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Πλαίσιο Εργασίας

Project:
Μοντελοποίηση διαδικασιών
χρηματιστηριακής εταιρείας

Εργαλεία:
Lotus Domino R 5.0
Domino Workflow 2.0



Ενότητες Παρουσίασης

1η, Το Workflow γενικά

2η, Το project που υλοποιήθηκε

3η,  Οι διαδικασίες που μοντελοποιήθηκαν

4η, Μεθοδολογία μοντελοποίησης διαδικασίας

5η, Workflow στο Web



Ενότητα 1η: 
To Workflow γενικά



Ορισμός

ΤοWorkflow είναι η δρομολόγηση εγγράφων
και πληροφοριών, ανάμεσα σε διαφορετικά
άτομα, τμήματα και άλλες οντότητες μιας
επιχείρησης, με βάση προκαθορισμένους
κανόνες, προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος
στόχος



Συστατικά μέρη του Workflow



Διαδικασίες
Ορισμός: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. 

Ορολογία:

Η διαδικασία (process), 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. Όλες οι εργασίες της ίδιας
δραστηριότητας εκτελούνται απ' τον ίδιο
άνθρωπο. 



Πληροφορίες ή
Πληροφοριακοί Πόροι

Πόροι Εφαρμογών:
Εφαρμογές γραφείου

Προγράμματα εμπορικής διαχείρισης

Ηλεκτρονικές φόρμες

Πόροι Περιεχομένου:
Επιχειρησιακά δεδομένα

Έγγραφα



Οι άνθρωποι, 
Το Οργανωσιακό Μοντέλο

Εργαζόμενοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που δουλεύουν στην
επιχείρηση.
Τμήματα είναι ομάδες θέσεων με κοινές ή παρόμοιες
εργασίες τα οποία ομαδοποιούνται σχηματίζοντας
μεγαλύτερες λειτουργικές μονάδες. 
Θέσεις εργασίας είναι ένα είδος "αφηρημένου εργαζόμενου". 
Ρόλοι είναι η έννοια που αναφέρεται σε όλα τα άτομα που
έχουν όμοιες θέσεις (π.χ. Προιστάμενος, Κλητήρας κ.α.) 
Οι αρμοδιότητες είναι ένας γενικός όρος, που αφορά
δικαιώματα και υποχρεώσεις



Συσχετισμός ανάμεσα στους
οργανωσιακούς πόρους

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο Workflow είναι αυτοί που
δημιουργούν το περιεχόμενο, λαμβάνουν αποφάσεις, 
δρομολογούν την δουλειά και επιβλέπουν την ολοκλήρωση της. 



Οι διεπαφές του Workflow



Ενότητα 2η: 
Το Project που υλοποιήθηκε



Για την υλοποίηση του Workflow 
Project επιλέχτηκε μια
Χρηματιστηριακή Εταιρεία γιατί:

Λειτουργεί με βάση κάποιες διαδικασίες οι οποίες την
βοηθούν να πραγματοποιεί τους στόχους της
Η πληροφορία είναι το στρατηγικό περιουσιακό της στοιχείο. 
Παράγει και διακινεί μεγάλες ποσότητες πληροφορίας και
εγγράφων, εσωτερικά αλλά και πρός εξωτερικές οντότητες
(πελάτες, τράπεζες, Χ.Α.Α., Κ.Α.Α)
Έχει ιεραρχική οργάνωση και υπάρχουν διάφορα επίπεδα
εξουσιοδότησης.
Έχει έντονη δυναμική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 



Βασικό οργανόγραμμα
Χρηματιστηριακής Εταιρείας



Αλληλεπίδραση με εξωτερικές
οντότητες



Αλληλεπίδραση μεταξύ των
τμημάτων της Χρηματ/κης



Τελικά γιατί Workflow και όχι
ένα κλασσικό Π.Σ.

