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Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
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Business Process Model and Notation
Wprowadzenie do projektowania procesów biznesowych

Program:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Podstawy BPMN
a. Pojęcie procesu biznesowego i jego modelu
b. BPMN – czym jest i w jakim celu jest stosowany?
c. Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi
d. Korzyści z zarządzania procesami biznesowymi

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika

Oprogramowanie Adonis w zakresie BPMN – jak korzystać
z bezpłatnej wersji programu?
a. Możliwości i ograniczenia
b. Podstawowe informacje i rady praktyczne dotyczące
sprawnego korzystania z programu do budowy modeli BPMN
c. Tworzenie i zapisywanie modeli
d. Import i eksport modeli

2.

Elementy składowe prostych modeli procesów biznesowych: pule,
tory, czynności, podprocesy i przepływy sekwencji
a. Przykłady modeli oraz możliwości ich modyfikacji
b. Identyfikacja ograniczeń w opisie przebiegu rzeczywistych
procesów

e-mail uczestnika

Bramki w BPMN
a. Zastosowanie bramki wykluczającej XOR
b. Wykorzystanie bramki równoległej AND
c. Poszerzenie możliwości modelowania przy zastosowaniu obu
rodzajów bramek w powiązaniu ze sobą
d. Wyrażanie pętli
e. Bramki a zdarzenia w trakcie przebiegu procesów
Budowanie własnych modeli procesów - warsztaty
a. Rozwiązywanie problemów występujących na etapie
modelowania
b. Prezentacja kolejnych elementów BPMN
c. Omówienie zbudowanych modeli
Analiza usprawnień wykorzystywanych do budowania modeli
procesów biznesowych - dyskusja

Wykładowca: Waldemar Stronka
Starszy Konsultant w DCF Dotacje – Consulting – Finanse Sp. z o.o.;
absolwent studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu zarządzania;
od wielu lat doradza przedsiębiorcom; uczestniczył w kilkudziesięciu
projektach związanych z poprawą efektywności procesów biznesowych.
W pracy doradczej i analitycznej łączy podejścia obejmujące między
innymi BPMN, Kaizen, metody ilościowe, symulacje komputerowe.
Przekonany, iż głównym czynnikiem sukcesu wdrożenia projektu
usprawniającego w organizacji są aspekty „miękkie”. Autor artykułów
o tematyce BPMN w magazynach „Controlling i Rachunkowość
Zarządcza” oraz „Informacja Zarządcza”.

e-mail uczestnika
3.

Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/16

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
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