchanged" σε "Change form to SdFormBuyStocks" έτσι ώστε μια 

φόρμα που θα εισαχθεί απ' το Web στην εφαρμογή (SdFormBuyStocksWeb) να αλλάξει 

στην εξ' ορισμού φόρμα της διαδικασίας (SdFormBuyStocks).  

Στην περίπτωση που ξεκινάμε το WorkFlow  απ' τα Notes δεν αλλάζει τίποτα γιατί είναι 

σαν να λέμε άλλαξε την φόρμα του κυρίως εγγράφου από SdFormBuyStocks σε 

SdFormBuyStocks, δηλαδή μην κάνεις αλλαγή.  

Εικόνα 5-16: Η φόρμα όπως εισάγεται από Web και μετά την ανανέωση των πεδίων 

 

Κεφάλαιο 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow Σελίδα - 113 



 

Αντίθετα όταν ξεκινάμε από Web με το που δημιουργείται το έγγραφο, η φόρμα αλλάζει 

από SdFormBuyStocksWeb  σε SdFormBuyStocks και η διαδικασία συνεχίζεται 

κανονικά.  

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Μπαίνω στο Web σαν χρήστης Σιδεράς και εισάγω την 

εντολή αγοράς (Εικόνα 5-15). Με το που θα εκτελεστεί ο agent "OS Domino Workflow 

Backgrounder" [DWFADM] στο Workflow, θα δημουργηθεί η ανάλογη διαδικασία, της 

οποίας η φόρμα θα έχει αλλάξει από "SdFormBuyStocksWeb" σε "SdFormBuyStocks" 

(Εικόνα 5-16α). Παρατηρούμε ότι η φόρμα έχει αλλάξει αλλά έχουν περαστεί όλα τα 

στοιχεία που είχαμε καταχωρήσει στην φόρμα Web (Εικόνα 5-15), δηλαδή Κωδικός 

Πελάτη, Κωδικός Μετοχής κ.α. Διατρέχοντας (με το πλήκτρο Tab) τα πεδία της φόρμας 

γίνονται τα αντίστοιχα lookups στις βάσεις και συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία των 

οποίων η τιμή λείπει. Το αποτέλεσμα σε τίποτα δεν διαφέρει απ' το αν είχαμε εισάγει τα 

στοιχεία κατευθείαν απ' την εφαρμογή του Workflow. Η εικόνα 5-17 βοηθάει στο να 

αποκτήσουμε μια πιο εποπτική εικόνα των όσων είπαμε παραπάνω 

Εικόνα 5-17: Πως γίνεται η αλλαγή φόρμας στο Web 
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Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε την λειτουργικότητα του Workflow απ' το Web. 

Παρατηρήσαμε ότι το Web χρειάζεται σε συγκεκριμένα βήματα του Workflow και αυτό 

κάνει την δουλειά μας πιο εύκολη. Παρ' όλα αυτά απαιτείται αρκετή δουλεία σε 

προγραμματισμό για να δώσουμε την απαραίτητη λειτουργικότητα για τους χρήστες του 

Web. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Μηχανισμοί ασφάλειας στο Workflow  

Καμία εφαρμογή δεν είναι αποδεκτή αν δεν παρέχει στους χρήστες της και στην 

επιχείρηση την απαιτούμενη ασφάλεια. Κανένας μέσα σε μια επιχείρηση δεν είναι 

ήσυχος όταν γνωρίζει ότι υπάρχει η πιθανότητα οι πληροφορίες που στέλνει μπορεί να 

υποκλαπούν ή  να παραποιηθούν, τα επιχειρησιακά δεδομένα να παραβιαστούν από μη 

εξουσιοδοτημένους ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε εφαρμογή, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση η εφαρμογή Workflow, να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ασφάλεια.  

 

 

6.1. Βασική ορολογία 

Αρχικά θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό της ασφάλειας[IBMSEC]: 

Ασφάλεια Η/Υ είναι η προστασία που αποδίδουμε σε ένα  πληροφοριακό σύστημα 

προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 

εμπιστευτικότητας των πόρων του πληροφοριακού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου 

του υλικού, λογισμικού, firmware, πληροφοριών/δεδομένων και τηλεπικοινωνιών). 

Με άλλα λόγια η ασφάλεια των Η/Υ είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών 

που ο κύριος στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προστασία των πληροφοριών και να 

προσφέρει μέτρα ασφαλείας κατά επίθεσης, κλοπής ή ανεπιθύμητης γνωστοποίησης, έτσι 

ώστε: 

 οι πληροφορίες να είναι έγκαιρες, ακριβείς, πλήρεις, συνεπείς και όταν μεταδίδονται 

σε ένα δίκτυο να παραμένουν αμετάβλητες κατά την μετάδοση (ακεραιότητα - integrity) 

 οι πληροφορίες να μην είναι διαθέσιμες στον καθένα, αλλά μόνο στους ανθρώπους οι 

οποίοι πρέπει να τις χρησιμοποιούν. Όταν μεταδίδονται σε ένα δίκτυο, να είναι 

διαθέσιμες μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη (ιδιωτικότητα - privacy) 

 ο παραλήπτης που έχει πρόσβαση ή λαμβάνει τις πληροφορίες να έχει την 

βεβαιότητα ότι δημιουργήθηκαν ή στάλθηκαν απ' τον αυθεντικό συγγραφέα (γνησιότητα 

- authenticity) 
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 ο αποστολέας να είναι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στην 

πληροφορία είναι γνήσιοι, καθώς επίσης και οι παραλήπτες της πληροφορίας μέσα από 

ένα δίκτυο 

 τέλος ο συντάκτης της πληροφορίας να μην μπορεί να αρνηθεί ότι δημιουργήθηκαν 

απ' αυτόν. Μέσα από δίκτυο, αντίστοιχα, να μην μπορεί να αρνηθεί ότι στάλθηκαν απ' 

αυτόν (μη αποκήρυξη - no repudiation) 

6.2. Η ασφάλεια στο Domino 

Η ασφάλεια στο Domino υλοποιείται σε επίπεδα, με το υψηλότερο να είναι το επίπεδο 

του δικτύου και το χαμηλότερο το επίπεδο του πεδίου. Επειδή το Workflow είναι πλήρως 

ενσωματωμένο στο Domino, εκμεταλλεύεται πλήρως τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του 

δεύτερου. 

Εικόνα 6-1: Ο οργάνωση ασφάλειας του Domino σε επίπεδα [IBMSEC] 
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Λίστα Πρόσβασης (ACL, Access Control List) [DOMDESG] 

Θα δούμε την ασφάλεια του Domino στο επίπεδο της βάσης. Κάθε βάση του Workflow 

έχει μια "Λίστα πρόσβασης" (ACL = Access Control List), η οποία και καθορίζει το 

επίπεδο πρόσβασης που έχουν οι χρήστες σε αυτήν. Όταν ένας χρήστης ανοίγει την 

βάση, το Domino κατηγοριοποιεί τον χρήστη αυτόν σε συγκεκριμένο επίπεδο 

πρόσβασης, το οποίο καθορίζει και τα δικαιώματα του. Το επίπεδο πρόσβασης που 

αποδίδεται σε έναν χρήστη καθορίζει και τις εργασίες που αυτός ο χρήστης μπορεί να 

εκτελέσει στην βάση.  

Εικόνα 6-2: Η λίστα πρόσβασης της βάσης εφαρμογής 

 

Το  Domino έχει επτά προκαθορισμένα επίπεδα ασφάλειας, τα παρακάτω: 

Επίπεδο (En) Επίπεδο (Gr) Δυνατότητες 

No Access Καμία 

πρόσβαση 

Καμία πρόσβαση στην Β.Δ. 

Depositor Εναποθέτης Μπορεί να δημιουργήσει έγγραφα, αλλά δεν 

μπορεί να διαβάσει, επεξεργαστεί, διαγράψει 

έγγραφα, ακόμη και τα δικά του. 
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Reader Αναγνώστης Μπορεί να διαβάσει έγγραφα, αλλά δεν μπορεί να 

δημιουργήσει, επεξεργαστεί ή διαγράψει. 

Author Συγγραφέας Μπορεί να διαβάσει έγγραφα άλλων συγγραφέων, 

αλλά μπορεί να επεξεργαστεί να να δημιουργήσει 

μόνο δικά του έγγραφα.  

Editor Συντάκτης Μπορεί να δημιουργήσει, επεξεργαστεί, 

διαγράψει όλα τα έγγραφα, εκτός αν υπάρχουν 

συγκεκριμένοι περιορισμοί σε αυτά 

Designer Σχεδιαστής Είναι συντάκτης και μπορεί να μεταβάλει τον 

σχεδιασμό της βάσης, αλλά δεν μπορεί να 

διαγράψει την βάση και να μεταβάλει την Λίστα 

Πρόσβασης 

Manager Διαχειριστής Έχει πλήρη δικαιώματα, στην βάση καθώς επίσης 

και μεταβολή της Λίστας Πρόσβασης και διαγραφή 

της βάσης 

Πίνακας 6-1: Επίπεδα ασφαλείας στις βάσεις του Domino 

 

Παρατηρώντας την Λίστας Πρόσβασης (Εικόνα 6-2) βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο 

καταχωρήσεις η "Anonymous" και η "Default". Επειδή έχουμε πρόσβαση μέσω Web, 

θα πρέπει να υπάρχει η καταχώρηση Anonymous την οποία μπορούμε να χειριστούμε με 

έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 

 Να ορίσουμε στην Λίστα Πρόσβασης μια καταχώρηση Anonymous και να 

καθορίσουμε το επίπεδο πρόσβασης για την συγκεκριμένη καταχώρηση 

 Να επιτρέψουμε στους χρήστες Anonymous το ίδιο επίπεδο πρόσβασης με το 

Default.  

Ειδικότερα μπορούμε να επιλέξουμε για τον Anonymous "No Access" αν δεν θέλουμε 

να έχει καμία πρόσβαση, "Reader" αν θέλουμε να έχει πρόσβαση σε μια βάση για 
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ανάγνωση πληροφοριών και "Author" για να του δώσουμε πρόσβαση σε μια 

αλληλεπιδραστική βάση.  

Σημείωση: Αν δεν έχουμε στην Λίστα Πρόσβασης καταχώρηση Anonymous, τότε o 

κάθε χρήστης που κάνει προσπέλαση στην βάση μας μέσω Web, παίρνει αυτόματα το 

επίπεδο πρόσβασης Default, πράγμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο αν έχουμε 

παραχωρήσει δικαιώματα στην καταχώρηση Default (Reader, Author, Editor κ.λ.π).  

 

Ως Default χαρακτηρίζεται η καταχώρηση η οποία δεν καθορίζεται στην Λίστα 

πρόσβασης, δηλαδή όλοι χρήστες που δεν περιέχονται στην Λίστα Πρόσβασης της 

βάσης, άρα ο καθένας. 

Ως Anonymous χαρακτηρίζεται η καταχώρηση η οποία δεν έχει ένα έγκυρο Notes ID 

για τον συγκεκριμένο οργανισμό. [DOMDB] 

Ρόλοι 

Εικόνα 6-3: Οι ρόλοι που έχουμε ορίσει στην βάση εφαρμογής 

Οι ρόλοι [DOMDESG],[DOMDB],[ITSODWF] είναι μια δυνατότητα ομαδοποίησης 

των χρηστών που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Λίστα Πρόσβασης της βάσης. Ο 

ρόλος είναι μια ειδική ομάδα που μας επιτρέπει να καθορίσουμε αρμοδιότητες στην 

εφαρμογή και να ορίσουμε παραπέρα την πρόσβαση στα στοιχεία της βάσης. Κάποια απ' 

τα πλεονεκτήματα των ρόλων είναι: 
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1. Παρέχουν μια ευέλικτη μέθοδο για τον περιορισμό της πρόσβασης σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. 

2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό. 

3. Ομαδοποιούν ομάδες χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά. 

4. Γίνεται ευκολότερη η μεταβολή στην πρόσβαση, όταν φεύγουν ή έρχονται 

χρήστες.  

 

Πιστοποίηση στο Web 

Επειδή η εφαρμογή προσφέρει πρόσβαση από Web, θα δούμε τους μηχανισμούς 

πρόσβασης και την ασφάλεια που προσφέρει το Domino στο Web.  Το επικοινωνιακό 

πρωτόκολλο του Web το HTTP, περιλαμβάνει μια απλή μέθοδο πιστοποίησης με Κωδικό 

Χρήστη και Password το οποίο ονομάζεται Basic Authentication [DIX96]. Οι στόχοι της 

Βασικής Πιστοποίησης είναι δύο: 

 να προσδιορίσουμε ποιός χρήστης επιχειρεί πρόσβαση στον Server 

 να περιορίσουμε τους χρήστες στο να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες. 

Πως λειτουργεί η Βασική Πιστοποίηση; Είναι ένας μηχανισμός πρόκλησης, που 

δημουργείται απ' τον Server, όπου ο πελάτης απαντάει αποστέλλοντας σε ένα μπλόκ 

δεδομένων τον Κωδικό χρήστη και το Password κωδικοποιημένα με τον αλγόριθμο 

base64 [DIX96], [IBMSEC]. Στην συνέχεια οι πληροφορίες αυτές τις κάνει ο browser 

cache και έτσι δεν χρειάζεται διαρκής πιστοποίηση κάθε φορά που ο χρήστης προσπαθεί 

να έχει πρόσβαση σε μια σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης.  

Στον συγκεκριμένο μηχανισμό υπάρχουν δύο προβλήματα ασφάλειας.  

 Απ' την στιγμή που ο Κωδικός και το Password αποστέλλονται στην κεφαλή του 

πακέτου, μπορούν να υποκλαπούν εύκολα από κάποιον που παρακολουθεί το δίκτυο.  

 Επειδή ο Κωδικός και το Password  γίνονται cache, αν αφήσουμε το μηχάνημα μας 

χωρίς επιτήρηση μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. 
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Γενικά η βασική πιστοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα κλειστό περιβάλλον 

εφαρμογής, όπως είναι για παράδειγμα ένα επιχειρησιακό intranet, όπου το ρίσκο της 

εξωτερικής επίθεσης είναι χαμηλό. Στην περίπτωση μιας καθαρά Ιντερνετικής 

εφαρμογής, όπου το ρίσκο της εξωτερικής επίθεσης είναι μεγαλύτερο και όπου θέλουμε 

να προστατεύσουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Server σε μεγαλύτερη έκταση, 

θα χρησιμοποιήσουμε το SSL.  

SSL - Secure Socket Layer  

To SSL είναι ένα πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε απ' την εταιρεία Netscape, αλλά 

τώρα υλοποιείται σε έναν μεγάλο αριθμό από browsers διαφόρων κατασκευαστών. Το 

SSL χρησιμοποιεί αρκετές τεχνικές κρυπτογράφησης, όπως είναι η δημόσια και η 

συμμετρική απόκρυψη κλειδιού, ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά δημοσίου 

κλειδιού [DIX96], [IBMSEC],[AND98]. Το SSL έχει δύο βασικούς στόχους: 

 Να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα (confidentially), κρυπτογραφόντας τα 

δεδομένα που στέλνουν και ο πελάτης και ο εξυπηρετητής. 

 Να παρέχει πιστοποίηση (authentication) στα μέλη μιας συνόδου, χρησιμοποιώντας 

μεθόδους δημοσίου κλειδιού. Οι πιο πρόσφατες υλοποιήσεις του πρωτοκόλλου απαιτούν 

μόνο την πιστοποίηση του εξυπηρετητή, αν και το πρωτόκολλο προβλέπει και την 

πιστοποίηση του πελάτη.  

