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Ćwiczenia (część I) 

W ramach poniższej części szkolenia przećwiczą Państwo najbardziej podstawowe czynności w ramach systemu 

ADONIS. Będą one później wykorzystywane w bardziej skomplikowanych zadaniach. 

Wskazówka:  

Opisywane w tej części dokumentacji funkcjonalności są dostępne w module modelowania 

 

Oznaczenia: 

Sugerowane nazwy modeli lub obiektów są podawane czcionką pogrubioną 

Nazwy punktów menu, typów modeli etc są podawane pogrubioną kursywą 

 

Ćwiczenie 1 (tworzenie modelu i grupy modeli): 

Proszę stworzyć grupę modeli Test oraz umieścić w niej model (  Model procesów biznesowych) o nazwie 

Proces testowy 1.  

 

Wskazówka: 

Do zarządzania grupami modeli służy opcja Grupy modeli w punkcie menu Model.  

 

 

Aby stworzyć nowy model należy wybrać opcję Nowy z menu Model. 
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Ćwiczenie 2 (definiowanie atrybutów modelu): 

Proszę zmienić nazwę poprzednio stworzonego modelu na Praca z ADONISem i podać wersję 1.0.  Należy też 

uzupełnić dane modelu o następujące pola: 

Słowa kluczowe: „ADONIS, modelowanie” 

Opis: „Model opisujący proces rozpoczynania pracy z systemem ADONIS” 

Komentarz: „Model szkoleniowy” 

 

Wskazówka:  

Do zmiany nazwy modelu służy opcja Model > Zmień nazwę 

Aby otworzyć notatnik zawierający atrybuty modelu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na powierzchni 

modelu (model musi być otwarty) i wybrać opcję Atrybuty modelu 

 

Potrzebne atrybuty znajdują się w zakładce Opis 
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Ćwiczenie 3 (modelowanie): 

Proszę wstawić początek procesu o nazwie Praca z ADONISem, dwie następujące po sobie czynności: 

Uruchomienie programu i Praca z programem oraz koniec procesu. Wstawione obiekty należy ze sobą 

połączyć przy pomocy konektora (strzałki) kolejny. 

 

Wskazówka: 

Aby wstawić nowy obiekt, należy wybrać odpowiednią klasę obiektu z paska modelowania i kliknąć jeden raz 

lewym klawiszem myszy na obszarze modelowania. Każde kolejne kliknięcie wstawi nowy obiekt wybranej klasy. 

Kliknięcie prawym klawiszem myszy powoduje przejście z trybu rysowania do trybu edycji, w którym można m.in. 

przenosić obiekty. 

Aby połączyć obiekty konektorami (strzałkami), należy wybrać odpowiednią klasę konektora w pasku 

modelowania, kliknąć jeden raz na obiekcie początkowym i jeden raz na obiekcie docelowym. Jeśli konektor ma 

mieć punkty załamania, należy kliknąć jeden raz na obszarze modelowania w miejscu każdego załamania i 

dopiero potem kliknąć na obiekt docelowy 

  [1] – Początek procesu 

 

  [2] - Czynność 

 

 

 

 

 

  [3] – Koniec procesu  

 

  [4] – konektor obrazujący przepływ procesu 

 

Ćwiczenie 4 (import modelu): 
Proszę zaimportować model Uruchomienie programu z pliku import1.adl i zapisać go w grupie Test 

 

Wskazówka: 

Aby móc zaimportować modele z pliku należy przejść do odpowiedniego modułu: 
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Po wybraniu opcji Import ADL  należy wybrać plik zawierający modele do zaimportowania, wybrać, które 

modele z pliku chcemy zaimportować (domyślnie wybrane są wszystkie) i ustalić do jakiej grupy modeli chcemy 

je przypisać. 

 

 

 

 

 

Uwaga: plik ADL może zawierać również dodatkowe informacje o modelach – tzw. profile atrybutów. W takim 

wypadku opcja Importuj będzie aktywna dopiero po wejściu w odpowiednią zakładkę i dokonaniu wyboru profili 

do zaimportowania. 
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Ćwiczenie 5 (łączenie modeli): 

Proszę wrócić do modelu Praca z ADONISem oraz dokonać konwersji czynności Uruchomienie programu do 

obiektu klasy podproces. Następnie należy połączyć podproces z ostatnio zaimportowanym modelem 

Uruchomienie programu. 

 

Wskazówka: 

Aby skonwertować czynność do podprocesu należy z menu kontekstowego wybrać opcję Konwertuj. 

 

 

Obiekt klasy podproces może zawierać referencję (link) do powiązanego modelu. 

 

 

Ćwiczenie 6 (tworzenie nowej wersji modelu): 

Proszę przejść do modelu Uruchomienie programu i zapisać go pod nową nazwą (Start programu, wersja 2.0) 

w głównej grupie modeli (Modele). 

 

 

Wskazówka: 
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Aby stworzyć nową wersję modelu należy skorzystać z opcji Model > Zapisz jako... Pozwala to na podanie 

nowego numeru wersji modelu, oraz (opcjonalnie) na zmianę nazwy modelu i grupy, w której jest zapisany. 

 

 

Jeśli inne modele odwołują się do modelu, którego nową wersję tworzymy, system pozwala zdecydować, czy 

wszystkie odwołania mają zostać przy dotychczasowym modelu, czy też mają się automatycznie przenieść na 

nową wersję. 

 

 

Ćwiczenie 7 (modelowanie decyzji): 

Proszę w modelu Uruchomienie programu dodać po początku procesu decyzję Skrót stworzony?. Jedną 

ścieżką jest czynność Kliknięcie skrótu (jest to ścieżka oznaczona jako Tak), zaś druga ścieżka (Nie) składa się 

z następujących czynności: Menu Start, Wszystkie programy, ADONIS 4.0 oraz ADONIS zarządzanie 

procesami biznesowymi. Obie ścieżki łączą się w czynności Logowanie. 

 

 

Wskazówka: 

Aby opisać alternatywne ścieżki należy wejść w notatnik konektora wychodzącego z decyzji (klikając na konektor 

dwukrotnie). 
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Ćwiczenie 8 (rozbudowa modelu): 

Proszę dodać decyzję Logowanie udane? po czynności Logowanie. Dla ścieżki Tak przechodzimy do końca 

procesu, zaś dla ścieżki Nie dodajemy czynność Sprawdzenie i ponowna próba. Ponownie dodajemy decyzję 

Sukces?. Ścieżka Tak prowadzi do końca, zaś dla ścieżki Nie tworzymy dwie czynności Kontakt z adminem 

oraz Logowanie z użyciem nowych danych. Ta ścieżka też prowadzi do końca procesu. 

