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 ابزارمدلسازي فرآيندها (1

 به گروه کاربران یبصورت درختواره گزارشات و دسترس یدسته بند امکان .1

 گزارشات لیاطالعات با هدف تکم یجمع آور یانواع فرم ها یطراح یبرا یساز حرفه ا فرم .2

 ( فرآيندها – هاکارکرد –کسب و کار ) سازمان  یامکان مدلساز .3

  یو اطالعات ینديفرآ یمدلها شيايرو امکان .4

  BPMNاز استاندارد  یبانیپشت .5

 یافتيو در یارسال یها غامیمستندات و پ یساختار برا فيتعر قابلیت .6

 ابزار تغيير، پايش و تحليل فرآيندها (2

 هالپارامترها و مد فيتعر .1

 دادهايرو گريبر حسب زمان و د ندهايفرآ یساز فعال فيتعر امکان .2

 WORKFLOW یدر حال اجرا بر رو ندهايفرآ شيامکان پا .3

 یکیبطور گراف نديفرآ فيوظا تیوضع یابيرد امکان .4

 داده هاي فرآيندها (3

 نديفرآ یکینمودار گراف یبر رو نديفرآ شيپا امکان .1

 یکیبطور گراف نديفرآ فيوظا تیوضع یابيرد امکان .2

 يکپارچه سازي کاربردها (4

 سيرووب س قياز طر یکپارچگي .1

 موتورگردش کار (5

 (هاتیوضع یو باق یده انيتوقف، پا ،یساز فعال جاد،ي)ا نديفرآ یهاتیکنترل وضع .1

 ندهايمربوط به فرآ یها تیفعال تيريمد .2

 از گردش کار یریگزارش گ امکان .3
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 نيگزيجا یرهایاستثنا و مس فيتعر امکان .4

 یافزودن یمرورگر بدون نرم افزارها قيمشاهده کارتابل از طر امکان .5

 یکار فيجستجو در وظا امکان .6

 دهایسررس فيتعر امکان .7

 email قيارسال هشدار از طر امکان .8

 ابزار فرم ساز استاندارد (6

 یکیفرم به صورت گراف یوجود ابزار طراح .1

 (ديجد فيمختلف ) در جداول و تعر یلدهایمتفاوت و با ف یها فرم در فرمت یطراح امکان .2

 ارتباط با ابزار گزارش ساز امکان .3

 ارتباط با موتور گردش کار امکان .4

 اطالعات( یداده، کنترل و صحت سنج گاهيفرمها )انتقال به پا یها داده تيريمد امکان .5

 HTMLاستاندارد  یها از فرم یبانیپشت .6

 ها  چاپ فرم امکان .7

 ها کاربر در فرم یورود یها داده یصحت سنج یبرا Valdation Rule فيتعر امکان .8

 داشبورد مديريت (7

 حجم تياسناد بدون محدود یازس رهیذخ .1

 ارتباط با موتور گردش کار امکان .2
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 آالرم اطالعاتی (8

 از اطالعات سازمان Email , smsامکان ارسال  .1

 یشرط یامکان ارسال آالرم اطالعات .2

 جدول اطالعاتی آنالين (9

 اطالعات یستون ها نی( بی)شرط یبیجستجو ترک .1

 CSVاکسل  یخروج تیقابل .2

 Aggregationاطالعات  یها لدیف یگروه بند تیقابل .3

 اطالعات میچاپ مستق تیقابل .4
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