Η πιστοποίηση στο SSL βασίζεται στην δυνατότητα του πελάτη να εμπιστευτεί το 

δημόσιο πιστοποιητικό του εξυπηρετητή. Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπογράφεται από κάποιον τρίτο, την Αρχή 

Πιστοποίησης (CA = Certification Authority). Πως όμως μπορούμε να εμπιστευτούμε 

μια αρχή πιστοποιήσης; Στην περίπτωση των browsers που έχουν την δυνατότητα για 

SSL, τα πιστοποιητικά των ήδη πιστοποιημένων Αρχών Πιστοποίησης κρατούνται σε μια 

βάση, που ονομάζεται "Key Ring File".  Η λίστα των γνωστών αρχών, όπως για 

παράδειγμα της VeriSign, είναι προεγκατεστημένη στον browser. Αυτή η προσέγγιση 

έχει το πλεονέκτημα ότι είναι απλή στην υλοποίηση μιας και ο πελάτης μπορεί να 

πιστοποιήσει τον κάθε εξυπηρετητή που θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό δημόσιου 

κλειδιού, από μια απ' τις Αρχές Πιστοποίησης που βρίσκονται στην λίστα, χωρίς να 

απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις ή επικοινωνία με την Αρχή Πιστοποίησης. 
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6.3. Πλάνο ασφάλειας για την εφαρμογή Workflow 

Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι αν χρειάζεται να 

εφαρμόσουμε μια πολιτική ασφάλειας στην εφαρμογή Workflow. Η απάντηση είναι 

προφανώς ΝΑΙ. Οι λόγοι είναι πολλοί.  

 Σε ένα περιβάλλον Workflow συνεργάζονται πολλοί άνθρωποι, από 

διαφορετικά τμήματα μιας επιχείρησης, ο καθένας με διαφορετικό ρόλο, αρμοδιότητες 

και επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες. Θα μπορούσε θεωρητικά να δημιουργηθεί 

χάος αν δεν κατορθώναμε να διασφαλίσουμε την κατάλληλη πρόσβαση στον καθένα.  

 Επειδή η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά το χρηματιστηριακό περιβάλλον, 

όπου οι δοσοληψίες χρημάτων είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, θα πρέπει να είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί σε λάθη και απόπειρες παραβίασης της ασφάλειας, γιατί κάθε 

λάθος, μπορεί να σημαίνει τεράστιο κόστος και οικονομικό, αλλά και αξιοπιστίας της 

επιχείρησης. 

 Επειδή η εφαρμογή είναι προσβάσιμη απ' το Web, όπου οι δυνατότητες 

επίθεσης είναι μεγαλύτερες, θα πρέπει να διασφαλιστεί και αυτό το κομμάτι από πιθανές 

επιθέσεις. 

 

Workflow ACL 

Η βασική ομάδα εργασίας στο Workflow είναι οι λεγόμενοι Workflow Participants 

(δηλαδή οι συμμετέχοντες στο Workflow) και μέσα σ' αυτήν την ομάδα 

συμπεριλαμβάνονται οι Ιδιοκτήτες Εργασιών και Δραστηριοτήτων (Activity and Job 

Owners) απ' τους οποίους, οι πρώτοι έχουν δικαιοδοσία σε ολόκληρη την διαδικασία, 

ενώ οι δεύτεροι σε ένα της βήμα. Στην εφαρμογή, μας όπου συμμετέχουν τρία τμήματα, 

απ' τα οποία τα δύο ουσιαστικότερα, Back Office και  Χρηματιστηριακό και σε 

δευτερεύοντα ρόλο η Μηχανογράφηση, οι WorkFlow Participants είναι οι εργαζόμενοι 

στα παραπάνω τμήματα. Στο κάθε τμήμα υπάρχουν δύο επίπεδα ιεραρχίας, το βασικό 

επίπεδο ή επίπεδο Προσωπικού (Staff) κα το επίπεδο προισταμένου (Supervisor). Άρα τα 

βασικά άτομα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε ρόλους και αρμοδιότητες είναι έξι + ένα, 
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δηλαδή Προσωπικό και Προιστάμενος των Τμημάτων, Back Office, Χρηματιστηριακού 

και Μηχανογράφησης και Γενικός Διευθυντής που χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει στην λίστα πρόσβασης της βάσης εφαρμογής να έχουν 

επίπεδο πρόσβασης συγγραφέα (Author) με δικαίωμα να δημιουργούν και να 

διαγράφουν έγγραφα. Έτσι δημιουργούμε μια ομάδα στον Κατάλογο του Domino όπου 

περιλαμβάνουμε όλα τα άτομα των τριών παραπάνω τμημάτων και την προσθέτουμε 

στην λίστα πρόσβασης της βάσης εφαρμογής: 

Εικόνα 6-4: Η ομάδα Workflow Participants στην ACL της  βάσης εφαρμογής 

 

Επίσης η συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να έχει και τον ρόλο "Process Reader" για να 

μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες.  

Ρόλοι στο Workflow 

Αυτό όμως σημαίνει ότι απ' την στιγμή που όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από 

τμήμα ή επίπεδο ιεραρχίας έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης θα είναι πολύ εύκολο ο ένας 

να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Δηλαδή θα μπορούσε έτσι όπως είναι διαμορφωμένη 

η κατάσταση ένας απ' τους εργαζόμενους στο Back Office να ξεκινήσει μια διαδικασία 

του Χρηματιστηριακού και το αντίστροφο, ένας υπάλληλος του Χρηματιστηριακού να 
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υπογράψει στην θέση του προισταμένου κ.λ.π.. Για να αποφύγουμε τα παραπάνω, θα 

πρέπει να περιορίσουμε παραπέρα τις αρμοδιότητες του καθενός, Αυτό γίνεται με τους 

ρόλους. Ορίζουμε λοιπόν ξεχωριστούς ρόλους στην λίστα πρόσβασης οι οποίοι 

διαχωρίζουν με ακρίβεια την ιεραρχική θέση του καθενός: 

Εικόνα 6-5: Οι ρόλοι του Workflow στην βάση εφαρμογής 

 

Έτσι για παράδειγμα υπάρχουν οι ρόλοι "BO Staff", "BO Supervisor" και "Ex Staff",  

"Ex Supervisor" οι οποίοι διαχωρίζουν ρητά τους ρόλους στο Back Office και στο 

Χρηματιστηριακό. Οι ρόλοι όμως αυτοί από μόνοι τους δεν έχουν καμία ισχύ αν δεν 

ενεργοποιηθούν στο εργαλείο μοντελοποίησης Architect, αλλά και στην  βάση 

εφαρμογής.  

Τι μπορούμε να πετύχουμε με την ενεργοποίηση των ρόλων; Στο Architect 

καθορίζουμε ρητά, ποιός είναι ο ιδιοκτήτης της διαδικασίας, ο οποίος έχει και τον πλήρη 

έλεγχο της. Για παράδειγμα, στις διαδικασίες του Back Office, είναι λογικό ιδιοκτήτης 

της διαδικασίας να είναι μόνο ο Back Office Supervisor και επίσης το ποιός μπορεί να 

ξεκινήσει μια διαδικασία, όπου πάλι στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι λογικό να είναι 

το προσωπικό του Back Office. Συμπέρασμα: Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ WORKFLOW 
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ξεκινάει απ' την σχεδίαση της διαδικασίας [DWFADM]. Έτσι για παράδειγμα δεν 

μπορεί κανένα άτομο από άλλο τμήμα να ξεκινήσει μια διαδικασία του Back Office. Ας 

δούμε το παραπάνω σχηματικά: 

Εικόνα 6-6: Καθορισμός ιδιοκτητών ολόκληρης της διαδικασίας 

 

Εικόνα 6-7: Καθορισμός των ατόμων που μπορούν να ξεκινήσουν μια διαδικασία 
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Ενεργώντας έτσι εξασφαλίζουμε ότι: 

 τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας έχει μόνο ο προιστάμενος του συγκεκριμένου 

τμήματος 

 την διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ή ο προιστάμενος ή άτομο που ανήκει στο 

συγκεκριμένο τμήμα.  

Έτσι για παράδειγμα άτομο που ανήκει στο Χρηματιστηριακό τμήμα δεν μπορεί να 

ξεκινήσει διαδικασίες που ξεκινούν απ' το Back Office, όπως βλέπουμε και παρακάτω: 

Εικόνα 6-8: Μόνο την διαδικασία "Επενδυτική Συμβουλή" μπορεί να εκκινήσει το 

Χρηματιστηριακό τμήμα 

 

Η μόνη διαδικασία που είναι διαθέσιμη για εκκίνηση στο Χρηματιστηριακό είναι η 

"Επενδυτική Συμβουλή". Επίσης άτομο που ανήκει στην Μηχανογράφηση δεν μπορεί να 

ξεκινήσει καμιά διαδικασία, μιας και ο ρόλος της στην συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 

βοηθητικός. Το μήνυμα που εμφανίζεται σε άτομο της μηχανογράφησης είναι το εξής: 

Εικόνα 6-9: Το προσωπικό της μηχανογράφησης δεν μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες 
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δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία η οποία να μπορεί να εκκινηθεί. Η 

ασφάλεια στην μοντελοποίηση της διαδικασίας συνεχίζεται φυσικά όχι μόνο στην πρώτη 

δραστηριότητα, αλλά και στις επόμενες, όπου δηλώνουμε το ποιός μπορεί να αναλάβει 

μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Έτσι στα "Εισερχόμενα" (Inbox)  της εφαρμογής, ο 

καθένας "βλέπει" αυτά που πρέπει να δεί. Για παράδειγμα, στην διαδικασία "Εγγραφή 

νέου Πελάτη", μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα "Συμπλήρωση στοιχείων Πελάτη" η 

διαδικασία δρομολογείται στην "Έγκριση προϊσταμένου". Η δραστηριότητα αυτή 

εμφανίζεται μόνο στα "Εισερχόμενα" του προϊσταμένου και κανενός άλλου, όπως και 

η επόμενη δραστηριότητα που είναι η συμπλήρωση των πληροφοριών του 

Χρηματιστηριακού, εμφανίζεται στα "Εισερχόμενα" μόνο του προσωπικού του 

Χρηματιστηριακού τμήματος. 

 

Ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης 

Το τελευταίο σημείο, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια, είναι τα 

επίπεδα προστασίας μέσα στο ίδιο το έγγραφο.Στην διαδικασία εγγραφής νέου πελάτη, 

υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δρομολογείται σε διαφορετικά άτομα και τμήματα όπου το 

καθένα θα πρέπει να συμπληρώσει διαφορετικές ενότητες του εγγράφου. Για 

παράδειγμα, την ενότητα  "Έγκριση Προισταμένου Back Office"  

 

Εικόνα 6-10: Η ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης 
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θα πρέπει να την βλέπει μόνο το προσωπικό του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά να 

επεξεργάζεται μόνο ο Προϊστάμενος. Αυτή η δυνατότητα υλοποιείται με την χρήση του 

συστατικού "Controlled Access Section", δηλαδή "Ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης", 

όπου ο κώδικας που αναλαμβάνει την ασφάλεια είναι: 

Εικόνα 6-11:  Η πρόσβαση και απόκρυψη  μιας ενότητας ελεγχόμενης πρόσβασης 

Η  "Access Formula" για έλεγχο πρόσβασης, και η "Hide Paragraph" για έλεγχο 

απόκρυψης [DOMDESG],[DOMPRGFORM].  

Τέλος, σε επίπεδο ανάπτυξης της εφαρμογής θα πρέπει να υπάρχουν τρείς διακριτοί 

ρόλοι, πάλι με συγκεκριμένα δικαιώματα. Τα άτομα αυτά δεν ασχολούνται με τις 

καθημερινές δραστηριότητες αλλά οι αρμοδιότητες τους είναι διαχειριστικές όπως 

φαίνεται παρακάτω:  

 Domino Workflow Administrator, με δικαιώματα σχεδιαστή (designer) στην βάση 

εφαρμογής. 

 Application Owner, ο οποίος είναι υπεύθυνος να αποδίδει δικαιώματα σε νέους 

χρήστες και να επιλύει σχεδιαστικά προβλήματα, με δικαιώματα διαχειριστή (manager) 

στην βάση εφαρμογής 

 Application Developer, ο οποίος υποστηρίζει τον Application Owner στην σχεδίαση 

φορμών, προβολών και άλλων στοιχείων σχεδιασμού, με δικαιώματα σχεδιαστή 

(designer) στην βάση εφαρμογής. 
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Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε την ασφάλεια στο Workflow του Domino. Σε ένα 

περιβάλλον ιεραρχικό όπου συμμετέχουν περισσότερα του ενός τμήματα,  η ασφάλεια 

είναι απαραίτητη. Το Workflow κληρονομεί όλα εκείνα τα ισχυρά χαρακτηριστικά 

ασφάλειας του Domino, "Λίστες πρόσβασης" , "Ρόλους", "Ενότητες ελεγχόμενης 

Πρόσβασης" που το θωρακίζουν. Επίσης μέσα απ' τον σχεδιασμό του με το Architect 

ραφινάρει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια που απαιτείται σε ένα τέτοιο σύστημα.  
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Συμπεράσματα 

Μετά από έναν χρόνο προσπάθειας, για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, τα 

συμπεράσματα είναι σίγουρα πολλά, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο, αρχικά να 

ταξινομηθούν και να αξιολογηθούν. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και οι έννοιες 

που παρουσιάστηκαν, καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνολογιών, όπως "Εργαλεία 

μοντελοποίησης", "4GL", "Object Oriented Programming", "GUI Construction", "Web 

Development", "Θέματα ασφαλείας", "Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων" κ.α.  

Προσπαθώντας να μοντελοποιήσουμε διαδικασίες, που είναι και ο βασικός στόχος, 

καλύψαμε τρείς τομείς, που αποτελούν τα συστατικά του Workflow. Το πρώτο είναι ο 

σχεδιασμός του μοντέλου της διαδικασίας, το δεύτερο είναι ο καθορισμός και η ένταξη 

των ανθρώπινων  πόρων στις διαδικασίες και το τρίτο είναι η ενσωμάτωση των 

πληροφοριών στις διαδικασίες. Στην υλοποίηση των παραπάνω συμμετέχουν το 

λογισμικό "Domino" αλλά και το πιο εξειδικευμένο "Domino Workflow". Θα λέγαμε ότι 

το πρώτο λογισμικό αποτελεί το όχημα για το δεύτερο και θα εξηγήσουμε παρακάτω τι 

εννοούμε.  

Το "Domino Workflow" αναλαμβάνει να φτιάξει τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας 

συστατικά του "Domino". Ειδικότερα χρησιμοποιεί τις φόρμες για την ενσωμάτωση των 

πληροφοριών, στις οποίες η προσθήκη λειτουργικότητας είναι ευθύνη του "Domino", 

καθώς επίσης και ανθρώπινους πόρους οι οποίοι προέρχονται απ' τον κατάλογο του 

"Domino " (Domino Directory). Άρα το μόνο που αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου το 

"Domino Workflow" είναι ο σχεδιασμός των διαδικασιών. Επίσης επειδή το "Domino 

Workflow" είναι πλήρως ενσωματωμένο στο  "Domino" επωφελείται και σε άλλα 

θέματα όπως, η ασφάλεια και η πιστοποίηση των χρηστών. 