Τεκμηρίωση διαδικασιών

Μετρήσεις επίδοσης διαδικασιών και
εργαζομένων

Διαχωρισμός των επιχειρησιακών κανόνων
(business rules) απ’ το λογισμικό που τους
εκτελεί.



Ενότητα 3η: Οι διαδικασίες
που μοντελοποιήθηκαν



Οι διαδικασίες που
μοντελοποιήθηκαν

Αγορά Μετοχής

Πώληση Μετοχής

Επενδυτική Συμβουλή

Άνοιγμα νέου λογαριασμού πελάτη

Καταβολή Μετρητών σε Πελάτη



Ποιοί παράγοντες καθόρισαν ποιές
διαδικασίες θα μοντελοποιηθούν

Η "Πελατοκεντρικότητα" των διαδικασιών. Επιλέχτηκαν
διαδικασίες που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πελάτη. Είναι αυτές που βελτιώνουν άμμεσα και την
ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας και δείχνουν την ποιότητα
της δουλειάς της προς τα έξω.
Η συχνότητα εκτέλεσης των διαδικασιών. Επιλέχτηκαν
διαδικασίες που εκτελούνται συχνά. Η βελτίωση του χρόνου
εκτέλεσης, αλλά και η τεκμηρίωσης μιας διαδικασίας η οποία
εκτελείται σπάνια δεν προσφέρει το πλεονέκτημα που
προσφέρει η βελτιστοποίηση μιας διαδικασίας που εκτελείται
πολλές φορές την ημέρα. 



Παράδειγμα 1ο: “Νέος Λογαριασμός Πελάτη”



Παράδειγμα 2ο:“Αγορά Μετοχής”



Πως το Domino υλοποιεί το Workflow (1)

Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων



Πως το Domino υλοποιεί το Workflow (2)

4GL Tools

Εργαλείο
Μοντελοποίησης



Ενότητα 4η: 
Μεθοδολογία μοντελοποίησης
διαδικασίας



Τα βήματα για την μοντελοποίηση
μιας διαδικασίας είναι:

Περιγραφή της διαδικασίας
Καθορισμός των οργανωσιακών πόρων
που συμμετέχουν (άνθρωποι, ρόλοι κ.α.)
Σχεδίαση των φορμών με τις οποίες θα
συλλεγούν οι πληροφορίες
Σχεδίαση της διαδικασίας
Έλεγχος και εκτέλεση της διαδικασίας



Παράδειγμα μοντελοποίησης
διαδικασίας:”Νέος
Λογαριασμός Πελάτη”
Περιγραφή:

Με την διαδικασία “Νέος Λογαριασμός Πελάτη” γίνεται η
εγγραφή του πελάτη στην εταιρεία για να μπορεί να συναλλάσεται
με αυτήν. Τα τμήματα που συμμετέχουν είναι το Back Office, το
Χρηματιστηριακό και πιθανώς η Μηχανογράφηση

Αρχικά ο Πελάτης συμπληρώνει μια αίτηση η οποία προωθείται
στο Χρηματιστηριακό και αν έχουν επιλεγεί οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές, στην Μηχανογράφηση. Ακολούθως εγκρίνεται απ’ τον
προϊστάμενο του Back Office και η διαδικασία ολοκληρώνεται με
την ενημέρωση του Πελάτη, με mail



Καθορισμός οργανωσιακών
πόρων

Τμήματα: 