 

Wskazówka: 

W miarę jak wstawiane są nowe obiekty obszar modelowania rozszerza się automatycznie. Możliwe jest jednak 

własnoręczne zwiększenie dostępnej przestrzeni. W tym celu należy złapać za krawędź dostępnego obszaru 

(oznaczona szarą linią) i przeciągnąć w celu dodania przestrzeni. 
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Aby przemieszczać grupy obiektów (np. powiązane ze sobą czynności) wystarczy je zaznaczyć (trzymając 

wciśnięty lewy klawisz myszy zaznaczyć cały obszar).  

 

Wybrane obiekty – zaznaczone na czerwono – można łatwo przemieszczać korzystając z klawiszy strzałek na 

klawiaturze. Można też przesuwać całą grupę obiektów za pomocą myszki – wystarczy kliknąć i przytrzymać 

jeden z zaznaczonych na czerwono obiektów, a następnie przeciągnąć. 

Jeśli istnieje potrzeba wstawienia nowego obiektu do już istniejącego modelu w miejsce, gdzie nie ma już wolnej 

przestrzeni można skorzystać z opcji Wstaw/usuń wolną przestrzeń z paska modelowania. Po uruchomieniu 

tego trybu należy kliknąć w miejsce, gdzie chcemy wstawić przestrzeń, a następnie przeciągnąć granicę w 

odpowiednim kierunku. Aby wrócić do normalnego trybu edycji wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszki. 
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Ćwiczenie 9 (modelowanie czynności równoległych): 

Proszę usunąć czynność Sprawdzenie i ponowna próba i na jej miejscu wstawić dwie równoległe ścieżki (z 

wykorzystaniem paralelizmu i sumy). Pierwsza to czynność Sprawdzenie danych w notesie, zaś druga to 

Restartowanie komputera. Obie ścieżki łączą się i następuje po nich czynność Kolejna próba zalogowania. 

Uwaga: nowoutworzone obiekty powinny zajmować miejsce czynności Sprawdzenie i ponowna próba tzn. po 

nich następuje opisana powyżej decyzja Sukces? i kolejne czynności. 

 

Wskazówka: 

Konstrukcja paralelizmu służy do modelowania pewnych ciągów 

czynności, które są wykonywane równocześnie i które muszą się 

wszystkie zakończyć, aby można było przejść do dalszych 

kroków procesu. Oznacza to, że wszystkie ścieżki, które wyszły 

z obiektu otwierającego (paralelizm) muszą się zejść w obiekcie 

zamykającym (suma).  

 

Po zakończeniu części wprowadzającej potrafią już Państwo tworzyć i zarządzać modelami oraz grupami modeli. 

Omówione zostały też kwestie modelowania decyzji i paralelizmów oraz łączenia procesów ze sobą.  
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Case study 
 

Jesteś pracownikiem banku, który zaczyna wdrażać zarządzanie procesowe. Twoim zadaniem jest opisanie 

procesu udzielania kredytów mieszkaniowych przez bank.  

 

Wskazówka: 

W opisie przykładów zaznaczone zostały tłustym drukiem części tekstu, które opisują poszczególne czynności, 

wydarzenia, obiekty modelowania itp., które należy uwzględnić w modelowanym procesie.  
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Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów 
 

Pierwszym krokiem podczas modelowania procesów biznesowych jest identyfikacja procesów głównych i ich 

właściwy podział. Do tego celu służy w systemie ADONIS® model Mapa procesów. Wychodząc od mapy głównej 

– opisującej procesy na najwyższym stopniu ogólności i zapewniającej przegląd tego, co się dzieje w organizacji 

– możliwe jest dodawanie bardziej precyzyjnych opisów procesów. Do dokładniejszego opisywania obszarów 

organizacji uznanych za istotne mogą też służyć mapy procesów (mówiące CO robimy), jak również bardziej 

precyzyjne modele procesów biznesowych, które opisują JAK są realizowane procesy.  

 

Zadanie 1.1: 

Proszę sporządzić mapę procesów Kredyty zawierającą następujące procesy: 

- proces Kredyty w skład którego wchodzą: 

- Kredyty mieszkaniowe,  

- Kredyty dla podmiotów prywatnych i 

- Kredyty dla firm. 

 

Na tej samej mapie procesów proszę zaznaczyć, iż proces Kredyty mieszkaniowe dzieli się na następujące 

procesy: 

- Udzielenie kredytu mieszkaniowego, 

- Monitorowanie kredytu oraz  

- Zakończenie procesu kredytowania.  

 

Wskazówka: 

Korzystając z relacji zawiera proces można łatwo przedstawiać hierarchię procesów. 

 

Dla celów przejrzystej prezentacji struktury procesów, można w osobnym modelu Mapa procesów wymodelować 

bardziej szczegółowe procesy, a następnie połączyć obie mapy procesów. Dzięki temu można automatycznie 

przemieszczać się między modelami, mniej i bardziej szczegółowymi.  
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Zadanie 1.2: 

Proszę sporządzić osobną mapę procesów Udzielenie kredytu mieszkaniowego zawierającą następujące po 

sobie procesy: 

- Zebranie informacji o kliencie, 

- Analiza informacji przesłanych do centrali, 

- Rozpatrzenie wniosku kredytowego/ udzielenie kredytu przez centralę. 

 

Następnie proszę połączyć mapę procesów Udzielenie kredytu mieszkaniowego z mapą procesów Kredyty. 

 

Wskazówka: 

Do łączenia ze sobą map służy atrybut Proces odniesienia. 

 

Proces, który zawiera odnośnik do innego modelu posiada schematyczne oznaczenie typu powiązanego modelu 

(symbole procesów dla modelu procesów i procesu biznesowego dla modelu procesów biznesowych). Aby 

przejść do bardziej szczegółowego modelu wystarczy kliknąć na nazwę obiektu, która jest hiperlinkiem. 
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Zadanie 2: Modelowanie procesów biznesowych 
 

Modele procesów biznesowych opisują w jaki sposób realizowane są procesy biznesowe organizacji. Dobry 

model powinien przedstawiać w jasny i jednoznaczny sposób wykonywane kroki tak, aby nawet osoba nie 

mająca doświadczeń z danym procesem była w stanie zrozumieć o co w nim chodzi. Model taki może służyć do 

na przykład do dokumentowania stanu obecnego (lub oficjalnych procedur), do ułatwiania dyskusji odnośnie tego 

procesu i porównywania go z innymi procesami, do ustalania kosztów i czasów procesu, jak również ich 

optymalizacji. 

 

Zadanie 2.1: 
Proszę sporządzić model procesów biznesowych Zebranie informacji o Kliencie.  

 

  

Wiadomo, że: 

Proces „Zebranie informacji o kliencie” opisuje pierwszy kontakt klienta z pracownikiem banku, podczas którego 

zbierane są podstawowe informacje o kliencie, przeprowadzona zostaje wstępna ocena zdolności kredytowej 

oraz kompletowane są niezbędne dokumenty. 