 Βλέπουμε λοιπόν ότι με την χρήση των δύο αυτών εργαλείων, μπορούμε να έχουμε την 

απαραίτητη πληρότητα στην εφαρμογή μας. Δημιουργία και εκτέλεση διαδικασιών, 

διασύνδεση με επιχειρησιακά δεδομένα, κατασκευή φορμών, διαχείριση ανθρώπινων 

πόρων, Web - based  Workflow , ηλεκτρονικές υπογραφές, πιστοποιήσεις SSL κ.α..   

 

 



Υπάρχουν κάποια θέματα βέβαια τα οποία παραμένουν ανοιχτά και αποτελούν 

προκλήσεις για το μέλλον. Τα σημαντικότερα απ' αυτά είναι: 

 τα κατανεμημένα Workflows  

 τα "Ad Hoc" Workflows  

 τα Workflows με πλήρη λειτουργικότητα στο Web  

Τα κατανεμημένα Workflows αποτελούν την εξέλιξη, απ' την υποστήριξη της 

εργοομάδας στην υποστήριξη επιχειρησιακού ή ακόμη και διεπιχειρησιακού επιπέδου 

λειτουργικότητας. Τέτοιες βελτιώσεις επιτρέπουν στο Workflow να  επεκτείνεται σε 

πολλαπλούς Servers και Clients σε ένα δίκτυο ευρείας περιοχής. Αυτό με την σειρά του 

επιτρέπει επιπλέον κλιμάκωση (scalability), διαθεσιμότητα (availability)  και 

διαχειρισιμότητα(manageability).  

Τα "Ad Hoc" Workflows δίνουν την δυνατότητα ευελιξίας διαφόρων επιπέδων. Αντί η 

διαδικασία να είναι σαφώς καθορισμένη και να μην επιτρέπονται αποκλίσεις, μπορεί μια 

διαδικασία να εκκινηθεί χωρίς να έχει καθοριστεί πλήρως και κατά την εξέλιξη της να 

καταγράφει τα βήματα που ακολουθούνται. Όταν ολοκληρωθεί αποτυπώνεται η όλη 

πορεία σε μια πρότυπη διαδικασία η οποία μπορεί στην συνέχεια να  αποτελέσει την 

βάση για εκτέλεση επόμενων παρόμοιων διαδικασιών 

Τα "Web - based"  Workflows είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα για την 

τεχνολογία Workflow. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται εξειδικευμένο 

client λογισμικό προκειμένου να κληθεί η λειτουργικότητα του Workflow απ' τον 

αντίστοιχο Server, καθώς επίσης και όλα τα άλλα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν το 

Web, όπως, πρόσβαση από οπουδήποτε, user friendly client κ.α.  

Κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι το Workflow είναι μια τεχνολογία σε ανοδική 

εξέλιξη, καθώς οι πωλήσεις προιόντων Workflow και embedded Workflow (GroupWise, 

SAP κ.α.) αυξάνουν. Αυτό που πρέπει να γίνει, και γίνεται είναι να ενισχυθούν και  να 

αποσαφηνιστούν τα πρότυπα απ' τον WFMC (Workflow Management Coallition) και να 

αντιληφθούν οι μεγάλες εταιρείες, πελάτες τα ουσιαστικά ωφέλη που προέρχονται απ' το 

Workflow. 
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Γλωσσάρι Όρων 

Activity 

Δραστηριότητα 

ένα βήμα στον καθορισμό μιας διαδικασίας. Οι ιδιότητες οι 

οποίες αποδίδονται στον ορισμό της διαδικασίας καθορίζουν 

ποιές ενέργειες μπορούν να ληφθούν κατά την διάρκεια της 

δραστηριότητας, καθώς και το που δρομολογείται ο φάκελλος 

των εγγράφων, όταν ολοκληρώνεται η δραστηριότητα. Κάθε 

δραστηριότητα μπορεί να έχει βασικές και εξελιγμένες ιδιότητες. 

Μια δραστηριότητα πρέπει να έχει ένα όνομα και τουλάχιστον 

έναν πιθανό ιδιοκτήτη. Προαιρετικές ιδιότητες μιας 

δραστηριότητας είναι: Εργασίες/Αποφάσεις, Φόρμες, Χρονισμός, 

Περιγραφή, Επανεκχώριση (Reassign), Ομάδα, Αναγνώστες, 

Ρυθμίσεις δρομολόγησης και συγχώνεσης και ειδικές ιδιότητες. 

Οι δραστηριότητες είναι τα σχεδιαγράμματα για το τί θα 

εμφανιστεί κατά την διάρκεια μιας εργασίας και το Στιγμιότυπο 

της δραστηριότητας είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει κατά 

την διάρκεια μιας εργασίας. 

Activity Instance 

Στιγμιότυπο 

Δραστηριότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενα βήμα σε μια εργασία. Όταν μια εργασία ξεκινάει οι 

προκαθορισμένες δραστηριότητες ονομάζονται στιγμιότυπα 

δραστηριότητας. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην δραστηριότητα 

και το στιγμιότυπο της γίνεται μόνο όταν συγκρίνουμε τον 

ορισμό μιας διαδικασίας με το πραγματικό παραγόμενο μιας 

εργασίας. Κάθε στιγμιότυπο δραστηριότητας έχει ένα φάκελλο, 

στον οποίο ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας επεξεργάζεται την 

εργασία που του έχει ανατεθεί. Νέες δραστηριότητες 

τοποθετούνται στην προβολή "Εισερχόμενα" των πιθανών 

ιδιοκτητών της δραστηριότητας στην βάση εφαρμογής. Όταν ένα 

στιγμιότυπο δραστηριότητας αποκτάται, μετακινείται στον 

προσωπικό χώρο του ιδιοκτήτη της διαδικασίας. Αν έχουν 

καθοριστεί Ομάδες, η δραστηριότητα εμφανίζεται και στον 

προσωπικό χώρο της ομάδας.  
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Ατομική 

Δραστηριότητα 

 

Διαμοιρασμένη 

Δραστηριότητα 

 

Ιδιοκτήτης 

Δραστηριότητας 

 

 

 

 

 

 

Πιθανός ιδιοκτήτης 

δραστηριότητας 

 

Νέες δραστηριότητες, τοποθετημένες στην προβολή 

"Εισερχόμενα", κατηγοριοποιούνται σαν Ατομικές αν υπάρχει 

μόνο ένας πιθανός ιδιοκτήτης 

Νέες δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται σαν Διαμοιρασμένες 

στα "Εισερχόμενα",  αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας πιθανός 

ιδιοκτήτης 

Ένα άτομο που αποκτά μια δραστηριότητα στην βάση 

εφαρμογής. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας και έχει αρκετές επιλογές κατά την 

επεξεργασία της. Περισσότεροι από ένα άτομο μπορούν 

ενδεχομένως να αποκτήσουν την ίδια δραστηριότητα, αλλά απ' 

την στιγμή που ένα άτομο αποκτήσει τον φάκελλο, είναι 

υπεύθυνος για την ολοκλήρωση του. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να 

καθορίσουν μια ομάδα να τους βοηθήσει και μπορούν να 

επανεκχωρίσουν (reassign) την δραστηριότητα αν αυτό έχει 

καθοριστεί στον ορισμό της διαδικασίας 

Όταν σε περισσότερους από έναν εκχωρείται μια δραστηριότητα, 

ο σχετικός φάκελλος εμφανίζεται σε όλα τα άτομα στην προβολή 

"Εισερχόμενα". Όλα τα άτομα είναι πιθανοί ιδιοκτήτες της 

διαδικασίας. Μόνο ένας πιθανός ιδιοκτήτης γίνεται και ο 

πραγματικός ιδιοκτήτης της διαδικασίας 

Application 

Database  

Βάση Εφαρμογής 

Είναι η βάση όπου οι συμμετέχοντες στο Workflow, ξεκινούν 

εργασίες και μπορούν να βρούν, να επεξεργαστούν και να 

ολοκληρώσουν την δουλειά τους. Έγγραφα που περιέχονται σε 

ηλεκτρονικούς φακέλλους, μετακινούνται από τον έναν χρήστη 

στον άλλο, σύμφωνα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις της 

διαδικασίας. Η κατάσταση των στιγμιότυπων των 

δραστηριοτήτων, οι ημερομηνίες λήξης και τα έγγραφα 

παρακολούθησης βρίσκονται σε αυτήν την βάση. Οι 
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προγραμματισμές της βάσης μπορούν εύκολα να επέμβουν στην 

βάση, προκειμένου να ταιριάξει στις ανάγκες μιας επιχείρησης, 

δημιουργώντας ή μεταβάλλοντας φόρμες, προβολές και άλλα 

συστατικά σχεδιασμού 

Application Owner 

Ιδιοκτήτης της 

εφαρμογής 

Το άτομο ή η ομάδα που διοικεί και συντηρεί την βάση 

εφαρμογής. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει μηνύματα σφάλματος σε 

σχέση με προβλήματα δρομολόγησης. Εξ' ορισμού το άτομο που 

δημιούργησε το έγγραφο ρυθμίσεων είναι ο ιδιοκτήτης της 

εφαρμογής. Το άτομο αυτό θα πρέπει να έχει πρόσβαση 

διαχειριστή στην βάση 

Archive Database 

Βάση 

Αρχειοθέτησης 

Μια προαιρετική βάση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αποθηκεύσει έγγραφα από ολοκληρωμένες εργασίες. Η 

αρχειοθέτηση μπορεί να είναι αυτοματοποιημένη, αν η βάση 

είναι δηλωμένη ως Mail -In στο Βιβλίο Διευθύνσεων και είναι 

καταχωρημένη σαν πόρος στην βάση οργανισμού. Η βάση δεν 

χρησιμοποιείται συνήθως απ' τους συμμετέχοντες στο Workflow 

Audit Trail 

Καταγραφή 

Μια εγγραφή ενεργειών κατά την διάρκεια μιας εργασίας, όπως 

το όνομα του ιδιοκτήτη της εργασίας, τα ονόματα των ιδιοκτητών 

της κάθε δραστηριότητας, πληροφορίες επενεκχώρησης κ.α. 

Υπάρχουν τρία επίπεδα ενεργειών που μπορούν να καταγραφούν. 

Χρησιμοποιείστε την καταγραφή για να συγκρίνεται τα 

πραγματικά γεγονότα μιας εργασίας με τον ορισμό της 

διαδικασίας, προκειμένου να διερευνήσετε περιοχές βελτίωσης 

στην δομή μιας διαδικασίας. Η καταγραφή μπορεί να 

αποθηκευτεί στην βάση εφαρμογής ή σε ξεχωριστή βάση, την 

βάση καταγραφής 
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Audit Trail Database 

Βάση καταγραφής 

Μια προαιρετική βάση που μπορεί να αποθηκεύσει έγγραφα 

καταγραφής. Τα έγγραφα μπορούν να αντιγραφούν στην βάση 

αυτόματα αν,  

 η βάση είναι καταχωρημένη ως Mail - In βάση  

 είναι καταχωρημένη σαν πόρος στην βάση οργανισμού  

 έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή στον ορισμό της διαδικασίας 

Automated Activity 

Αυτοματοποιημένη 

Δραστηριότητα 

Ενα βήμα διαδικασίας που εκτελείται χωρίς την αλληλεπίδραση 

του χρήστη. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορούν να 

στείλουν αυτόματα ταχυδρομείο, να εκτελέσουν agents, να 

ξεκινήσουν εξωτερικές εφαρμογές στον Εξυπηρετητή ή να 

ξεκινήσουν υποδιαδικασίες σε άλλους Εξυπηρετητές Domino 

Workflow. 

Binder 

Φάκελλος 

 

 

Cover Document 

(Έγγραφο 

εξωφύλλου) 

 

 

 

Main Document 

(Κυρίως έγγραφο) 

 

Μια συλλογή από ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία στέλνονται απ' 

τον ένα συμμετέχοντα στο Workflow στον επόμενο. Ο φάκελλος 

πάντοτε αποτελείται από ένα έγγραφο εξώφυλλου κα ένα κυρίως 

έγγραφο και μπορεί να περιέχει και άλλα έγγραφα που έχουν 

προστεθεί απ' τους χρήστες κατά την διάρκεια του Workflow. 

Το πρώτο έγγραφο σε ένα φάκελλο, το οποίο συμβολίζεται με 

ένα μικρό κίτρινο εικονίδιο φακέλλου σε όλες τις προβολές. Αυτό 

το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει 

στην τρέχουσα δραστηριότητα. Το εξώφυλλο έχει την ίδια μορφή 

σε κάθε φάκελλο. Το εξώφυλλο περιλαμβάνει πολλές ενέργειες 

και δεδομένα σχετικά με την εργασία που απαιτούνται για την 

επεξεργασία μιας δραστηριότητας. 

Το δεύτερο έγγραφο σε ένα φάκελλο, συμβολίζεται με ένα μικρό 

άσπρο εικονίδιο σε όλες τις προβολές. Αυτό το έγγραφο ανοίγει 

όταν μια νέα εργασία ξεκινάει. Κάθε βήμα στην διαδικασία 
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μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετική φόρμα για το κυρίως 

έγγραφο. 

Business Object 

Επιχειρησιακό 

αντικείμενο 

Η ομάδα των στοιχείων τα οποία έχουν δημιουργηθεί και 

αποθηκευτεί στις βάσεις του τρέχοντος προφίλ. Τέτοια 

αντικείμενα είναι οι δραστηριότητες, αυτοματοποιημένες 

δραστηριότητες, διαδικασίες και φόρμουλες στην βάση 

σχεδιασμού, άτομα, εργομάδες, τμήματα, ρόλους, σχέσεις, 

ιδιότητες εργασιών και πόρους στην βάση οργανισμού και 

φόρμες στην βάση εφαρμογής. 

Business Object 

Library 

Βιβλιοθήκη 

επιχειρησιακών 

αντικειμένων 

Όταν ένα επιχειρησιακό αντικείμενο ορίζεται με μια ομάδα 

ιδιοτήτων και αποθηκεύεται, τοποθετείται στην Βιβλιοθήκη 

επιχειρησιακών αντικειμένων στο Domino Workflow Architect. 

Η βιβλιοθήκη παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα 

επιχειρησιακά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν δομικοί λίθοι σε άλλα αντικείμενα, 

μειώνοντας τον χρόνο σχεδίασης και τυποιώντας τις διαδικασίες. 

Cluster 

Συστοιχία 

Συλλογή από δραστηριότητες σε ένα διαδικαστικό βήμα στο 

παράθυρο διαδικασιών. Η συστοιχία απλοποιεί την εμφάνιση 

μιας διαδικασίας στην οθόνη. Όταν το σχέδιο μιας διαδικασίας 

γίνεται πολύ μεγάλο, μπορούμε να συμπτύξουμε ενότητες του 

σχεδίου αυτού σε συστοιχίες. 

Connectors 

Συνδετήρες 

Ενα απ' τα εργαλεία σχεδίασης στο Domino Workflow Architect. 

Οι συνδετήρες χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν σχέσεις 

δρομολόγησης, ανάμεσα στις δραστηριότητες μιας διαδικασίας. 