Χρηματιστηριακό, Back Office, Μηχανογράφηση

Ρόλοι: Χειριστές τμημάτων, προϊστάμενος Back Office



Φόρμες που
χρησιμοποιήθηκαν

Καταχώρηση στοιχείων
Πελάτη

Μηχανογράφηση

Έγκριση Προϊσταμένου

Back Office



Εργαλείο Μοντελοποίησης: 
Τα συστατικά

•Δραστηριότητα

•Αυτοματοποιημένη
Δραστηριότητα

•Συνδετήρας

•Κόμβοι έναρξης και
τέλους



Εργαλείο Μοντελοποίησης:
Τα βήματα

Καθορισμός ιδιοτήτων
διαδικασίας

Καθορισμός ιδιοτήτων
επιμέρους δραστηριοτήτων

Προγραμματισμός συνδετήρων

Προγραμματισμός
αυτοματοποιημένων
δραστηριοτήτων

Έλεγχος και ενεργοποίηση



Βήμα 1ο,2ο: Καθορισμός ιδιοτήτων
διαδικασίας και δραστηριοτήτων

Βασική φόρμα και όνομα της
διαδικασίας, δραστηριότητας
(EcApplicationForm, 
EcRegistration)

• Ιδιοκτήτης της διαδικασίας, 
δραστηριότητας
(Back Office Supervisor)



Βήμα 3ο: Προγραμματισμός
συνδετήρων

Συνδετήρας: 

“Έγκριση Προισταμένου”

Φόρμα:

”EcApplicationFormApproved”

Πεδίο:

“PF_Approved”

Τιμή:

“N”



Βήμα 4ο: Προγραμματισμός
αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων

Αυτοματοποιημένη δραστηριότητα
“Αποστολή Ταχυδρομείου”:

Καθορισμός:

Παραλήπτη

Θέματος

Κυρίως κειμένου



Η τελική μορφή της
μοντελοποιημένης διαδικασίας



Συστατικό Ο νομασ ία Υ πεύθυνος Φ όρμα Κώδικας /Συνθήκη

Δ ιαδ ικασ ία E cR eg istra tion B O  S uperv iso r E cA pp lica tionF orm N A

Δραστηρ ιότη τα F ill R equest F o rm B O  C lerk E cA pp lica tionF orm N A

Δραστηρ ιότη τα F ill W eb  S ection IT D  C lerk E cA pp lica tionF orm W eb N A

Δραστηρ ιότη τα S uperv iso r A pproval B O   S uperv iso r E cA pp lica tionF orm A pproved N A

Αυτομ . Δραστ . In fo rm  C ustom er - A pprov ed N A N A S end  M ail

Αυτομ . Δραστ . In fo rm  C ustom er - R ejec ted N A N A S end  M ail

Συνδετήρας W eb T rans. S elec ted N A N A F ieldW ebA ccess = "N "

Συνδετήρας W eb T rans. N o t S elec ted N A N A F ieldW ebA ccess = "O "

Συνδετήρας A pproved N A N A P F _A pproved  = "N "

Συνδετήρας D isapp roved N A N A P F _A pproved  = "O "

Παρατηρήσεις :  

B O  =  B ack  O ffice

IT D  =  In fo rm ation  T echno logy  D epa rtm en t

N A  =  N on  A pplicab le

Ανάλυση των συστατικών της
διαδικασίας



Ενότητα 5η: 
Workflow στο Web



WorkFlow στο Web - Οι
δυνατότητες

Δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας απ’ το Web, 
με την βοήθεια φόρμας (Form initiated process)

Δυνατότητα ολοκλήρωσης διαδικασίας στο Web 
(αποστολή ταχυδρομείου και σε pop3 
λογαριασμό ταχυδρομείου)

Δυνατότητα πληροφόρησης του πελάτη σχετικά
με σύνθεση χαρτοφυλακίου, χρηματικό
υπόλοιπο κ.α.



WorkFlow στο Web - Η διεπαφή

Φόρμα στο Web για εκκίνηση διαδικασίας “Αγορά Μετοχής”



WorkFlow στο Web - Έναρξη & 
ολοκλήρωση της διαδικασίας

Έναρξη διαδικασίας, 
καταχώρηση στοιχείων

αγοράς

Ολοκλήρωση
διαδικασίας, ενημέρωση

πελάτη



WorkFlow στο Web -
Πληροφορίες για τον Πελάτη



Το μέλλον του Workflow

Διεπιχειρισιακά Workflow

Web Based Workflow

Ad Hoc Workflow
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