 

Dokładny przebieg procesu wygląda następująco: 

- Podczas pierwszego kontaktu z klientem zainteresowanym uzyskaniem kredytu mieszkaniowego, 

gromadzone są podstawowe informacje na jego temat.  

- Jeżeli dane wprowadzane są do systemu elektronicznego, następuje wprowadzenie danych o sytuacji 

finansowej do systemu lub, jeżeli czynność zbierania informacji wykonywana jest bez systemu 

elektronicznego (w formie papierowej) następuje wypełnienie formularza o sytuacji finansowej.  

- Kolejnym krokiem jest przesłanie informacji o kliencie do Back-Office w celu ich dalszej analizy. 

- W Back-Office bank wstępnie bada zdolność kredytową klienta.  

- W kolejnym etapie bank sprawdza, czy klient ubiega się o kredyt na mieszkanie w nowym czy starym 

budownictwie. 

- Jeśli klient planuje zakup mieszkania na rynku wtórnym, dostarcza on do banku wymagane dokumenty 

dotyczące kupowanego lokalu i następuje formalna kontrola dostarczonych dokumentów.  

- Jeśli klient planuje zakup mieszkania na rynku pierwotnym następuje kontrola wiarygodności developera, 

a następnie przeprowadzenie kalkulacji powierzchni lokalu.  

- Oba powyższe przypadki kończą się ostatecznym skompletowanie dokumentów. 

- Przed końcem procesu następuje przesłanie dokumentów do centrali.  
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Wskazówka: 

Tworząc modele często zauważamy błędy i niejasności, których nikt nie wychwycił w procedurach pisemnych. 

Pierwsza wersja modelu jest zazwyczaj „szkicem”, który ma za zadanie pomóc ustalić miejsca, co do których 

należy ustalić stan faktyczny. Można do tego celu wykorzystać atrybut Pytania otwarte dostępny m.in. dla 

czynności. Każda czynność, która posiada pytania otwarte jest odpowiednio oznaczana. 

 

 

Jeśli atrybut Pytania otwarte nie jest widoczny w zakładce Opis oznacza to, że dla danej rozdzielczości ekranu 

znajduje się on na drugiej stronie zakładki. Do przechodzenia między stronami należy wykorzystać strzałki 

znajdujące się na dole notatnika. 

 

Każdy obiekt posiada Notatnik, w którym można gromadzić szereg dodatkowych informacji, takich jak np. czasy, 

koszty, dokładne opisy lub komentarze. 

Zadanie 2.2: 
 

Udało Ci się znaleźć tabelę zawierającą najważniejsze dane, które powinny zostać wprowadzone do notatników 

czynności modelu, aby go doprecyzować. 
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Proszę uzupełnić notatniki poszczególnych czynności odpowiednimi informacjami. 

Czynność Czas 

wykonania 

(gg:mm:ss) 

Czas 

oczekiwania 

Koszty 

Badanie zdolności kredytowej  10:00     

Formalna kontrola dostarczonych dokumentów  30:00     

Kontrola wiarygodności developera  45:00   10 

Ostateczne skompletowanie dokumentów 15:00     

Pierwszy kontakt  05:00     

Przeprowadzenie kalkulacji powierzchni lokalu 03:00:00 1 dzień 50 

Przesłanie dokumentów do centrali 05:00     

Przesłanie informacji o kliencie  05:00     

Wprowadzenie danych o sytuacji finansowej do systemu  03:00     

Wypełnienie formularza o sytuacji finansowej   10:00   20 

 

Wskazówka: 

Jeśli istnieje konieczność szybkiego uzupełnienia modelu o dużą ilość 

danych wygodne może być skorzystanie z trybu tabelarycznego. 

Pozwala on na przegląd i edycję wszystkich (lub też wybranych) 

atrybutów dla obiektów wybranej klasy (np. czynność). 

Aby szybko przełączyć się w tryb tabelaryczny dla danej klasy obiektów 

należy wybrać jeden obiekt wybranej klasy (np. czynność) i z menu 

kontekstowego wybrać opcję Tabela. 

 

Aby wrócić do trybu graficznego można skorzystać ze skrótu Ctrl + G 

Domyślnie tryb tabelaryczny wyświetla wszystkie atrybuty w takiej kolejności, w 

jakiej znajdują się one w notatniku obiektu. Aby pokazać tylko wybrane atrybuty 

(co ułatwia np. przeklejanie do i z Excela) należy prawo-kliknąć na komórce 

tabeli i z menu kontekstowego wybrać opcję Kolumny atrybutów. Jest też 

możliwość sortowania widocznych wartości po wybranych kolumnach (np. po 

nazwie).   
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Dla celów analizy i symulacji modelu biznesowego niezbędne jest wprowadzenie informacji 

o prawdopodobieństwie przebiegu danej ścieżki procesu po każdej decyzji. Dodatkowo warto również 

wprowadzić informacje o tym, jak często wykonywany jest dany proces. 

 

Zadanie 2.3: 
 

W mailach Twojego poprzednika udało Ci się znaleźć dane ilościowe, które pozwolą na wyliczanie kosztów i 

czasów procesu przez moduły analizy i symulacji. Wiesz też, że proces zebrania informacji o Kliencie odbywa się 

100 razy miesięcznie. 

 

Oszacowane na podstawie obserwacji wartości prawdopodobieństw wystąpienia danego przypadku: 

 

- Wprowadzanie danych o kliencie do elektronicznego systemu odbywa się  w 70% przypadków.  

- Zakup mieszkania na rynku pierwotnym ma miejsce w 20% rozpatrywanych przypadków.  

 

Wskazówka: 

Prawdopodobieństwo poszczególnych ścieżek decyzyjnych wprowadzamy na konektorach (strzałkach) 

wychodzących z decyzji. W zależności od tego, jakie algorytmy mają być wykorzystywane służą do tego atrybuty 

Prawdopodobieństwo przejścia (dla analizy rachunkowej) oraz Warunek przejścia (dla algorytmów 

symulacyjnych – analizy ścieżki, obciążenia i wykorzystania). 

 

Informacje o tym, jak często proces jest wykonywany należy podać dla początku procesu w atrybucie 

Ilość/Częstość (zakładka Dane symulacyjne). 
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Zadanie 2.4: 
 

Proszę zaimportować dodatkowe modele z pliku import2.adl i zapisać je w głównej grupie 

 

Zadanie 2.5: 
 

Proszę powiązać procesy z mapy procesów Udzielenie kredytu mieszkaniowego z odpowiednimi modelami 

procesów: stworzonym w zadaniu 2.1 modelem Zebranie informacji o Kliencie oraz modelami procesów 

biznesowych zaimportowanymi w poprzednim zadaniu. 
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Zadanie 3: Modelowanie zasobów 
 

System ADONIS pozwala na wygodne wzbogacanie modeli procesów o informacje na temat wykorzystywanych 

zasobów. Służą do tego tzw. modele zasobów. Modele takie pozwalają uporządkować informacje o zasobach 

danego typu. Tak samo jak możliwe jest tworzenie referencji między modelami procesów o większym, lub 

mniejszym stopniu szczegółowości, tak można tworzyć referencje między obiektami z modeli procesów (np. 

czynnością), a obiektami z modelu zasobów (np. wykorzystywanym w tej czynności typem dokumentu, czy też 

rolą odpowiedzialną za wykonanie danej czynności). 