Υπάρχουν δύο τύποι συνδετήρων, οι ευθείς και οι γωνιακοί. Οι 

τύποι έχουν διαφορετικές γραφικές ιδιότητες αλλά προσφέρουν 

τις ίδιες σχέσεις δρομολόγησης. Ο τύπος των συνδετήρων που 

χρησιμοποιείται δεν επηρεάζει τον καθορισμό της διαδικασίας. 
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Process Window 

Παράθυρο 

διαδικασιών 

Ο χώρος όπου σχεδιάζονται οι διαδικασίες στο Domino 

Workflow Architect. Τα γραφικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

για να μοντελοποιήσουν τις διαδικασίες βρίσκονται στην 

εργαλειοθήκη στα παράθυρα διαδικασίας και εργασίας. 

Design Repository 

Database 

Βάση σχεδιασμού 

Μια βάση η οποία αποθηκεύει διαδικασίες, επιχειρησιακά 

αντικείμενα, καθώς και σχετικές φόρμουλες. Δεν χρησιμοποιείται 

στον λειτουργικό περιβάλλον και περιέχει κρυπτογραφημένα 

κωδικοποιημένες πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται 

εσωτερικά απ' το Domino Workflow Architect. Ο χρήστης έχει 

πρόσβαση σε αυτήν την βάση έμμεσα μέσα απ' το Domino 

Workflow Architect. Δεν επιτρέπονται αλλαγές με το χέρι σε 

αυτήν την βάση. 

Desktop 

Επιφάνεια εργασίας 

Ο εξ' ορισμού navigator στην βάση εφαρμογής. Περιέχει έξι 

ιδιωτικές προβολές οι οποίες κατευθύνουν τον συμμετέχοντα στο 

workflow σε τρέχουσες και ολοκληρωμένες εργασίες και 

δραστηριότητες. Οι προβολές είνα: Εισερχόμενα, Προσωπικός 

χώρος εργασίας, Ομαδικός χώρος εργασίας, Εξερχόμενα, 

Ιδιοκτήτης της εργασίας, Για ενημέρωση (όπου περιέχονται 

έγγραφα που ο χρήστης έχει δικαίωμα να διαβάσει).  

Domino Workflow 

Architect 

Ένα γραφικό εργαλείο μοντελοποίησης το οποίο δημιουργεί 

περιγραφές workflow ο οποίες καθοδηγούνται απ' την Domino 

Workflow Engine. Το Domino Workflow Architect είναι ένα 

πρόγραμμα το οποίο τρέχει ανεξάρτητα απ' τα Lotus Notes, αλλά 

αποθηκεύει και ενεργοποιεί τις πληροφορίες workflow σε βάσεις 

των Notes, (στις  βάσεις σχεδιασμού και διαδικασιών). 

Domino Workflow 

Engine  

Μια μηχανή workflow με γραφική διεπαφή η οποία αυτόματα 

εκχωρεί εργασίες απ' τον έναν στον άλλο συμμετέχοντα στο 

Workflow σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έγινε στο Domino 

Workflow Architect. Επειδή η Domino Workflow Engine είναι 
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πλήρως ενσωματωμένη στο Domino, δεν χρειάζεται καμία 

εξωτερική μηχανή workflow και ούτε επιπλέον διαχείριση του 

συστήματος για να προσθέσουμε workflow στην τρέχουσα 

εφαρμογή μας. 

Domino Workflow 

Viewer 

Ένα γραφικό εργαλείο το οποίο εμφανίζει διαδικασίες οι οποίες 

σχεδιάστηκαν με το Domino Workflow Architect καθώς και 

τρέχουσες εργασίες οι οποίες εκτελούνται στην βάση εφαρμογής 

στους συμμετέχοντες στο workflow. Αυτό δίνει στον 

συμμετέχοντα μια συνολική εικόνα της εργασίας στην οποία 

δουλεύει εκείνη την στιγμή. Πληροφορίες καθορισμού της 

διαδικασίας,  όπως ιδιότητες των επιχειρησιακών αντικειμένων 

μπορούμε να τις δούμε, αλλά όχι να τις αλλάξουμε. Επίσης 

πληροφορίες για εργασίες όπως η ώρα που ο ιδιοκτήτης μιας 

δραστηριότητας απόκτησε και ολοκλήρωσε μια δραστηριότητα, 

μπορούν να γίνουν  animated για να δώσουν μια γραφική εικόνα 

των χρονολογικών γεγονότων μιας εργασίας. 

Exception Handling 

Χειρισμός 

Εξαιρέσεων 

Περιλαμβάνει οποιαδήποτε απόκλιση στην δρομολόγηση της 

εργασίας απ' αυτό που είχε σχεδιαστεί στο Domino Workflow 

Architect. Αυτό περιλαμβάνει επανεκχώρησεις, 

αναδρομολογήσεις, και διακοπές. Η διακοπές αποτελλούνται από 

τις "Αίτηση για ακύρωση εργασίας", "Ακύρωση δρομολόγησης", 

Αναστολή και Αναβολή 

Freeze Mode 

Κατάσταση 

Καθήλωσης 

Εμφανίζεται όταν μια διαδικασία που έχει ενεργοποιηθεί στην 

βάση διαδικασιών, ενεργοποιείται ξανά, αντικαθιστώντας τον 

προηγούμενο ορισμό της διαδικασίας από μια πιο πρόσφατη 

έκδοση. Οι εργασίες που έχουν προοδεύσει με βάση την 

παλιότερη έκδοση, θα συνεχίσουν για να αποφύγουμε τις 

ασυνέπειες. Όντας σε κατάσταση καθήλωσης, καμία εργασία δεν 

μπορεί να ξεκινήσει με την παλιότερη έκδοση ξανά 

Host Process Μια διαδικασία η οποία περιέχει μια ή περισσότερες άλλες 
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διαδικασίες (υποδιαδικασίες). Η σχέση ανάμεσα στην διαδικασία 

και στις υποδιαδικασίες καθορίζεται απ' τις ιδιότητες του Process 

Link. Οι υποδιαδικασίες μπορούν να εκτελούνται στην ίδια βάση 

εφαρμογής με τον host ή σε διαφορετική βάση. 

Inbox 

Εισερχόμενα 

Μια προβολή που περιέχει όλες τις νέες εργασίες που ο χρήστης 

(σαν πιθανός ιδιοκτήτης δραστηριότητας) μπορεί να αναλάβει. 

Όταν κάποιος αναλάβει μια δραστηριότητα , αυτή μεταφέρεται 

απ' τα εισερχόμενα στον προσωπικό του χώρο εργασίας 

Initiation 

Εκκίνηση 

Η ενέργεια της εκκίνησης μιας νέας εργασίας στην βάση 

εφαρμογής. Κατά την διάρκεια της εκκίνησης δημιουργείται 

αυτόματα ένας φάκελλος με ένα εξώφυλλο και ένα κυρίως 

έγγραφο. Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν με έναν απ' τους 

παρακάτω τρόπους: με την ενέργεια "Νέα εργασία", με την 

αποστολή mail στην βάση εφαρμογής, ή με την δημιουργία 

εγγράφου βασισμένο σε μια συγκεκριμένη φόρμα 

Initiator 

Εκκινητής 

Ο άνθρωπος που ολοκληρώνει την πρώτη δραστηριότητα σε μια 

εργασία. Οι εκκινητές είναι άτομα που μπορούν να ξεκινήσουν 

μια εργασία κατόπιν ρυθμίσεων στο Domino Workflow Architect 

Job 

Εργασία 

Ξεκινάει όταν μια διαδικασία εκκινείται στην βάση εφαρμογής. 

Οι εργασίες πρέπει να έχουν όνομα και προτεραιότητα 

Job Owner 

Ιδιοκτήτης της 

εργασίας 

Ο άνθρωπος ή η ομάδα ανθρώπων που είναι υπεύθυνος για την 

συνολική ολοκλήρωση μιας εργασίας. Ο ιδιοκτήτης έχει ένα ευρύ 

φάσμα δικαιωμάτων, να επέμβει σε οποιοδήποτε βήμα της 

εργασίας. Ανάμεσα στα άλλα μπορεί να διακόψει την 

δρομολόγηση δραστηριοτήτων, να έχει πρόσβαση σε έγγραφα, να 

αποκτήσει ή να ολοκληρώσει κάθε δραστηριότητα μέσα στην 

εργασία. Ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται αν μια δραστηριότητα ή  

ολόκληρη η εργασία, έχει υπερβεί το χρονικό της όριο 
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Job Property 

Ιδιότητα της 

εργασίας 

Εξειδικευμένες φόρμουλες που χρησιμοποιούνται στον ορισμό 

των διαδικασιών οι οποίες επεξεργάζονται πληροφορίες, όπως ο 

ιδιοκτήτης της εργασίας, εκκινητής, ολοκληρωμένες εργασίες, 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί, οι οποίες έχουν γίνει γνωστές μόνο 

όταν έχει ξεκινήσει η εργασία. Ένας αριθμός ιδιοτήτων είναι 

διαθέσιμος στην βιβλιοθήκη επιχειρησιακών αντικειμένων. 

Εξειδικευμένες ιδιότητες εργασιών μπορούν να δημιουργηθούν 

και να αποθηκευτούν στην βάση οργανισμού 

Job Report 

Αναφορά εργασίας 

Ομάδα πληροφοριών σχετικά με μια τρέχουσα εργασία, η οποία 

εμφανίζεται στο Domino Workflow Viewer. Η αναφορά δείχνει 

όλες τις επιλεγμένες ιδιότητες της εργασίας. Την αναφορά 

μπορούμε να δούμε με διάφορους τρόπους: στην οθόνη, σε μια 

εφαρμογή λογιστικού φύλλου, σε μια σελίδα HTML, σε μορφή 

VRML ή σε κάποια άλλη μορφή που καθορίζουμε εμείς 

Join 

Ένωση 

Εμφανίζεται όταν ένας φάκελλος ο οποίος έχει σταλεί σε δύο ή 

περισσότερες παράλληλες δραστηριότητες επανασυντίθεται σε 

επόμενο στάδιο του workflow 

Join Settings 

Ρυθμίσεις ένωσης 

Ελέγχει πως οι φάκελλοι ενώνονται αφού επεξεργαστούν σε 

παράλληλες δραστηριότητες. Δύο τύποι ένωσης μπορούν να 

καθοριστούν: είτε όλες οι εκδόσεις των φακέλλων κρατιούνται, ή 

μόνο οι εκδόσεις των φακέλλων που έχουν αλλάξει. Η ένωση 

μπορεί να καθοριστεί για διαδικασία, υποδιαδικασία, 

δραστηριότητα και αυτοματοποιημένη δραστηριότητα 

Loop 

Βρόγχος 

Βρόγχος είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που μπορούν να 

επαναληφθούν μια ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια μιας 

εργασίας, με βάση αποφάσεις ή αποτελέσματα δραστηριοτήτων 
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Εκκίνηση βασισμένη 

σε mail 

Mail - based 

initiation 

Η αυτόματη εκκίνηση μιας νέας εργασίας στην βάση εφαρμογής 

όταν στέλνεται e-mail στην βάση. Σε χρονικά καθορισμένα 

διαστήματα, ένας πράκτορας ελέγχει την ύπαρξη e-mail, και 

δημιουργεί έναν φάκελλο βασισμένο στις πληροφορίες του e-

mail. Ο φάκελλος αναπαριστά την εργασία που έχει αρχίσει. Ο 

φάκελλος μεταφέρεται στα εισερχόμενα των πιθανών ιδιοκτητών 

της πρώτης δραστηριότητας. Για να ρυθμίσουμε την εκκίνηση με 

mail θα πρέπει να καθοριστεί η βάση εφαρμογής σαν mail-in 

database στο βιβλίο διευθύνσεων και το έγγραφο ρυθμίσεων της 

βάσης εφαρμογής να ρυθμιστεί για advanced initiation 

Mail Inquiry 

Ερώτημα με mail 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ' τον ιδιοκτήτη της δραστηριότητας 

ή τον ιδιοκτήτη της εργασίας για να θέσει μια ερώτηση, σχετικά 

με ένα θέμα σε σχέση με την τρέχουσα εργασία, ή δραστηριότητα 

με mail. Το ερώτημα με mail δεν επηρεάζει την δρομολόγηση της 

εργασίας 

Node 

Κόμβος 

Ένα σημείο στον ορισμό μιας διαδικασίας, όπου ξεκινά μια 

διαδικασία ή εκεί που τελειώνει. Κάθε διαδικασία έχει μόνο ένα 

σημείο εκκίνησης, αλλά μπορεί να έχει πολλά σημεία τέλους. 

Κάθε κόμβος μπορεί να πάρει μια ετικέτα απ' τον χρήστη. Οι 

κόμβοι αρχής και τέλους βοηθούν στην διατήρηση μιας 

τακτοποιημένης εμφάνισης στο Designer Process Window 

Organization 

Directory Database 

Βάση Οργανισμού 

Μια βάση που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με την δομή της επιχείρησης η οποία σχετίζεται με το 

σύστημα workflow, όπως άνθρωποι, τμήματα, εργομάδες και 

ρόλοι. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σαν έγγραφα της 

βάσης οργανισμού. Ο γραφικός πλοηγός σε αυτήν την βάση 

περιλαμβάνει προβολές για κάθε μια απ' τις μονάδες της 

επιχείρησης.  
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Organization 

Directory Owner 

 

Ιδιοκτήτης βάσης 

οργανισμού 

Το άτομο ή η ομάδα ανθρώπων που μπορούν να δημιουργήσουν 

και να επεξεργαστούν έγγραφα στην βάση οργανισμού καθώς και 

έγγραφα "Προφίλ απουσίας". Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει 

πρόσβαση διαχειριστή στην βάση και θα πρέπει να προστεθεί στο 

έγγραφο ρυθμίσεων της βάσης 

Organization Units 

Επιχειρησιακές 

μονάδες 

 

 

 

Τμήμα 

 

 

 

Πρόσωπο 

 

 

 

 

Ρόλος 

 

Εργομάδα 

 

Οι ανθρώπινοι πόροι και σχετικά επιχειρησιακά αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστεί το workflow. Οι 

επιχειρησιακές μονάδες μπορούν να εκχωρηθούν σε διάφορα 

αντικείμενα στον ορισμό της διαδικασίας, είτε άμμεσα, είτε με 

την χρήση Formula Language. Κάθε επιχειρησιακή μονάδα 

περιγράφεται παρακάτω. Καθώς σχεδιάζουμε διαδικασίες στο 

Domino Workflow Architect, οι επιχειρησιακές μονάδες 

τοποθετούνται στην βιβλιοθήκη επιχειρησιακών αντικειμένων 

Ιεραρχικές μονάδες σε μια επιχείρηση. Ένα τμήμα μπορεί να έχει 

μόνο ένα πατρικό τμήμα, οποιονδήποτε αριθμό από υποτμήματα 

και οποιονδήποτε αριθμό ατόμων σαν μέλη. Ένα άτομο μπορεί να 

ανήκει μόνο σε ένα τμήμα 

Kάθε άτομο που θα λάβει μέρος σε μια διαδικασία, χρειάζεται να 

έχει ένα έγγραφο προσώπου στην βάση οργανισμού. Αυτό το 

έγγραφο καθορίζει τις επιχειρησιακές μονάδες στις οποίες ανήκει, 

καθώς και ποιοί είναι οι πιθανοί του αντικαταστάτες καθώς και 

ποιός μπορεί να δημιουργήσει ένα "προφίλ απουσίας" γι' αυτό το 

πρόσωπο 

Mια αφηρημένη θέση ή υπευθυνότητα σε μια εταιρεία, όπως 

"διευθυντής πωλήσεων". Μόνο άτομα μπορούν να ανήκουν σε 

ρόλους. 