Dzięki temu, że stosowane są referencje (linki), a nie opisy tekstowe, wszelkie zmiany dokonane w modelu 

zasobów są natychmiast uwzględniane we wszystkich modelach, które wykorzystują dany zasób, co znacząco 

redukuje nakład pracy potrzebny na aktualizację. Stosowanie referencji pozwala również na proste 

przeprowadzanie analiz występowania zasobów w procesach.   

 

Zadanie 3.1: 
Proszę uzupełnić model „Zebranie informacji o Kliencie” o następujące dokumenty znajdujące się w  

zaimportowanym modelu „Dokumentacja” (Model dokumentów): 

- czynność wypełnienie formularza o sytuacji finansowej klienta o formularz  Sytuacja 

finansowa klienta, 

- czynność ostateczne skompletowanie dokumentów o dokument Lista kompletności 

dokumentacji. 

 

Wskazówka: 

Do szybkiego przypisania do czynności wykorzystywanych dokumentów najwygodniej jest wykorzystać atrybut 

Dokumenty odniesienia.  
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Kolejnym typem modelu zasobów jest model środowiska pracy. Pozwala on na opisywanie struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa. Elementy opisu takiej jak jednostka organizacyjna, rola, czy też wykonawca 

mogą być następnie wykorzystywane w modelach procesów na potrzeby uszczegółowienia opisu. 

 

Zadanie 3.2: 
 

Stwórz model środowiska pracy Wydział Kredytów Mieszkaniowych, a następnie wymodeluj środowisko 

pracy zgodnie z opisem znajdującym się poniżej. 

 

Wiadomo, że: 

 

Wydział Kredytów Mieszkaniowych składa się z dwóch jednostek organizacyjnych ( ): 

- Front Office oraz 

- Back Office. 

 

W Front Office pracuje (pracowników opisujemy korzystając z obiektu typu Wykonawca ):  

- Andrzej Nowak, 

- Maria Wiśniewska, 

- oraz kierownik Antoni Stec. 

Funkcja pierwszych dwóch (ich rola ) to Pracownik Front Office. Z kolei rola Pana Antoniego została 

ustalona jako Kierownik Front Office.  

 

W Back Office pracuje:  

- Grażyna Zielińska, 

- Bogusław Leszcz. 

Rola pani Grażyny została ustalona jako Pracownik Back Office z kolei pan Bogusław jest Pracownikiem 

kontroli w terenie. 

 

Zadanie 3.3: 
 

W modelu procesów biznesowych Zebranie informacji o Kliencie przyporządkuj czynnościom odpowiednich 

wykonawców zgodnie z poniższą tabelą: 
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Czynność Odpowiedzialna rola 

Pierwszy kontakt Pracownik Front Office 

Wypełnienie formularza o sytuacji finansowej  Pracownik Front Office 

Wprowadzenie danych o sytuacji finansowej do systemu Pracownik Front Office 

Przesłanie informacji o kliencie Pracownik Front Office 

Badanie zdolności kredytowej Pracownik Back Office 

Formalna kontrola dostarczonych dokumentów Pracownik Back Office 

Kontrola wiarygodności developera Pracownik Back Office 

Przeprowadzenie kalkulacji powierzchni lokalu Pracownik kontroli w terenie 

Ostateczne skompletowanie dokumentów Pracownik Back Office 

Przesłanie dokumentów do centrali Pracownik Back Office 

 

Wskazówka: 

Do przypisywania informacji o roli (profilu obowiązków/stanowisku) odpowiedzialnej za wykonanie danej 

czynności służy atrybut Odpowiedzialna rola. Możliwe jest wizualizowanie linku do odpowiedzialnej roli dla 

czynności.  

 

 

 

Kolejnym elementem często uwzględnianym przy opisywaniu procesów biznesowych jest przypisanie procesom i 

czynnościom odpowiednich zasobów IT. Do ich opisania wykorzystuje się typ modelu Model systemów IT. 

Pozwala on na opisanie jakie elementy infrastruktury i aplikacje, a również (co jest szczególnie istotne przy 

stosowaniu SOA – architektury zorientowanej na usługi) jakie usługi zapewniają wsparcie procesom biznesowym.  
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Zadanie 3.4: 
 

Twoja praca została dostrzeżona! Architekt procesów poprosił Cię o uzupełnienie Twoich modeli o pewne dane o 

wykorzystywanych systemach IT, gdyż chce je wykorzystać w tworzonym właśnie wewnętrznym podręczniku 

metody modelowania banku.  

 

Koledzy z IT przysłali Ci model Systemy IT (do zaimportowania z pliku import3.adl), który opisuje strukturę 

zasobów IT wykorzystywanych w Twoim procesie 

 
Wiesz też, że dla modelu Zebranie informacji o kliencie: 

- czynności „Wprowadzenie danych o sytuacji finansowej do systemu” odpowiada usługa 

„Zarządzanie relacją z Klientem”,  

- czynności „Przesłanie dokumentów do centrali” aplikacja „System Workflow”, 

- czynności „Badanie zdolności kredytowej” aplikacja „System scoringowy” 

 

Wskazówka: 

Do przypisywania informacji o wykorzystywanych elementach systemów IT służy atrybut Odnośnik do 

elementów systemu IT. 

 

 
 
Opisując procesy biznesowe należy też zwracać uwagę na to, w jaki sposób tworzą one wartość dla Klienta. 

Odpowiedzią na potrzebę Klienta jest produkt – istniejący w formie dobra materialnego, lub też usługi. Do 

opisania produktów wykorzystuje się typ modelu Model produktów. Pozwala on na opisanie jakie produkty i 

komponenty produktów istnieją, oraz jakie są między nimi zależności (powiązanie produktu z komponentami 

może być również uwzględniane przy wyliczaniu kosztów).  

 

Zadanie 3.5: 
 

Proszę utworzyć nowy model produktów o nazwie Produkty. Proszę wymodelować produkty, jeśli wiadomo, że: 
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- Istnieją trzy podstawowe produkty: Kredyt mieszkaniowy, Kredyt dla podmiotów prywatnych oraz 

Kredyt dla firmy 

- Ponadto kredyt dla podmiotów prywatnych ma dwa komponenty: Szybki kredyt oraz Kredyt 

indywidualny 

 

Zadanie 3.6: 
 

W modelu Produkty stwórz referencje do powiązanych procesów biznesowych dla produktu Kredyt 

mieszkaniowy. Wybierz mapę procesów Udzielenie kredytu mieszkaniowego oraz powiązane z nią modele 

procesów biznesowych. 

 

Wskazówka: 

Przypisanie powiązanych procesów odbywa się w notatniku obiektu klasy Produkt, w atrybucie Model 

produktów odniesienia (zakładka Odnośniki). 

 

Modele procesów mogą być wykorzystywane na potrzeby tworzenia dokumentacji ISO. W takim scenariuszu 

przydatna jest możliwość dokładnego opisania bardziej specjalistycznych zasobów wykorzystywanych w 

procesie. W tym celu wykorzystywany jest typ modelu Model zasobów. Pozwala on na opisanie jakie zasoby, 

informacje/know-how, narzędzia pomiaru i kontroli, materiały są używane w procesie. Możliwe jest też 

udokumentowanie wykorzystania infrastruktury. 
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Zadanie 3.7: 
 

Postanowiłeś wykorzystać model zasobów do celów opisania wymaganych od wykonawców procesu 

kompetencji. Na razie udało Ci się ustalić, że dla modelu Zebranie informacji o kliencie: 

- czynność „Pierwszy kontakt” wymaga kompetencji „Obsługa Klienta”,  

- czynność „Wprowadzenie danych o sytuacji finansowej do systemu” wymaga kompetencji 

„Obsługa systemu workflow – poziom podstawowy”, 

- czynność „Badanie zdolności kredytowej” wymaga kompetencji „Znajomość reguł ustalania 

zdolności kredytowej” 

 

Stwórz nowy model zasobów o nazwie Kompetencje i utwórz w nim listę potrzebnych kompetencji korzystając z 

obiektów typu Informacja/Know-how. 

 

Wskazówka: 

Do przypisywania informacji o wykorzystywanych zasobach służy atrybut Zasoby techniczne.  

 

 

Dodatkowe atrybuty czynności, które można wykorzystać w dokumentacji zarządzania jakością to m.in.: cele 

(jakości, bezpieczeństwa, środowiska), wejścia i wyjścia (wraz z wymaganiami jakościowymi), oraz oznaczenie 

zmian (brak zmian, zmiana, ulepszenie, już niepotrzebny). Z kolei dla początku procesu możemy opisać cel i 

wynik procesu, wykorzystywane terminy i skróty, obszar obowiązywania, klientów i dostawców procesu, czynniki 

sukcesu oraz mierniki procesu.  
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Zadanie 4. Generowanie dokumentacji  
Stworzone modele można łatwo publikować w formacie HTML lub DOC/PDF. Pozwala to na łatwe zapoznanie 

innych pracowników z rezultatami swojej pracy.  

Dla formatu HTML tak wygenerowane procesy można umieścić np. w firmowym Intranecie. Modele takie 

zachowują wzajemne powiązania zdefiniowane w systemie. Jeśli załączono link do pliku zewnętrznego (np. 

PDF), to możliwe jest wygenerowanie dokumentacji tak, aby wszystkie pliki zewnętrzne zostały skopiowane do 

folderu z dokumentacją HTML. 

Z kolei generowanie modeli w formacie DOC/PDF pozwala automatycznie tworzyć „wersję papierową” 

stworzonych modeli. 

 

Zadanie 4.1: 
Wygeneruj dokumentację w formacie HTML i PDF (raport standardowy i raport zarządzania jakością) dla 

stworzonych modeli.  

 

Wskazówka: 

Opcje publikacji dokumentacji są dostępne w module Import/Eksport. 

 

 

Punkt menu Dokumentacja zawiera opcje 

konfiguracji treści i wyglądu dokumentacji. Aby 

opublikować istniejące modele, wybierz Dokumenty 

do wydruku (i odpowiednią opcję) lub 

Generowanie HTML. Podaj ustawienia 

dokumentacji w tym język i stosowany schemat 

Corporate Identity. W kolejnym oknie [1] wybierz 

modele, które chcesz opublikować i [3] podaj 

ścieżkę do pustego katalogu. 

Uwaga: Opcja [2] Łącznie z procesami odniesienia 

automatycznie dołącza do dokumentacji wszystkie 

modele powiązane z tymi, które zostały wybrane.  
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Ćwiczenia (część II) 

W ramach poniższej części szkolenia przećwiczą Państwo budowę zapytań analitycznych na przykładzie 

wyszukiwania modeli. Następnie poznają Państwo funkcje pozwalające na ocenę parametrów procesu takich jak 

koszty i czasy.  

Ćwiczenie 10: 

Proszę znaleźć wszystkie modele procesów biznesowych stworzone przez użytkownika adonis. 

Ćwiczenie 11: 

Proszę stworzyć model procesów biznesowych Test Algorytmów. 

Powinien on zawierać: początek procesu, czynność Czynność testowa oraz koniec procesu. Czas wykonania 

czynności to jedna minuta, a koszt to 5 jednostek. 

Proszę wykonać analizę oferowaną przez algorytm Czasy i Koszt 

Ćwiczenie 12: 

Proszę dodać czynność Czynność 2 (o następujących parametrach: koszt 1; czas wykonania 50 sekund) jako 2 

ścieżkę paralelizmu i ponownie przeprowadzić analizę. Jak zmieniły się wyniki? 

Ćwiczenie 13: 

Proszę zmodyfikować Czynność 2 dodając czas oczekiwania 40 sekund. Jak to wpłynęło na czasy wykonania i 

przebiegu? 

Ćwiczenie 14: 

Proszę zbadać czasy wykonania dla wszystkich ścieżek w modelu Zebranie informacji o Kliencie za pomocą 

narzędzia Animacja procesu oraz zapisać i odtworzyć przebieg ścieżki o najdłuższym czasie wykonania.  
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Zadanie 5. Analiza modeli. 
 

Dzięki temu, że wszystkie atrybuty modeli i obiektów w systemie są opisane w specjalnej strukturze, która 

definiuje ich znaczenie (w metamodelu) możliwe jest badanie procesów w celu ustalania kosztów i czasów 

procesu, jak również budowa kwerend (zapytań), które mogą służyć do łatwej aktualizacji wielu modeli naraz, jak 

również do tworzenia raportów. 

Moduł analizy zawiera zarówno predefiniowane kwerendy, jak również punkty menu pozwalające użytkownikowi 

na  samodzielne badanie modeli.  

 

Zadanie 5.1: 
Pracujesz z systemem ADONIS od pewnego czasu i chcesz dokonać szybkiego przeglądu jakości Twojej pracy, 

oraz zobaczyć, co jeszcze warto ulepszyć w modelach. Na razie skupiasz się na modelu Zebranie informacji o 

kliencie. 