Eυέλικτη, μη ιεραρχική ομάδα σε μια εταιρεία. Άτομα και άλλες 

εργομάδες μπορούν να ανήκουν σε μια εργομάδα  
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Out of Office Profile 

Προφίλ Απουσίας 

Ένα έγγραφο για ένα άτομο που πρόκειται να απουσιάσει απ' το 

γραφείο για μια ή περισσότερες μέρες. Περιλαμβάνει τις μέρες 

που θα λείψει το άτομο κα προαιρετικά έναν ή περισσότερους 

αντικαταστάτες στους οποίους θα εκχωρηθεί η δουλειά του 

απόντος γι' αυτό το χρονικό διάστημα. 

Process 

Διαδικασία 

Μια σειρά δραστηριοτήτων, αυτοματοποιημένων 

δραστηριοτήτων και υποδιαδικασιών οι οποίες ολοκληρώνονται 

με έναν συστηματικό λογικό τρόπο, ο οποίος και καθορίζει μια 

επιχειρηματική διαδικασία. Με άλλα λόγια μια διαδικασία είναι 

ένα προσχέδιο όλων των πιθανών δραστηριοτήτων που 

χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια εργασία. Η διαδικασία 

μπορεί να έχει βασικές και προχωρημένες ιδιότητες στο Domino 

Workflow Architect 

Process Definition 

Ορισμός διαδικασίας 

Μια ομάδα ιδιοτήτων που εκχωρούνται σε μια διαδικασία και σε 

κάθε επιχειρησιακό αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στην 

διαδικασία.  

Process Definition 

Database 

Βάση ορισμού 

διαδικασιών 

Μια βάση η οποία αποθηκεύει όλους τους λειτουργικούς 

καθορισμούς διαδικασιών. Οι ορισμοί των διαδικασιών 

δημιουργούνται αυτόματα όταν μια διαδικασία ενεργοποιείται 

στο Domino Workflow Architect. Οι συμμετέχοντες στο 

workflow έχουν έμμεση πρόσβαση σε αυτή την βάση, μέσα απ' 

την βάση εφαρμογής και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 

αναγνώστη στον ορισμό της διαδικασίας. Παρ΄ όλα αυτά η βάση 

δεν είναι προσβάσιμη απευθείας 

Process Link 

Σύνδεσμος 

Διαδικασίας 

Η σχέση ανάμεσα σε μια διαδικασία host και σε μια 

υποδιαδικασία καθορίζεται απ' τις ιδιότητες του συνδέσμου 

διαδικασίας.  
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Process Owner 

Ιδιοκτήτης 

διαδικασίας 

Ο άνθρωπος που ενεργοποιεί μια διαδικασία στο Domino 

Workflow Architect 

Process Report 

Αναφορά 

Διαδικασίας 

Μια ομάδα πληροφοριών που δημιουργείται σχετικά με μια 

διαδικασία και εμφανίζεται στον Domino Workflow Viewer. Η 

αναφορά αναφέρει τις ιδιότητες όλων των επιλεγμένων εργασιών. 

Την αναφορά μπορούμε να δούμε με διαφορετικούς τρόπους, 

στην οθόνη, σε μια εφαρμογή λογιστικού φύλλου, σαν σελίδα 

HTML, σε μορφή VRML, η σε μια μορφή που καθορίζουμε εμείς 

Process Window 

Παράθυρο 

Διαδικασίας 

Ο χώρος όπου σχεδιάζονται οι διαδικασίες στο Domino 

Workflow Architect ή εμφανίζονται για πληροφοριακούς λόγους 

στο Domino Workflow Viewer. Το γραφικό εργαλείο που 

μοντελοποιεί τις διαδικασίες βρίσκεται στην εργαλειοθήκη του 

παραθύρου της διαδικασίας 

Reader 

Αναγνώστης 

Ο άνθρωπος που έχει πρόσβαση αναγνώστη σε έγγραφα μιας 

δραστηριότητας ή εργασίας. Οι αναγνώστες δραστηριότητας 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φακέλλους σε μια δεδομένη 

δραστηριότητας,  ενώ οι αναγνώστες της διαδικασίας μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε φακέλλους όλης της εργασίας. Οι 

αναγνώστες καθορίζονται στον ορισμό της διαδικασίας στις 

προχωρημένες ιδιότητες της διαδικασίας και της εργασίας 

Reassignment 

Επανεκχώρηση 

Αλλάζει την ιδιοκτησία μιας δραστηριότητας. Ιδιοκτήτες 

εργασίας και δραστηριότητας μπορούν να επανεκχωρήσουν 

δραστηριότητες, αν αυτό έχει επιλεγεί στον ορισμό της 

διαδικασίας 
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Relations 

Σχέσεις 

Ειδικές φόρμουλες που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό των 

διαδικασιών και συνδέουν κάποια είσοδο, όπως ένας ρόλος ή 

τίτλος σε μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή μονάδα, όπως 

"Προιστάμενος εργαζομένου". Οι σχέσεις επιτρέπουν στις 

δραστηριότητες να εκχωρούνται με πιο ευέλικτο τρόπο 

Re -Routing 

Αναδρομολόγηση 

Οι ιδιοκτήτες μιας εργασίας μπορούν να την αναδρομολογήσουν 

σε δραστηριότητες έξω απ' τα κανονικά μονοπάτια. Μπορούν να 

αναδρομολογήσουν έναν φάκελλο στην ίδια ή σε διαφορετική 

δραστηριότητα της ίδιας διαδικασίας ή σε άλλη διαδικασία. Αυτό 

το χαρακτηριστικό πρέπει να ενεργοποιηθεί στο έγγραφο 

ρυθμίσεων στην βάση εφαρμογής. Η αναδρομολόγηση απαιτεί 

μια βαθιά κατανόηση της διαδικασίας. Πρέπει να εφαρμόζεται με 

προσοχή και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

Κράτηση 

Reserve 

Αυτό είναι μια προστασία φακέλλου στην βάση εφαρμογής. Η 

προστασία αυτή μπορεί να τεθεί από άτομα μιας ομάδας μέσα σε 

μια δραστηριότητα. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας η 

προστασία αποσύρεται αυτόματα 

Resource 

Πόρος 

Πληροφοριακοί πόροι που έχουν μια ειδική χρήση στο σύστημα 

workflow. Τρία είδη πόρων μπορούν να καθοριστούν: 

 Kαθοδηγούμενα απ' τον εξυπηρετητή,  που είναι 

προγράμματα εγκατεστημένα στον Domino Server και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' τις αυτοματοποιημένες 

δραστηριότητες του Workflow, π.χ. ένας τέτοιος πόρος θα 

μπορούσε με την καταχώρηση μιας παραγγελίας, να καλέσει 

το κινητό του υπεύθυνου για την εκτέλεση της παραγγελίας, 

προκειμένου εκείνος να ενεργήσει ανάλογα.  

 Καθοδηγούμενα απ' τον πελάτη, που είναι προγράμματα 

που βρίσκονται και μπορούν εκτελεστούν απ' τα client 
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μηχανήματα, όπως για παράδειγμα ένα πρόγραμμα 

επεξεργασίας κειμένου ή βάσεων δεδομένων. 

 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που χρησιμοποιούνται απ' τις 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες του Workflow προκειμένου 

να στείλουν mail. 

Routing 

Δρομολόγηση 

Η προώθηση των φακέλλων απ' την μια δραστηριότητα στην 

επόμενη και απ' τον ένα συμμετέχοντα στον επόμενο. Η 

δρομολόγηση καθορίζεται απ' τις ιδιότητες που εκχωρούνται στις 

σχέσεις δρομολόγησης στον καθορισμό της διαδικασίας και 

εκτελούνται απ' την μηχανή workflow 

Subprocess 

Υποδιαδικασίες 

Μια διαδικασία που βρίσκεται μέσα σε άλλη διαδικασία. Οι 

υποδιαδικασίες είναι ένας χρήσιμος τρόπος να συνδέσουμε δύο 

διαφορετικά σχέδια διαδικασιών μαζί. Κάθε διαδικασία 

αποθηκεύεται σαν ξεχωριστό επιχειρησιακό αντικείμενο και 

μπορούμε να το χειριστύμε σαν ανακυκλώσιμο δομικό λίθο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 

Αλλαγές σε μια υποδιαδικασία αυτόματα επηρεάζουν όλες τις 

διαδικασίες που είναι συνδεδεμένες με αυτήν 

Surrogate 

Αντικαταστάτης 

Ένα άτομο, τμήμα, εργομάδα ή ρόλος που αναλαμβάνει τις 

αρμοδιότητες ατόμων ή ακόμη και ολόκληρων τμημάτων που 

απουσιάζουν. Νέες δραστηριότητες στέλνονται αυτόματα στον 

αντικαταστάτη ενός ατόμου εφ' όσον οι κανόνες αντικατάστασης 

είναι ενεργοποιημένοι στην βάση οργανισμού, ο απών έχει 

συμπληρώσει ένα "προφίλ απουσίας" και τουλάχιστον ένας 

αντικαταστάτης έχει εκχωρηθεί για το διάστημα της απουσίας.  

Task 

Έργο 

Μια μικρότερη εργασία μέσα σε μια δραστηριότητα. Μέχρι εφτά 

έργα μπορούν να εκχωρηθούν σε μια δραστηριότητα. Μπορεί να 

είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Πόροι για να βοηθήσουν τους 

χρήστες στην ολοκλήρωση των έργων εκχωρούνται, όπως φόρμες 
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και εφαρμογές. Κατά την διάρκεια μιας εργασίας οι πόροι είναι 

διαθέσιμοι με το πάτημα ενός κουμπιού στο εξώφυλλο του 

φακέλλου. Τα έργα καθορίζονται στον ορισμό της διαδικασίας 

στις βασικές ιδιότητες 

Team 

Ομάδα  

Μια ομάδα ανθρώπων ή άλλη επιχειρησιακή μονάδα που βοηθάει 

σε μια δραστηριότητα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να 

κρατήσουν ή να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα ή να 

αλλάξουν την σύνθεση της ομάδας. Οι ομάδες καθορίζονται στον 

ορισμό της διαδικασίας στις προχωρημένες ιδιότητες 

Team - Workspace 

Χώρος εργασίας 

ομάδας 

Περιέχει όλους τους φακέλλους για τους οποίους ο χρήστης είναι 

μέλος της ομάδας, ή ο χρήστης είναι ο ιδιοκτήτης της διαδικασίας 

και έχει εκχωρηθεί ο φάκελλος σε άλλη ομάδα. Ο χρήστης μπορεί 

να επεξεργαστεί έγγραφα σε αυτούς τους φακέλλους 

Write Protect 

Προστασία 

εγγραφής 

Είναι μια κατάσταση για έγγραφα της εφαρμογής που 

αποτρέπουν την επεξεργασία για φακέλλους που βρίσκονται σε 

αυτήν την κατάσταση. Τα έγγραφα αυτά εμφανίζονται με ένα 

εικονίδιο λουκέτου στην προβολή Desktop. Όλοι οι 

συμμετέχοντες στο workflow που δουλεύουν σε μια 

δραστηριότητα μπορούν να ενεργοποιήσουν την προστασία 

εγγραφής για ένα έγγραφο 
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Παράρτημα Α' - Εσωτερική περιγραφή των διαδικασιών του Workflow 

R E P O R T 

=========== 

Generated on 10/9/2000 at 7:51 μμ by Πάνος Σιδεράς/Domino 

Process: ReqForBuy Request For Buying Stocks 

Version: 29 

Owner: Exchange Stuff,Exchange Supervisor,Βοίλης, Ιωάννης (Domino),Σιδεράς, 

Πάνος (Domino) 

Main document: SdFormBuyStocks 

 

 Process 

 ------- 

 Activity 

 -------- 

Name: Accounting Entry 

Owner: Accounting Stuff,Accounting Supervisor,Δέμπας, Γιώργος (Domino),Καικτσή, 

Μπέτυ (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormBuyStocksAccounting 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: BO Supervisor Approval 

Owner: Back Office Supevisor,Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 
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Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: BackOffice Invoice 

Owner: Accounting Stuff,Accounting Supervisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormBuyStocksBO 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Fill Request Form 

Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormBuyStocks 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 
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Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

Routing: Use Process default 

 

Name: General Manager Approval 

Owner: Administrator,Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Trying for Buing 

Owner: Exchange Stuff,Exchange Supervisor,Βοίλης, Ιωάννης (Domino),Παπαντωνίου, 

Γιάννος (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

Routing: Use Process default 
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 Automated Activity 

 ------------------ 

Name: Inform Customer 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentBuySendMail) 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

 

Name: Inform Receiving Supervisor 

Agent type: Send Mail 

Agent details: Sideras, Panos (Domino) 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

Name: Inform rejection Supervisor 

Agent type: Send Mail 

Agent details: Sideras, Panos (Domino) 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

 

Name: Update Customer Record 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentInsertTransactionsD) 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

 

Παράρτημα Α' - Εσωτερική περιγραφή των διαδικασιών του Workflow  Α - 4 



 

 

 Routing Relation 

 ---------------- 

Name: Approved 

Condition: RC_BOSupervisor ="0" 

Name: Approved 

Condition: RC_BOSupervisor ="0" 

Name: Balance OK 

Condition: RC_Balance ="0" 

Name: If Negative Balance 

Condition: RC_Balance ="1" 

Name: Rejected 

Condition: RC_BOSupervisor ="1" 

Name: Rejected 

Condition: RC_BOSupervisor ="1" 

Name: Transaction Done 

Condition: RC_CommandExecution ="0" 

Name: Transaction Failed 

Condition: RC_CommandExecution ="1" 

Name: if Balance <-5 millions 

Condition: RC_Balance ="1" 

Name: if Balance >-5 millions 

Condition: RC_Balance ="2" 
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R E P O R T 

=========== 

Generated on 10/9/2000 at 7:54 μμ by Πάνος Σιδεράς/Domino 

 

Process: NReqForSell New Request for Selling Stocks 

Version: 5 

Owner: Exchange Stuff,Exchange Supervisor,Βοίλης, Ιωάννης  (Domino),Σιδεράς, 

Πάνος (Domino) 

Main document: SdFormSellStocks 

 

 Process 

 ------- 

Activity 

 -------- 

 

Name: Accounting Entry 

Owner: Accounting Stuff,Accounting Supervisor,Δέμπας, Γιώργος (Domino),Καικτσή, 

Μπέτυ (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormSellStocksAccounting 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Back Office Invoice 
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Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormSellStocksBO 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Fill Request Form 

Owner: Exchange Stuff,Exchange Supervisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormSellStocks 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Truying for Sell 

Owner: Βοίλης, Ιωάννης  (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 
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Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

 Automated Activity 

 ------------------ 

Name: Create Transaction Record 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentInsertTransactionsDSell) 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

Name: Inform Customer 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentSellSendMail) 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

 

 Routing Relation 

 ---------------- 

Name: Transaction Done 

Condition: RC_CommandExecution ="0" 

Name: Transaction Failed 

Condition: RC_CommandExecution ="1" 
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R E P O R T 

=========== 

Generated on 10/9/2000 at 7:48 μμ by Πάνος Σιδεράς/Domino 

 

Process: InvAdv Investement Advice 

Version: 23 

Owner: Exchange Evaluator,Exchange Stuff,Exchange Supervisor,Βοίλης, Ιωάννης 

(Domino),Γανίτης, Φώτης (Domino),Ντάγκας, Ιωάννης (Domino),Παπαντωνίου, Γιάννος 

(Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Main document: SdFormInvestAdvice 