- znajdź wszystkie czynności, które mają jakieś przypisane pytania dodatkowe i oznacz je jako przeznaczone 

do dopracowania wpisując w komentarzu (atrybut Komentarz) „TBD”  

- znajdź wszystkie czynności nie posiadające opisów i oznacz je w taki sam sposób 

 

Wskazówka: 

Opcje analizy są dostępne w module Analiza. 

 

 

Predefiniowane kwerendy potrzebne w tym zadaniu są dostępne w punkcie menu Analiza > Kwerendy/Modele 

procesów biznesowych.  

 

Do Znalezienia wszystkich czynności z pytaniami dodatkowymi służy opcja Analiza pytań dodatkowych… 

 

 

Do znalezienia wszystkich czynności z bez opisu służy opcja Sprawdzanie zgodności… 
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Tak samo jak w trybie tabelarycznym możliwe jest pokazywanie dodatkowych atrybutów i ich edycja. 

 

Oprócz wpisywania wartości możliwe jest też kopiowanie i wklejanie, jak również przeciąganie jednej wartości dla 

zakresu komórek. W tym celu należy wybrać komórkę z wartością, którą chcemy skopiować, wcisnąć klawisz Ctrl 

i trzymając go zaznaczyć obszar, do którego wartości mają być przeklejone. 

 

 

Zadanie 5.2: 
Chcesz oszacować z jakimi kosztami wiąże się wykonywanie procesu zebrania informacji o Kliencie. 

- korzystając z analizy rachunkowej (Analiza > Analiza rachunkowa) ustal jakie są koszty procesu. 

 

Wskazówka: 

Analiza rachunkowa jest dostępna w punkcie menu Analiza. 
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Domyślnie analiza korzysta z podanej częstości wykonywania procesu, ale można to zmienić: 

 

Rezultaty analizy zawierają podsumowanie czasów i kosztów dla całego procesu, jak również w rozbiciu na 

poszczególne kroki. Pozwala to szybko ustalać m.in. które czynności generują większość kosztów procesu. 
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Zadanie 5.3: 
Wyniki analizy rachunkowej skłoniły Cię do zbadania, czy procesu nie da się usprawnić. Chcesz znaleźć 

elementy, od których należy rozpocząć optymalizację. 

- Znajdź wszystkie czynności, które mają przypisane koszty większe niż 5 

- Znajdź wszystkie czynności, które trwają dłużej niż 5 minut 

 

Wskazówka: 

Skorzystaj w tym celu z predefiniowanych kwerend. 

 

 

 

 

Zadanie 5.4: 
Przeprowadź dodatkowe analizy. Dla ostatniego punktu zapisz wyniki kwerendy jako raport w postaci pliku CSV 

(w nawiasie podano funkcję pod którą dana kwerenda dostępna jest w systemie ADONIS®). 
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- Wszystkie czynności wykonywane przez pracownika Back Office (domyślne kwerendy procesów 

biznesowych), 

- Wszystkich pracowników należących do jednostki organizacyjnej „Front Office” (domyślne kwerendy modeli 

środowiska pracy), 

- Wszystkie czynności korzystające z systemu Workflow (Kwerendy/raporty), 

- Wszystkie czynności wykonywane przez pracownika Back Office o czasie wykonania dłuższym niż 15 

minut (Kwerendy/raporty) 
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Zadanie 6. Symulacja modeli 
 

Moduł symulacji systemu ADONIS pozwala na dynamiczną analizę stworzonych modeli. Dzięki dostępnym 

algorytmom użytkownik ma możliwość przewidzieć zachowanie się modelu w rzeczywistym środowisku, co 

ułatwia optymalizację procesów biznesowych. 

 

Zadanie 6.1: 
Postanawiasz znaleźć najdroższy wariant przebiegu procesu i ustalić jak można go usprawnić. 

Wykorzystując algorytm symulacyjny analizy ścieżki znajdź proszę najdroższy wariant przebiegu procesu 

Zebranie informacji o Kliencie. 

 

Wskazówka: 

Opcje symulacji są dostępne w module Symulacja w punkcie menu Algorytm 
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Po uruchomieniu symulacji pojawia się okno w którym można: 

a) Wybrać kryterium po którym będą porządkowane wyniki (np. czas, koszt, prawdopodobieństwo) 

b) Potwierdzić, że chce się zobaczyć wyniki wybranej ścieżki. 

Pojawia się wtedy: 

c) Okno z podsumowaniem 

d) Natomiast na grafice modelu pojawia się wyróżnienie pokazujące jakie kroki składają się na tę ścieżkę 
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W tym przypadku chcemy znaleźć najdroższy przebieg procesu, więc jako kryterium wybieramy Koszty, i 

zostawiamy domyślny numer ścieżki - 1 (dzięki temu zobaczymy pierwszą ścieżkę posortowaną po tym 

kryterium, czyli po prostu ścieżkę najdroższą). 

 
Algorytmy symulacyjne pozwalają nie tylko ustalać koszty obecnych procesów (tzw. procesy AS IS), ale też 

tworzyć różne warianty procesów (tzw. procesy TO BE) i porównywać je ze sobą w celu wdrożenia optymalnego 

rozwiązania. Na potrzeby tego zadania przećwiczymy wyliczanie kosztów dla alternatywnej wersji modelu. W 

rzeczywistości należałoby zbadać więcej wariantów zmian, porównać ich koszty z kosztami obecnego procesu i 

dokonać wyboru optymalnego rozwiązania, które zapewnia właściwy stosunek efektów do nakładów. 

Zadanie 6.2: 
Podczas rozmowy z kolegami IT wyszło, że w związku z dodatkowym wyposażeniem stanowisk pracy możliwe 

będzie zaniechanie wypełniania formularzy w wersji papierowej – wszystko będzie mogło być wprowadzane do 

systemu. Chcesz zobaczyć jakie oszczędności przyniesie to rocznie przy założeniu, że proces będzie teraz 

wykonywany 150 razy miesięcznie. 

Wykorzystując algorytm symulacyjny analizy obciążenia ustal jakie będą koszty procesu jeśli wszystko będzie 

wprowadzane bezpośrednio do systemu.  

W tym celu stwórz nową wersję modelu  Zebranie informacji o Kliencie (numer wersji to 2.0) i odpowiednio ją 

dostosuj, po czym przeprowadź symulację. 

 

Wskazówka: 

Do tworzenia nowej wersji modelu służy opcja Zapisz jako... z punktu menu Model w module modelowania. 
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Należy pamiętać o podaniu nowej częstości wykonywania procesu. 

 

Aby uruchomić analizę obciążenia najwygodniej jest otworzyć wcześniej zarówno model, który będzie 

symulowany, jak i model środowiska pracy, z którego korzysta. 

Po uruchomieniu analizy obciążenia po raz pierwszy trzeba podać jakie modele będą badane. 
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Do tego celu tworzy się tak zwany model aplikacji składający się z co najmniej jednego modelu procesów 

biznesowych i dokładnie jednego modelu środowiska pracy. 

 

Gdy model aplikacji został stworzony i wybrany można uruchomić symulację. 
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Algorytm symulacji pozwala na oglądanie wyników z różnych perspektyw. Na potrzeby tego zadania interesują 

nas koszty roczne dla procesu, więc wybieramy odpowiednie opcje: 

 

W odróżnieniu od wyników analizy rachunkowej tu mamy do dyspozycji również informacje o tym jakie są koszty 

osobowe pracy naszych pracowników. 

 

Warto zwrócić uwagę na to, że nazwy czynności i wykonawców są hiperlinkami (a), co pozwala łatwo 

odnajdować poszczególne kroki procesu, a nawet zapoznawać się z ich dokładnymi opisami zawartymi w 

notatnikach – bez zamykania wyników symulacji. 
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Istnieje też możliwość eksportowania wyników symulacji (b) do specjalnego arkusza MS Excel, w celu 

przeprowadzania dalszych analiz danych. Pozwala to np. łatwo porównywać różne scenariusze symulacyjne w 

celu wybrania optymalnego procesu do wdrożenia i wykonywać analizy what-if. 
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Zadanie 7. Zarządzanie wydajnością procesów i monitoring wskaźników 
 

Efektywne zarządzanie procesami wymaga zdefiniowania dla procesów pewnych wskaźników, których 

obserwacja pozwala na ustalenie, czy cele stawiane wobec procesu są realizowane, czy też nie. System 

ADONIS oferuje mechanizm wskaźników, który ułatwia monitoring procesów w oparciu o dane ilościowe 

pobierane ze źródeł zewnętrznych. 

 

Zadanie 7.1: 
Po rozmowie z osobami zaangażowanymi w realizację procesu i kierownictwem udało Ci się ustalić miejsca 

procesu, które generują najwięcej problemów. Okazuje się, że dosyć często przesłanie informacji o Kliencie jest 

niemożliwe, gdyż dane te są błędne lub niekompletne. Wymaga to ponownego pobrania informacji, co wydłuża 

proces i wiąże się z niezadowoleniem Klientów. 

W związku z tym, dla procesu zdefiniowano wskaźnik Ilość przypadków niekompletnych danych. Wskaźnik 

ten jest przypisany do czynności Przesłanie informacji o Kliencie. 

Częstotliwość pomiaru to miesiąc. 

Dokonaj inicjalizacji wskaźnika dla okresu planowania 2009-2010 oraz aktualizuj dane za grudzień 2009 podając 

w atrybucie Ręczne wpisywanie danych wartość 5. 

Wartość planowana dla całego okresu wynosi 1. Przedziały tolerancji dla statusów żółty i czerwony to 

odpowiednio 1 i 2. 

 

Wskazówka: 

Instrukcje opisujące krok po kroku pracę ze wskaźnikami znajdują się w dodatkowej prezentacji. 

Zadanie 7.2: 
Dokonaj aktualizacji wskaźnika dla stycznia i lutego 2010 pobierając 

dane ze stworzonej tabeli Excel o następującym wyglądzie: 

Skorzystaj z wartości formuły w polu Komórka, którą będzie można 

wykorzystać również w kolejnym roku. 
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Zadanie 8. Akwizycja danych 
 

Często podczas pracy z modelami mamy do dyspozycji dane ilościowe i jakościowe będące np. rezultatami 

poprzednich inicjatyw i projektów. Nie zawsze można je wykorzystać w całości, ale często sięgnięcie do nich 

pozwala ograniczyć nakład pracy potrzebny do stworzenie modeli ze wszystkimi potrzebnymi danymi. 

Akwizycja danych z innych źródeł przydaje się również w przypadku rozproszonego gromadzenia danych, w 

którym to scenariuszu osoby posiadające wiedzę merytoryczną nie muszą pracować bezpośrednio w systemie 

ADONIS, a tylko przekazują odpowiednio sformatowane dane współpracownikom, którzy wprowadzą je do 

systemu. Takie rozwiązanie z jednej strony ogranicza liczbę wymaganych licencji, a z drugiej strony nie wymaga 

od ekspertów merytorycznych umiejętności modelowania w systemie ADONIS. 

System ADONIS oferuje szereg opcji pozwalających na wygodną akwizycję danych ilościowych i jakościowych 

m.in. w oparciu o tabele Excel i program HOMER. 

Zadanie 8.1: 
Chcesz uzupełnić opisy procesu „Rozpatrzenie wniosku kredytowego...” i udało Ci się umówić z ekspertem 

procesu. Niestety za chwilę wyjeżdża i będzie w stanie dostarczyć Ci opisy czynności tylko jako plik Excel (nie 

ma na laptopie ADONISa). Porównaj możliwości oferowane przez funkcję z eksportu tabeli i przeklejania wartości 

do trybu tabelarycznego oraz z modułu HOMER przy akwizycji poniższych danych: 

Czynność Opis 

Sprawdzenie kompletności dokumentów 
dostarczanych do banku faksem Z wykorzystaniem wspartych komputerowo metod ratingu 

Wyjaśnienie kwestii z klientem/filią 
banku 

Powiadomienie powinno być dostosowane do profilu Klienta 
(tzn. czy korzysta też z innych usług) 

Globalna ocena inwestycji  

Powiadomienie klienta   

Określenie wysokości udzialanego 
kredytu mieszkaniowego  

Określenie warunków jakie musi 
spełniać kredytobiorca  

Podjęcie decyzji przez komisję o 
udzieleniu kredytu  

Wraz z decyzją powinny być też przekazane ew. broszury 
produktów dla których możliwy jest cross-selling 

Poinformowanie filii banku o udzieleniu 
klientowi kredytu   Z wykorzystaniem wspartych komputerowo metod ratingu 

Poinformowanie klienta, że dostał kredyt  
Powiadomienie powinno być dostosowane do profilu Klienta 
(tzn. czy korzysta też z innych usług) 

Sprawdzenie kompletności dokumentów 
dostarczanych do banku faksem  
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Zadanie 9. Modelowanie na potrzeby zarządzania ryzykiem 
 

Zarządzanie ryzykiem jest jednym ze scenariuszy wykorzystania podejścia procesowego. Dzięki powiązaniu 

informacji o stosowanych ryzykach i kontrolach z modelami procesów można łatwo ustalić słabe punkty procesów 

i przekazać informacje o sposobie postępowania wymaganym od pracowników. 

 

Zadanie 9.1: 
Zwrócił się do Ciebie kierownik zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem z prośbą, byś pilotażowo 

uwzględnił kwestie ryzyk i kontroli w opisie procesu zebrania informacji o kliencie. 