 

 Process 

 ------- 

 Activity 

 -------- 

Name: Complete Application Form 

Owner: Exchange Stuff,Παπαντωνίου, Γιάννος (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormInvestAdvice 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Distribute Binders for Evaluation 

Owner: Exchange Evaluator,Exchange Supervisor,Βοίλης, Ιωάννης (Domino),Σιδεράς, 

Πάνος (Domino) 
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Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Evaluate FTSE20 Stocks 

Owner: Exchange Evaluator FTSE20,Παπαντωνίου, Γιάννος (Domino),Σιδεράς, Πάνος 

(Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormInvestAdviceDistributed 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Evaluate FTSE40 Stocks 

Owner: Exchange Evaluator FTSE40,Γανίτης, Φώτης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormInvestAdviceDistributed 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Παράρτημα Α' - Εσωτερική περιγραφή των διαδικασιών του Workflow  Α - 10 



 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Evaluate Rest Stocks 

Owner: Exchange Evaluator Rest,Ντάγκας, Ιωάννης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormInvestAdviceDistributed 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Final Evaluation 

Owner: Exchange Evaluator,Βοίλης, Ιωάννης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Keep all versions of a document 

Main document join settings: Select Main document coming from 

Activity...,PreviousActivityOS = "Distribute Binders for Evaluation" 

Routing: Use Process default 
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 Automated Activity 

 ------------------ 

Name: Inform Customer 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentAdviceLinks) 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

 Routing Relation 

 ---------------- 

Name: If FTSE20 Stocks Included 

Condition: RC_FTSE20 ="0" 

Name: If Rest Stocks Included 

Condition: RC_Rest ="0" 

Name: Main document Routing 

Name: if FTSE40 Stocks included 

Condition: RC_FTSE40 ="0" 

Παράρτημα Α' - Εσωτερική περιγραφή των διαδικασιών του Workflow  Α - 12 



 

R E P O R T 

=========== 

Generated on 10/9/2000 at 7:57 μμ by Πάνος Σιδεράς/Domino 

 

Process: InApReg Initial Application for Registration 

Version: 77 

Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Main document: SdFormAitisi 

 

 Process 

 ------- 

 Activity 

 -------- 

Name: BackOffice Supervisor Approval 

Owner: Back Office Supevisor,Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormAitisi 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Complete Stock Section 

Owner: Exchange Stuff,Exchange Supervisor,Βοίλης, Ιωάννης (Domino),Παπαντωνίου, 

Γιάννος (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 
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Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Complete Web Access Section 

Owner: IT Stuff,IT Supervisor,Ηλιάδου, Φιλιώ (Domino),Σιδεράς, Πάνος 

(Domino),Τουλής, Βαγγέλης (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: Fill Request Form 

Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormAitisi 

New documents: SdFormAitisi 

Task/Decision: Tasks,Write a brief memo 

Reassignment: Allow to any Person 
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Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

 

 Automated Activity 

 ------------------ 

Name: Create Customer Record 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentInsertRecord) 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

 

Name: Inform Customer 

Agent type: Send Mail 

Agent details: Initiator 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

 

Name: Inform Customer 

Agent type: Send Mail 

Agent details: Initiator 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

Name: Inform Rejections Supervisor 

Agent type: Send Mail 

Agent details: Initiator 
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Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

 Routing Relation 

 ---------------- 

Name: Approved 

Condition: RC_BOSupervisor ="0" 

Name: No Web Access 

Condition: RC_WebAccess="1" 

Name: Rejected 

Condition: RC_BOSupervisor ="1" 

Name: Rejected 

Condition: RC_BOSupervisor ="1" 

Name: Web Access 

Condition: RC_WebAccess="0" 
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R E P O R T 

=========== 

Generated on 10/9/2000 at 7:59 μμ by Πάνος Σιδεράς/Domino 

 

Process: NReqPay New Request for Payment 

Version: 10 

Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Main document: SdFormReqPayment 

 

 Process 

 ------- 

 Activity 

 -------- 

Name: Accounting Entry 

Owner: Accounting Stuff,Accounting Supervisor,Γανίτης, Φώτης (Domino),Δέμπας, 

Γιώργος (Domino),Ντάγκας, Ιωάννης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormReqPaymentAccounting 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: BO Approval 

Owner: Back Office Supevisor,Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 
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Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: BO Invoice 

Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormReqPaymentBO 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

Routing: Use Process default 

 

Name: Fill Req Payment Form 

Owner: Back Office Stuff,Back Office Supevisor,Γκαμπαζτολίδου, Ελένη 

(Domino),Λαζαρίδης, Θέμης (Domino),Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: SdFormReqPayment 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 
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Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

Name: GM Approval 

Owner: Σιδεράς, Πάνος (Domino) 

Reader: Activity Owner 

Main document: Unchanged 

New documents: All allowed in Process 

Task/Decision: Tasks 

Reassignment: Allow to any Person 

Binder join settings: Use Process default 

Main document join settings: Selected manually by Activity Owner 

Routing: Use Process default 

 

 

 Automated Activity 

 ------------------ 

Name: Inform Customer 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentPaySendMail) 

Binder join settings: Join settings disabled 

Main document join settings: Join settings disabled 

 

Name: Update Customer Record 

Agent type: LotusScript agent 

Agent details: (SdAgentPayUpdate) 

Binder join settings: Use Process default 
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Main document join settings: Randomly select from available Main documents 

 

 Routing Relation 

 ---------------- 

Name: Approved 

Condition: RC_BOSupervisor="0" 

Name: Approved 

Condition: RC_BOSupervisor="0" 

Name: Rejected 

Condition: RC_BOSupervisor="1" 

Name: Rejected 

Condition: RC_BOSupervisor="1" 

Name: if Conditions NOT! Met 

Condition: RC_Amount ="1" |  RC_Date ="1" 

Name: if amount above 5 mil 

Condition: RC_Amount ="0" &  RC_Date ="0" & TR_DocOrderFeesA > 5000000 

Name: if amount below 1 mil 

Condition: RC_Amount ="0" & RC_Date ="0" & TR_DocOrderFeesA <1000000 

Name: if amount between 1 - 5 mil 

Condition: RC_Amount ="0" &  RC_Date ="0" & TR_DocOrderFeesA <=5000000 & 

TR_DocOrderFeesA >=1000000 
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Παράρτημα Β': Ο πηγαίος κώδικας της Εφαρμογής 

 

Form Information 

Name: SdFormAitisi 

LotusScript Code: 

(Form) SdFormAitisi 

Sub Querysave(Source As Notesuidocument, Continue As 
Variant) 

' Αυτό το script δίνει default τιμή στο πεδίο  

  WebAccess,για να μπορέσει να δρομολογηθεί ομαλά η  

  διαδικασία 

' Συγγραφέας: Σιδεράς Πάνος 

' Ημερομηνία:9 Δεκεμβρίου 1999 

' Version 1.0 

 

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim session As New NotesSession 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 If uidoc.FieldGetText("FieldWebAccess")<>"" Then  

  Call uidoc.FieldSetText("RC_WebAccess","0") 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_WebAccess","1")   

 End If 

 Call uidoc.refresh 

End Sub 

 

(Field) PF_PCenter 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να βρίσκει το τηλέφωνο με 

βάση το όνομα ενός εργαζόμενου απ'  το Βιβλίο  

Διευθύνσεων. Είναι χρήσιμο για να παραμετροποιούμε το  
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μήνυμα που στέλνουμε στους πελάτες της ΑΧΕ ανάλογα με τον 

άνθρωπο που τους αναλαμβάνει  

' Χρησιμοποιείται η βάση names.nsf, to View People 

'Συγγραφέας:Σιδεράς 

' Ημερομηνία:29 Ιουλίου 2000 

' Ver 1.00 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToNames="names.nsf" 

'Variables Decleration  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToNames) 

 Dim view As NotesView  

 Dim doc As NotesDocument 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Set view=db.GetView("People") 

' SOS!!! If Field is Num you must Convert it to Integer 

  with CInt before "GetDocumentByKey" work PROPELYYYY  

 

 Set doc = view. GetDocumentByKey (Strright (Strleft_  

(uidoc. FieldGetText("PF_PCenter"), "/") ," ")) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldPhone",doc._ 

 OfficePhoneNumber(0)) 

End Sub 

 

(Field) PF_BOCenter 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να βρίσκει το τηλέφωνο με  

βάση το όνομα ενός εργαζόμενου' απ'  το Βιβλίο  

Διευθύνσεων. Είναι χρήσιμο για να παραμετροποιούμε το  

μήνυμα που στέλνουμε ' στους πελάτες της ΑΧΕ ανάλογα με  
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τον άνθρωπο που τους αναλαμβάνει  

' Χρησιμοποιείται η βάση names.nsf, to View People 

' Για να δουλέψει ή GetDocumentByKey θα πρέπει το View να  

  είναι ταξινομημένο ως προς Key 

' Συγγραφέας:Σιδεράς 

' Ημερομηνία:29 Ιουλίου 2000 

' Ver 1.00 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToNames="names.nsf" 

'Variables Decleration  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToNames) 

 Dim view As NotesView  

 Dim doc As NotesDocument 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Set view=db.GetView("People") 

' SOS!!! If Field is Num you must Convert it to Integer  

   with CInt before "GetDocumentByKey" work PROPELYYYY  

 Setdoc=view.GetDocumentByKey(Strright(Strleft(uidoc._ 

   FieldGetText("PF_BOCenter"),"/")," ")) 

 Calluidoc.FieldSetText("FieldPhoneBOClerk",doc._ 

   OfficePhoneNumber(0)) 

End Sub 

 

(Field) FieldOk 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script απαγορεύει στον χρήστη να δώσει έγκριση  

  (πατώντας Ok) πριν πιστοποιηθεί 

  

Dim workspace As New NotesUIWorkspace 
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Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 If (uidoc.FieldGetText("FieldPasswordEnter")="" ) Then 

  Messagebox "Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας  

     πρώτα" 

  Call uidoc.GoToField("FieldPasswordEnter") 

 Else 

  If (uidoc.FieldGetText("FieldOk")="Ναί") Then  

   Call uidoc.FieldSetText("RC_BOSupervisor","0") 

  Calluidoc.FieldSetText("FieldComments","Εγκρίνεται") 

  Else  

   Call uidoc.FieldSetText("RC_BOSupervisor","1") 

   Call uidoc.FieldSetText("FieldComments","Δεν 
Εγκρίνεται") 

  End If 

 End If  

End Sub 

 

(Field) FieldPasswordEnter 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script προστατεύει την ενότητα ελεγχόμενης  

  πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

' Συγγραφέας:Sideras 

' Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 1999 

' Version 1.0 

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim session As New NotesSession 

'We open the Korona/Domino Address Book to find the  

  HttpPassword  

 DimdbAs New NotesDatabase("Korona/Domino",_  

   "names.nsf") 

 Dim view As NotesView 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 
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 Dim doc,doc1 As NotesDocument  

' Open Users View in Address Book  

 Set view=db.GetView("($Users)")  

' Locate the Current User Document  

 Set doc1=view.GetDocumentByKey(session.CommonUserName) 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Call uidoc.refresh 

 Ifuidoc.FieldGetText("FieldPasswordEnter")<>doc1_ 

   .HTTPPassword(0) Then  

  Messagebox("ΛανθασμένοPassword, Ξαναπροσπαθήστε!!!") 

  Call uidoc.FieldClear("FieldPasswordEnter") 

  Call uidoc.GoToField("FieldPasswordEnter") 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldComments","Δεν ήταν_  

       δυνατή η Πιστοποίηση του Υπογράφοντα !!!") 

'  Call uidoc.FieldSetText("FieldResultCode","1") 

 Else 

'  Call uidoc.FieldSetText("FieldResultCode","0")   

  Call uidoc.GoToField("FieldOk") 

 End If  

End Sub 

 

(Field) PF_TelOffice 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script κάνει μια ανανέωση τα πεδία της φόρμας 

   προκειμένου να φαίνονται στον τίτλο της ενότητας  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Call uidoc.refresh 

End Sub 
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Form Information 

Name: SdFormBuyStocks 

LotusScript Code: 

(Field) RC_BOSupervisor 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να αναζητά το υπόλοιπο  

 ενός Χαρτοφυλακίου και να επιστρέφει έναν' ResultCode  

 ανάλογα με το αν το νέο Υπόλοιπο είναι Θετικό (0) ή  

 Αρνητικό (1) 

' Χρησιμοποιείται η βάση vore_odbc, to View SdViewTitles 

' Για να δουλέψει ή GetDocumentByKey θα πρέπει το View να  

  είναι ταξινομημένο ως προς Key 

' Σιδεράς, 25 Μαίου 2000 

' Ver 1.00 

 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf" 

'Variables Decleration  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim view As NotesView  

 Dim dc As NotesDocumentCollection  

 Dim doc As NotesDocument 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldTotalAmount",_ 

 Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldVolume")*Clng(uidoc 

   .FieldGetText("FieldUnitPrice"))))) 

 Set view=db.GetView("SdViewTransactionsM") 
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 Setdc=view.GetAllDocumentsByKey(Clng(uidoc. 

  FieldGetText("PF_Code")))  

 Set doc=dc.GetLastDocument 

 If doc.TR_Balance(0) >Clng(uidoc.FieldGetText 

   ("FieldTotalAmount")) Then  

  Call uidoc.FieldSetText("FieldResultCode","0") 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldResultCode","1") 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldNegativeBalance",_ 

  Cstr(doc.TR_Balance(0)-Clng(uidoc.FieldGetText 

     ("FieldTotalAmount")))) 

 End If 

' Call uidoc.FIeldSetText("FieldNegativeBalance","xxx") 

End Sub 

 

 (Field) FieldUnitPrice 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να αναζητά το υπόλοιπο  

 ενός Χαρτοφυλακίου και να επιστρέφει έναν' ResultCode  

 ανάλογα με το αν το νέο Υπόλοιπο είναι Θετικό (0) ή  

  Αρνητικό (1) 

' Χρησιμοποιείται η βάση vore_odbc, to View SdViewTitles 

' Για να δουλέψει ή GetDocumentByKey θα πρέπει το View να  

  είναι ταξινομημένο ως προς Key 

' Σιδεράς 25 Μαίου 2000 

' Ver 1.00,  

' Ver 1.20 Άλλαξε ο τρόπος αναζήτησης του τρέχοντος  

  υπολοίπου, και γίνεται στο Master(SdPortfolios) 

 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf" 

'Variables Decleration  
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 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim view  As NotesView  

 Dim doc As NotesDocument 

'Χρησιμοποιούμε μεταβλητή γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα  

 στον υπολογισμό του νέου CurrentOpening  

 Dim v_NegativeBalance As Long 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldTotalAmount",_ 

 Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldVolume")*Clng(uidoc 

   .FieldGetText("FieldUnitPrice"))))) 

 Set view=db.GetView("SdViewOpening") 

 Set doc=view.GetLastDocument 

' Call uidoc.FieldSetText("FieldCurrentOpening", 

   Cstr(doc.FieldCurrentOpening(0)))  

 If  Clng(uidoc.FieldGetText("FieldCurrentBalance"))  

   >Clng(uidoc.FieldGetText("FieldTotalAmount")) Then  

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Balance","0") 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldNegativeBalance", 

  "Όχι") 

 Elseif Clng(uidoc.FieldGetText("FieldTotalAmount")) 

- Clng(uidoc.FieldGetText("FieldCurrentBalance"))  

- <=5000000 Then   

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Balance","1") 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldNegativeBalance",_ 

    Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldCurrentBalance"))- 

    Clng(uidoc.FieldGetText("FieldTotalAmount")))) 

 v_NegativeBalance =Clng(uidoc.FieldGetText 

   ("FieldCurrentBalance"))-Clng(uidoc.FieldGetText 

("FieldTotalAmount")) 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldCurrentOpening", 
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Cstr(doc.FieldCurrentOpening(0))) 

' Εδώ γίνεται χρήση της μεταβλητής v_NegativeBalance για  

 μείωση του περιθωρίου του BackOffice Supervisor   

 doc.FieldCurrentOpening=Clng(doc.FieldCurrentOpening 

  (0))+v_NegativeBalance 

  Call doc.Save(True,False) 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Balance","2") 

  Call uidoc.FieldSetText("FieldNegativeBalance",_ 

  Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldCurrentBalance"))- 

   Clng(uidoc.FieldGetText("FieldTotalAmount")))) 

' End If 

       End If 

Call uidoc.FieldSetText("FieldNewBalance"_ 

 ,Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldCurrentBalance"))- 

   Clng(uidoc.FieldGetText("FieldTotalAmount")))) 

Call uidoc.refresh 

End Sub 

 

(Field) T_ShortCut1 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να συμπληρώνει την  

  ονομασία μιας μετοχής απ' τον κωδικός της 

' Χρησιμοποιείται η βάση vore_odbc, to View SdViewTitles 

' Για να δουλέψει ή GetDocumentByKey θα πρέπει το View να  

 είναι ταξινομημένο ως προς Key 

' Σιδεράς, 25 Μαίου 2000 

' Ver 1.00 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf" 

'Variables Decleration  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 
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 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim view As NotesView  

 Dim doc As NotesDocument 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Set view=db.GetView("SdViewTitles") 

 Set doc=view.GetDocumentByKey(uidoc.FieldGetText 

  ("T_ShortCut1")) 

 Call uidoc.FieldSetText("T_Name1",doc.T_Name1(0))  

 Call uidoc.FieldSetText("T_Code",Cstr(doc.T_Code(0)))  

 Call uidoc.refresh 

End Sub 

 

 

(Field) PF_SName1 

Sub Exiting(Source As Field) 

'' Αυτό το script έχει σαν στόχο να συμπληρώνει εξ'  

  ορισμού τις τιμές κάποιων πεδίων 

' απ' την βάση "Πελάτης" όταν δίνουμε τον κωδικό του  

  πελάτη. Προσοχή για να δουλέψει η εντολή 

' GetDocumentByKey θα πρέπει το View απ' όπου παίρνουμε  

  στοιχεία να είναι ταξινομημένο 

' Σιδεράς, 14 Ιουνίου 2000 

' Ver 1.00 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf"  

 Const pathToAdBook="names.nsf" 

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim db1 As New NotesDatabase(ServerName,pathToAdBook) 
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 Dim view,view1 As NotesView  

 Dim doc,doc1 As NotesDocument 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Set view=db.GetView("SdViewPortfoliosByName") 

 Set doc=view.GetDocumentByKey(uidoc.FieldGetText 

   ("PF_SName1")) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_Code", 

   Cstr(doc.PF_Code(0))) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_FName1",doc.PF_FName1(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_PName1",doc.PF_PName1(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_TelOffice", 

   doc.PF_TelOffice(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_TelMobile", 

   doc.PF_TelMobile(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldCurrentBalance", 

   Cstr(doc.FB(0))) 

 

' Αναζήτηση του παραλήπτη του μηνύματος στο Βιβλίο 
Διευθύνσεων 

 Set view1=db1.GetView("($Users)") 

 Set doc1=view1.GetDocumentByKey 

  (uidoc.FieldGetText("PF_SName1")) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldMailFile", 

   doc1.MailFile(0)) 

End Sub 

 

(Field) PF_Code 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να συμπληρώνει την  

  ονομασία μιας μετοχής απ' τον κωδικός της 

' Χρησιμοποιείται η βάση vore_odbc, to View SdViewTitles 

' Για να δουλέψει ή GetDocumentByKey θα πρέπει το View να  

  είναι ταξινομημένο ως προς Key 
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' Σιδεράς, 25 Μαίου 2000 

' Ver 1.00 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf" 

'Variables Decleration  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim view As NotesView  

 Dim doc As NotesDocument 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Set view=db.GetView("SdViewPortfolios") 

' Messagebox view.columncount 

' SOS!!! If Field is Num you must Convert it to Integer  

  with CInt before "GetDocumentByKey" work PROPELYYYY  

 Set doc=view.GetDocumentByKey(Cint(uidoc.FieldGetText 

   ("PF_Code"))) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_SName1",doc.PF_SName1(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_FName1",doc.PF_FName1(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_PName1",doc.PF_PName1(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_TelOffice", 

    doc.PF_TelOffice(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("PF_TelMobile", 

    doc.PF_TelMobile(0)) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldCurrentBalance", 

    Cstr(doc.FB(0))) 

'  Call uidoc.Refresh 

End Sub 
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Form Information 

Name: SdFormInvestAdvice 

LotusScript Code: 

(Form) SdFormInvestAdvice 

Sub Querysave(Source As Notesuidocument, Continue As  

Variant) 

' Αυτό το script δίνει τιμές στα πεδία εκείνα που  

  καθορίζουν την δρομολόγηση της διαδικασίας  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim sum As Long 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 If (uidoc.FieldGetText("FieldFTSE20Ok")="") Then 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_FTSE20","1") 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_FTSE20","0") 

 End If 

 If (uidoc.FieldGetText("FieldFTSE40Ok")="") Then 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_FTSE40","1") 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_FTSE40","0") 

 End If 

 If (uidoc.FieldGetText("FieldRestOk")="") Then 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Rest","1") 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Rest","0") 

 End If 

End Sub 
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Form Information 

Name: SdFormReqPayment 

LotusScript Code: 

 (Field) TR_DocOrderFeesA 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να συμπληρώνει εξ'  

  ορισμού τις τιμές κάποιων πεδίων' απ' την βάση  

 "Πελάτης" όταν δίνουμε τον κωδικό του πελάτη. Προσοχή  

  για να δουλέψει η εντολή 

' GetDocumentByKey θα πρέπει το View απ' όπου παίρνουμε  

  στοιχεία να είναι ταξινομημένο 

' Sideras, 14 Ιουνίου 2000 

' Ver 1.5 

' Μονοπάτι για τον Εξυπηρετητή και τις βάσεις 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf"  

' Δηλώσεις Μεταβλητών  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim view,view1 As NotesView  

 Dim dc1 As NotesDocumentCollection  

 Dim doc,doc1 As NotesDocument 

 Dim weekDateTime As NotesDateTime 

 Dim modifiedDateTime As NotesDateTime 

 Dim v_difference As Long 

 Dim right_day As NotesDateTime 

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Set doc=uidoc.document  

 Set view1=db.GetView("SdViewPortfolios") 

 Set doc1=view1.GetDocumentByKey 
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(Cint(uidoc.FieldGetText("PF_Code"))) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldLastTransactionDate", 

  Cstr(doc1.FieldLastTransDate(0))) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldLastAmount", 

  Cstr(doc1.FB(0)))  

 Call doc.Save(True,False)  

 Set weekDateTime = New NotesDateTime 

   ( uidoc.FieldGetText("SdSFDate" )) 

 Set modifiedDateTime = New NotesDateTime(  

   uidoc.FieldGetText("FieldLastTransactionDate" )) 

 difference= Int(weekDateTime.TimeDifference 

   ( modifiedDateTime )/86400) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldDateDifference", 

   Cstr(Difference)) 

 If uidoc.FieldGetText("FieldDateDifference")>3 Then   

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Date","0") 

 Else  

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Date","1") 

 End If 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldAmountDifference", 

   Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldLastAmount")_ 

 -Clng(uidoc.FieldGetText("TR_DocOrderFeesA"))))) 

 If Clng(uidoc.FieldGetText("FieldAmountDifference")) >0 
 Then  

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Amount","0") 

 Else 

  Call uidoc.FieldSetText("RC_Amount","1") 

 End If 

  

' Εδώ θα συνταχθεί  το  μήνυμα που θα επιστραφεί στον  

   Πελάτη ανάλογα με τους κωδικούς Επιστροφής 

 Set right_day=New NotesDateTime 

   (uidoc.FieldGetText("FieldLastTransactionDate")) 
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 Call right_day.AdjustDay(+3) 

 If uidoc.FieldGetText("RC_Amount")="0" And  

uidoc.FieldGetText("RC_Date")="0" Then    

  Call uidoc.FieldSetText("FieldInformCustomer", 

  "Εκτελέστηκε η εντολή πληρωμή σας για ποσό " +_ 

 uidoc.FieldGetText("TR_DocOrderFeesA") + " , " + "Το  

   υπόλοιπο σας είναι " +  

   uidoc.FieldGetText("FieldAmountDifference")) 

 Elseif uidoc.FieldGetText("RC_Amount")="0" And  

   uidoc.FieldGetText("RC_Date")="1" Then    

 Call uidoc.FieldSetText("FieldInformCustomer", "Δεν  

   Εκτελέστηκε η εντολή πληρωμή σας για ποσό " +_ 

  uidoc.FieldGetText("TR_DocOrderFeesA") + " , " + 

    "Εξαιτίας του ορίου των τριών ημερών " + _ 

  "Το ποσό αυτό μπορείται να το πάρετε στις " +  

     right_day.localTime) 

 Elseif uidoc.FieldGetText("RC_Amount")="1" And  

   uidoc.FieldGetText("RC_Date")="0" Then    

 Call uidoc.FieldSetText("FieldInformCustomer", "Δεν  

   Εκτελέστηκε η εντολή πληρωμή σας για ποσό " +_ 

   uidoc.FieldGetText("TR_DocOrderFeesA") + " , " + "Το  

υπόλοιπο σας είναι μικρότερο του ζητούμενου ποσού " + _ 

"Τα χρήματα που μπορείται να πάρετε είναι " +  

uidoc.FieldGetText("FieldLastAmount")) 

 Elseif uidoc.FieldGetText("RC_Amount")="1" And  

   uidoc.FieldGetText("RC_Date")="1" Then    

 Call uidoc.FieldSetText("FieldInformCustomer", "Δεν  

   Εκτελέστηκε η εντολή πληρωμή σας για ποσό " +_ 

 uidoc.FieldGetText("TR_DocOrderFeesA") + " , " + "Το  

   υπόλοιπο σας είναι μικρότερο του ζητούμενου ποσού  και  

   η ημερομηνία δεν είναι εντάξει" + _ 

 "Τα χρήματα που μπορείται να πάρετε είναι " +  

   uidoc.FieldGetText("FieldLastAmount") +"  στις  " +  
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    right_day.localTime) 

 End If 

 Call uidoc.refresh 

End Sub 
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Form Information 

Name: SdFormSellStocks 

LotusScript Code: 

 (Field) FieldUnitPrice 

Sub Exiting(Source As Field) 

' Αυτό το script έχει σαν στόχο να αναζητά το υπόλοιπο  

  ενός Χαρτοφυλακίου και να επιστρέφει έναν 

' ResultCode ανάλογα με το αν το νέο Υπόλοιπο είναι  

  Θετικό (0) ή Αρνητικό (1) 

' Χρησιμοποιείται η βάση vore_odbc, to View SdViewTitles 

' Για να δουλέψει ή GetDocumentByKey θα πρέπει το View να  

  είναι ταξινομημένο ως προς Key 

' Sideras, 25 May 2000 

' Paths which help script locate the required Databases 

 Const ServerName="Korona/Domino"  

 Const pathToODBC="vore/vore_odbc.nsf" 

'Variables Decleration  

 Dim workspace As New NotesUIWorkspace 

 Dim uidoc As NotesUIDocument 

 Dim db As New NotesDatabase(ServerName,pathToODBC) 

 Dim view, view2 As NotesView  

 Dim dc As NotesDocumentCollection  

 Dim doc,doc2 As NotesDocument 

'Actual Code  

 Set uidoc=workspace.CurrentDocument 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldTotalAmount",_ 

 Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldVolume")*Clng(uidoc 

  .FieldGetText("FieldUnitPrice"))))) 

 Call uidoc.FieldSetText("FieldNewBalance"_ 

 ,Cstr(Clng(uidoc.FieldGetText("FieldCurrentBalance"))+ 

   Clng(uidoc.FieldGetText("FieldTotalAmount")))) 

End Sub 
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Agent Information 

Name: SdAgentAdviceLinks 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Αυτός ο agent δημιουργεί ένα έγγραφο στο ταχυδρομείο  

  του παραλήπτη και ' προσθέτει συνδέσεις εγγράφων με  

  επενδυτικές συμβουλές 

' Σιδεράς, Αύγουστος 2000 

' ver 1.0  

 Dim session As New NotesSession 

 Dim db As NotesDatabase 

 Dim doc  As NotesDocument 

 Dim rtitem As NotesRichTextItem 

 Dim i As Integer 

' Δήλωση μεταβλητών για την αποστολή Ταχυδρομείου 

 Dim dbMail As New NotesDatabase("Korona/Domino", 

   main.FieldMailFile(0)) 

 Dim docMail As NotesDocument 

' Δημιουργία του εγγράφου και καταχώρηση στοιχείων στα  

  πεδία SendTo, Subject και Body  

 Set docMail=dbMail.CreateDocument 

 docMail.Form="Memo" 

 docMail.SendTo=main.PF_SName1(0)+" " +main.PF_FName1(0) 

 docMail.Subject="Με τιμή" 

' Η τιμή του πεδίου Body περιέχεται ήδη σε κάποιο κρυφό  

  πεδίο της ανάλογης φόρμας με όνομα FieldMailMessage 

' docMail.Body=main.RFieldAdvices 

' Set db=session.CurrentDatabase 

' Set rtitem= New NotesRichTextItem(main, 

   "RFieldAdvices") 

 Set rtitem= New NotesRichTextItem(docMail,"Body") 

 Call rtitem.AppendText("Επενδυτική Συμβουλή, Πελάτης:  
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   "+main.Pf_SName1(0)+" " +main.PF_FName1(0) +"  

  Ημερομηνία: "+main.SdSfDate(0)) Call 
rtitem.AddNewLine(2) 

 For i=1 To binder.count  

  Set doc = binder.GetNthDocument( i ) 

  If ((Cstr(doc.Form(0))<>"SdFormInvestAdvice" ) And  

     (Cstr(doc.Form(0))<>"(OS Binder Cover)" ) )Then 

   Call rtitem.AppendDocLink(doc, "FieldActivity") 

   Call rtitem.AddTab(1)   

'   Call rtitem.AppendText(Cstr(doc.Form(0))) 

'   Call rtitem.AppendText(Cstr(doc.ActivityOS(0))) 
   

   Call rtitem.AppendText(Cstr 

       (doc.FieldComments(0))) 

   Call rtitem.AddNewLine(2) 

  End If 

 Next i 

 Call docMail.Save(True,False)   

 Call doc.Save(True,False) 

 CustomSubroutine=True 

End Function 
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Name: SdAgentBuySendMail 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

 notesdocument) As Integer 

     ' This function is called for each Binder, that has  

  to be proccesed by the agent 

     ' Return 'True' to save the binder and route it to  

   the succeding activities:  CustomSubroutine = True 

     ' Return 'False' in case you want the binder to be  

  processed by this agent again:  CustomSubroutine = 
False 

     ' The variable 'binder' contains a  

   NotesDocumentCollection of all Binder Documents  

   (including Cover and Main document) 

     ' The variable 'cover' contains a NotesDocument,  

   referencing to the Cover Document 

     ' The variable 'main' contains a NotesDocument,  

    referencing to the Main Document (after a join has  

    occurred, the binder may contains several Main  

   documents !) 

' Αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί ένα έγγραφο στην βάση  

  ταχυδρομείου του  

' εκάστοτε πελάτη και συμπληρώνει κάποια στοιχεία, όπως  

  θέμα, περιεχόμενο κ.α. 

' Συγγραφέας: Σιδεράς 

' Έκδοση 1.0/23 Αυγούστου 2000 

' Αρχικοποίηση της βάσης ταχυδρομείου με βάση την τιμή  

  του πεδίου FieldMailFile  

 Dim db As New NotesDatabase("Korona/Domino", 

  main.FieldMailFile(0)) 

 Dim doc As NotesDocument 

' Δημιουργία του εγγράφου και καταχώρηση στοιχείων στα  
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  πεδία SendTo, Subject και Body  

 Set doc=db.CreateDocument 

 doc.Form="Memo" 

 doc.SendTo=main.PF_SName1(0)+" " +main.PF_FName1(0) 

' Τα πεδία που αναφέρονται παρακάτω είναι κρυφά πεδία  

   στην αντίστοιχη φόρμα  

 If main.RC_CommandExecution(0)="0" Then 

  doc.Subject=main.FieldMMSubject 

  doc.Body=main.FieldMailMessage 

 Else  

  doc.Subject=main.FieldMMSubjectReject 

  doc.Body=main.FieldMailMessageReject 

 End If 

 Call doc.Save(True,False) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Name: SdAgentInsertRecord 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Αυτός ο agent δημιουργεί μια καινούργια εγγραφή πελάτη  

 στην βάση vore_odbc 

' αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αύξοντα αριθμό του πελάτη 

' Σιδεράς Μάιος 2000 

' ver 1.2  

 Dim db As New NotesDatabase("Korona/Domino", 

  "vore/vore_odbc.nsf") 

 Dim view As NotesView 

 Dim doc As NotesDocument 

 Set view=db.GetView("SdViewPortfolios") 

 Set doc=view.GetLastDocument 

 main.PF_Code=doc.PF_Code(0)+1 

 main.Form="SdFormPortfolios" 

 Call main.Save(True,False) 

 Call main.CopyToDatabase(db) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Name: SdAgentInsertTransactionsD 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Αυτός ο agent δημιουργεί μια εγγραφή στην βάση  

 δοσοληψιών τίτλων και ταυτόχρονα ενημερώνει  

' και το υπόλοιπο του πελάτη.  

' Σιδεράς Ιούνιος 2000 

' ver 1.0  

 Dim db As New  

 NotesDatabase("Korona/Domino","vore/vore_odbc.nsf") 

 Dim db1 As New  

  NotesDatabase("Korona/Domino","vore/vore_app.nsf") 

 Dim doc, docPortfolios As NotesDocument 

 Dim view As NotesView 

' Δημιουργία εγγραφής "Δοσοληψία Τίτλων" 

 Set doc=db.CreateDocument 

 doc.Form="SdFormTransactionsD" 

 doc.TR_Code=main.SdSFDocNumber 

 doc.TR_Date=main.FieldDate 

' Κωδικός 1 για Αγορά,  2 για Πώληση  

 doc.TR_SubCode=1 

 doc.TR_PFCode=Cint((main.PF_Code(0))) 

 doc.PF_SName1=main.PF_SName1 

 doc.TR_TCode=main.T_Code 

 doc.T_ShortCut1=main.T_ShortCut1 

 doc.T_Name1=main.T_Name1 

 doc.TR_Quantity=Clng((main.FieldVolume(0))) 

 doc.TR_UnitPrice=Clng((main.FieldUnitPrice(0))) 

 doc.TR_Total=Clng((main.FieldTotalAmount(0))) 

 Call doc.Save(True,False) 

Παράρτημα Β: Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής  Β - 24 



 Call doc.CopyToDatabase(db1) 

'Μεταβολή εγγραφής Πελάτη, αλλαγή υπολοίπου  

 Set view=db.GetView("SdViewPortfolios") 

' SOS!!! If Field is Num you must Convert it to Integer  

 with CInt before "GetDocumentByKey" work PROPELYYYY  

 Set docPortfolios=view.GetDocumentByKey 

   (Cint(main.PF_Code(0))) 

 docPortfolios.FB=Clng((main.FieldNewBalance(0))) 

 docPortfolios.FieldLastTransDate=Cdat((main.SdSfDate(0)
)) 

 Call docPortfolios.Save(True,False) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Name:  SdAgentInsertTransactionsDSell 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Αυτός ο agent δημιουργεί μια εγγραφή στην βάση  

 δοσοληψιών τίτλων και ταυτόχρονα ενημερώνει  

' και το υπόλοιπο του πελάτη.  

' Σιδεράς Ιούνιος 2000 

' ver 1.0   

 Dim db As New  

  NotesDatabase("Korona/Domino","vore/vore_odbc.nsf") 

 Dim db1 As New  

  NotesDatabase("Korona/Domino","vore/vore_app.nsf") 

 Dim view As NotesView 

 Dim doc,docPortfolios  As NotesDocument 

 Set doc=db.CreateDocument 

 doc.Form="SdFormTransactionsD" 

 doc.TR_Code=main.SdSFDocNumber 

 doc.TR_Date=main.FieldDate 

' Κωδικός 1 για Αγορά,  2 για Πώληση  

 doc.TR_SubCode=2 

 doc.TR_PFCode=Cint((main.PF_Code(0))) 

 doc.PF_SName1=main.PF_SName1 

 doc.TR_TCode=main.T_Code 

 doc.T_ShortCut1=main.T_ShortCut1 

 doc.T_Name1=main.T_Name1 

 doc.TR_Quantity=Clng((main.FieldVolume(0))) 

 doc.TR_UnitPrice=Clng((main.FieldUnitPrice(0))) 

 doc.TR_Total=Clng((main.FieldTotalAmount(0))) 

 Call doc.Save(True,False) 

 Call doc.CopyToDatabase(db1) 
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' Μεταβολή εγγραφής Πελάτη, αλλαγή υπολοίπου !!!  

  Προσοχή να διορθωθεί και η φόρμα Πώλησης μετοχών  

 Set view=db.GetView("SdViewPortfolios") 

' SOS!!! If Field is Num you must Convert it to Integer  

  with CInt before "GetDocumentByKey" work PROPELYYYY  

 Set docPortfolios=view.GetDocumentByKey 

  (Cint(main.PF_Code(0))) 

 docPortfolios.FB=Clng((main.FieldNewBalance(0))) 

 docPortfolios.FieldLastTransDate=Cdat((main.SdSfDate(0)
)) 

 Call docPortfolios.Save(True,False) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Name: SdAgentPaySendMail 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Αυτός ο agent στέλνει μήνυμα στον πελάτη για την  

 κατάληξη της αίτησης είσπραξης του τελευταίου 

'Σιδεράς Αύγουστος 2000 

' ver 1.0   

 Dim db As New  

  NotesDatabase("Korona/Domino",main.FieldMailFile(0))  

 Dim doc As NotesDocument 

 Set doc=db.CreateDocument 

 doc.Form="Memo" 

 doc.SendTo=main.PF_SName1(0)+" " +main.PF_FName1(0) 

 If (Cint(main.RC_Date(0))+Cint(main.RC_Amount(0)))=0 

 Then  doc.Subject="Η Πληρωμή πραγματοποιήθηκε "+  

   Cstr(main.TR_DocOrderFeesA(0))+ "δρχ" 

 Else 

  doc.Subject="Η Πληρωμή ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε "+  

    Cstr(main.TR_DocOrderFeesA(0))+ "δρχ" 

 End If 

 doc.Body=main.FieldInformCustomerFull 

 Call doc.Save(True,False) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Name: SdAgentPayUpdate 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Agent για την ενημέρωση του υπολοίπου του πελάτη μετά  

 από πληρωμή μετρητών 

' Σιδεράς, Αύγουστος 2000 

' ver 1.0  

 Dim db1 As New  

  NotesDatabase("Korona/Domino","vore/vore_odbc.nsf") 

 Dim view As NotesView  

 Dim docPortfolios As NotesDocument 

 Set view=db1.GetView("SdViewPortfolios") 

' SOS!!! If Field is Num you must Convert it to Integer  

  with CInt before "GetDocumentByKey" work PROPELYYYY  

 Set docPortfolios=view.GetDocumentByKey 

  (Cint(main.PF_Code(0))) 

 docPortfolios.FB=Clng((main.FieldAmountDifference(0))) 

 docPortfolios.FieldLastTransDate=Cdat((main.SdSfDate(0)
)) 

 Call docPortfolios.Save(True,False) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Name: SdAgentSellSendMail 

Function CustomSubroutine (binder As  

OSDocumentCollection, cover As notesdocument, main As  

notesdocument) As Integer 

' Αυτός ο agent στέλνει μήνυμα στον πελάτη μετά από  

πώληση μετοχών 

' και το υπόλοιπο του πελάτη.  

' Σιδεράς Ιούνιος 2000 

' ver 1.0  

 Dim db As New NotesDatabase("Korona/Domino", 

   main.FieldMailFile(0)) 

 Dim doc As NotesDocument 

 Set doc=db.CreateDocument 

 doc.Form="Memo" 

 doc.SendTo=main.PF_SName1(0)+" " +main.PF_FName1(0) 

 If main.RC_CommandExecution(0)="0" Then  

  doc.Subject=main.FieldMMSubject 

  doc.Body=main.FieldMailMessage 

 Else 

  doc.Subject=main.FieldMMSubjectReject 

  doc.Body=main.FieldMailMessageReject 

 End If 

 Call doc.Save(True,False) 

 CustomSubroutine = True 

End Function 
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Παράρτημα Γ- Συνοπτικός Οδηγός χρήσης της εφαρμογής 

Εικόνα -1 Εκκίνηση της εφαρμογής Lotus Notes 

Σε αυτό το παράρτημα, θα δείτε με απλό τρόπο πως μπορείτε να εκτελέσετε μια 

διαδικασία. Επιλέχτηκε η διαδικασία "Δημιουργία νέου λογαριασμού Πελάτη". Τα 

βασικά βήματα της διαδικασίας είναι, η συμπλήρωση μιας φόρμας με τα στοιχεία του 

πελάτη, η έγκριση του προϊσταμένου και η ενημέρωση του πελάτη. 

 

Εικόνα -2: Το κεντρικό Μενού της Εφαρμογής 
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Αρχικά γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής η οποία βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων 

"Lotus Applications" και συγκεκριμένα στην επιλογή "Lotus Notes" (Εικόνα - 1). 

Εμφανίζεται το κεντρικό Μενού της Εφαρμογής  (Εικόνα - 2). Η πλήκτρο που 

επιλέγουμε είναι "Νέα Εργασία" για να ξεκινήσουμε την εκτέλεση μιας καινούργιας 

διαδικασίας.  

Εικόνα - 3: Το κουτί διαλόγου για την επιλογή διαδικασίας προς εκτέλεση 

 

Στο κουτί διαλόγου που εμφανίζεται υπάρχει ένα Combo Box με το όνομα Διαδικασία 

απ' όπου και επιλέγουμε την συγκεκριμένη διαδικασία που θέλουμε να εκτελέσουμε. Το 

όνομα της Εργασίας συμπληρώνεται αυτόματα και είναι μοναδικό. Ολοκληρώνουμε 

πατώντας το πλήκτρο "OK". 

Εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής στοιχείων (Εικόνα - 4),  όπου εισάγουμε τα στοιχεία 

του πελάτη για τον οποίο θέλουμε να ανοίξουμε καινούργιο λογαριασμό. Μόλις 

ολοκληρώσουμε την καταχώρηση πατάμε το πλήκτρο "Save & Complete" για να 

δρομολογηθεί η διαδικασία αυτόματα στον επόμενο βήμα 
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Εικόνα 4: Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας 

Εικόνα 5: Η εικόνα που βλέπει ο δεύτερος συμμετέχων στην διαδικασία 
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Ο επόμενος που συμμετέχει στην διαδικασία βλέπει τα δεδομένα της διαδικασίας όπως 

αυτή έχει διαμορφωθεί (Εικόνα - 5). Δηλαδή: 

1. Ποιά είναι η τρέχουσα δραστηριότητα (Back Office Supervisor Approval) 

2. Ποιοί είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας (Λαζαρίδης, 

Σιδεράς) 

3. Την φόρμα του εγγράφου (SdFormAitisi), όπου κάνοντας διπλό κλίκ βλέπουμε τις 

λεπτομέρειες του εγγράφου που μόλις δημιουργήθηκε (Εικόνα - 6) 

Εικόνα - 6: Η οθόνη που βλέπει ο δεύτερος που συμμετέχει στην διαδικασία 

 

Για να μπορέσει ο συγκεκριμένος συμμετέχων να επεξεργαστεί το έγγραφο το (οποίο την 

δεδομένη στιγμή είναι read - only ) θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "Claim & Edit". Με 

τον ίδιο τρόπο μόλις και αυτός τελειώσει την καταχώρηση των στοιχείων για τα οποία 

έχει την ευθύνη ακολουθεί την ίδια μέθοδο με πριν και ολοκληρώνει με "Save & 

Complete". 
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Όλα τα επόμενα βήματα είναι παρόμοια με εξαίρεση την περίπτωση που μια διαδικασία 

φτάσει σε κάποια φάση αυτοματοποίησης όπου  δεν συμμετέχει ο χρήστης, π.χ. 

αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία εγγραφής πελάτης στην 

επιχειρησιακή βάση κ.α. 

Εικόνα - 7: Η εκτέλεση αυτοματοποιημένης διαδικασίας, απ' το Μενού "Actions" 

 

Τότε προχωρούμε την διαδικασία στο επόμενο της στάδιο εκτελώντας τον πράκτορα 

(agent) με το όνομα "OS Domino Workflow Backgrounder", απ' το Μενού "Actions" 

(Εικόνα - 7). Ο συγκεκριμένο πράκτορας είναι συνήθως χρονοπρογραμματισμένος να 

εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μισή ώρα). Απλά για να δούμε 

άμμεσα  την δράση του τον εκτελούμε όπως είδαμε απ' το Μενού "Actions". 

 

Τέλος να σημειώσουμε ότι στις ενότητες μιας φόρμας όπου υπάρχει ελεγχόμενη 

πρόσβαση, όπως π.χ. στην ενότητα "Έγκριση Προισταμένου Back Office", πρόσβαση 
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έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα,τα οποία είναι και τα μόνα που μπορούν να 

επέμβουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιοχής.  

Εικόνα 8: Χειρισμός της ενότητας ελεγχόμενης πρόσβασης 

 

Σημείωση: Όποιος θα θελήσει να "τρέξει" την διαδικασία απ' την αρχή, μέχρι το τέλος, 

θα πρέπει να ξέρει, ότι ο κωδικός πρόσβασης στην ενότητα ελεγχόμενης πρόσβασης 

είναι "123456".  

 

Η εκτέλεση μιας διαδικασίας είναι απλή και τυποποιημένη εργασία. Αρκεί να 

γνωρίζουμε τι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχουμε στο σύστημα για να μπορέσει να 

κινηθεί ομαλά ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες και να έχουμε μια γενική αλλά 

πλήρη εικόνα του τι ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη διαδικασία.  
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