Stwórz odpowiednie modele ryzyk i kontroli wiedząc, że: 

 

Na chwilę obecną zidentyfikowane ryzyka to: 

Niewystarczająca znajomość procedury oraz 

Przeoczenie błędu 

 

Stosowane obecnie kontrole to: 

Automatyczna kontrola danych oraz 

Zasada 4 oczu 

 

Zadanie 9.2: 
Przypisz informacje o ryzykach i kontrolach z procesem opisującym zebranie informacji o Kliencie wiedząc, że  

Ryzyko przeoczenia błędu występuje dla czynności Wypełnienie formularza o sytuacji finansowej oraz 

Wprowadzenie danych o sytuacji finansowej do systemu. 

 

W drugim przypadku ryzyku temu przypisano kontrolę Automatyczna kontrola danych 

 

Ryzyko niewystarczającej znajomości procedury występuje dla czynności Badanie zdolności kredytowej i 

towarzyszy mu kontrola Zasada 4 oczu 

 

Wygeneruj odpowiednie raporty zarządzania ryzykiem. 

 



BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING 
 
 

© BOC Group    44 

Zadanie 10. Modelowanie techniczne z wykorzystaniem BPMN i BPEL 
 

W chwili obecnej na rynku istnieje bardzo wiele notacji pozwalających na opisywanie procesów biznesowych. 

Wiele z nich są to notacje autorskie producentów narzędzi – tak jak to jest dla notacji BPMS stworzonej przez 

BOC z której do tej pory Państwo korzystali. 

Od pewnego czasu jednak trwają prace nad stworzeniem bardziej uniwersalnego standardu opisywania 

procesów. Notacją tą jest BPMN (Business Process Modelling Notation). Mimo pewnych braków (BPMN skupia 

się w zasadzie wyłącznie na procesach i nie uwzględnia m.in. kwestii modelowania środowiska pracy, czy też 

wykorzystywanych systemów) już w tym momencie BPMN nie ma konkurenta jeśli chodzi o popularność. 

Modele BPMN są też doskonałym uzupełnieniem modeli UML wykorzystywanych przy specyfikacji systemów IT. 

BPMN łączy ze sobą relatywną prostotę ze znacznymi możliwościami modelowania technicznych aspektów 

procesu (obsługa wyjątków, zdarzenia), dzięki czemu doskonale nadaje się do ułatwiania komunikacji IT z 

biznesem. 

BPMN w systemie ADONIS służy do opisywania modeli biznesowych w bardziej techniczny i precyzyjny sposób. 

Dlatego też modele procesów biznesowych BPMS, dla których możliwe jest dokonywanie symulacji i 

optymalizacji mogą być przekształcone w „techniczny” widok tego samego procesu opisany w BPMN, który po 

uzupełnieniu o potrzebne dane, może być wyeksportowany jako BPEL – na potrzeby aplikacji workflow. 

 

Zadanie 10.1: 
Koledzy z IT poprosili Cię o dostarczenie szablonu procesu w BPMN, który będą mogli wykorzystać do zebrania 

potrzebnych im informacji technicznych podczas warsztatów z osobami zaangażowanymi w proces. 

Wygeneruj szablon BPMN z modelu Zebranie informacji o Kliencie. 

 

Wskazówka: 

Do automatycznej generacji szablonu modelu BPMN z modelu procesów biznesowych służy punkt menu Stwórz 

szablon BPMN dla modelu z menu Narzędzia dla procesów.  
 

 

Zadanie 10.2: 
W oparciu o szablon kodu BPMN stworzony w poprzednim zadaniu wygeneruj kod BPEL. 
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Wskazówka: 

Aby generacja BPEL się powiodła konieczne jest co najmniej: 

 Ustalenie atrybutu modelu „ProcessType” na „Private” lub „Abstract” 

 Usunięcie z modelu wszystkich pętli 

 Zamknięcie wszystkich ścieżek decyzyjnych przy pomocy odpowiedniego obiektu   
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Zadanie 11. Specyfikacja procesowa z wykorzystaniem UML i modeli 

danych 
 

Oprócz omawianych już możliwości specyfikowania wymagań z wykorzystaniem BPMN w ramach inicjatyw 

modelowania na potrzeby specyfikacji często opis procesów biznesowych i technicznych uzupełnia się 

informacjami o wymaganych przypadkach użycia, czy też o wykorzystywanych danych. ADONIS oferuje dla tych 

celów dodatkowe dwa typy modeli: diagram przypadków użycia (pochodzący z UML) oraz model danych.  

 

Zadanie 11.1: 
W ramach zbierania wymagań dla nowej aplikacji, która zapewni wsparcie dla procesu zbierania informacji o 

kliencie masz rozpisać wymagane przypadki użycia. Stwórz model Przypadki użycia – dane klienta wiedząc, że 

 

Aktor to: 

 Pracownik Front Office 

 

Wymagane przypadki użycia to: 

 Wprowadzenie danych nowego klienta 

 Edycja istniejących danych klienta 

 

Powiąż czynność „Wprowadzenie danych o sytuacji finansowej do systemu” z odpowiednim przypadkiem użycia. 

 

Zadanie 11.2: 
Stwórz model danych „dane – kredyt” wiedząc, że dla encji dane klienta istnieją następujące atrybuty: 

 PESEL 

 Imię i nazwisko 

 Adres 

 Kwota kredytu 
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Case studies podsumowujące 
 

Case 1– „Przypadek pani Grażyny”: 
 

Po tym jak liczba wykonań procesu Zebranie informacji o Kliencie wzrosła do 150 miesięcznie Process Manager 

– Antoni Stec zauważył, że pojawiają się opóźnienia. Po krótkiej analizie procesu uznał, że wąskim gardłem jest 

pani Grażyna – pracownik Back Office. Wezwał ją do siebie i przedstawił ultimatum – albo opóźnienia znikną 

albo… 

Tłumaczenia pani Grażyny, że problem tkwi gdzie indziej i że nie tylko ona nie nadąża nic nie dały. 

Pani Grażyna jest lubiana wśród kolegów z Front Office – dlatego też spotkali się oraz debatują co zrobić, aby jej 

pomóc. Czy jest sposób, aby pokazać, że p. Grażyna ma rację? 

Założenia: 

- Proces jest obecnie wykonywany 150 razy na miesiąc. 

- Przyjaciele mogą wziąć na siebie część obowiązków p. Grażyny (wcześniej pracowali razem w Back 

Office), ale nikt inny im nie pomoże. Nie można też na razie zatrudnić nikogo nowego.  

- P. Stec zgodzi się porozmawiać jeśli p. Grażyna nie będzie miała zaległych czynności. 

 

Wskazówka:  

W celu zbadania gdzie są wąskie gardła procesu skorzystaj z opcji „Analiza wykorzystania (stacjonarna)”. 

Pamiętaj o właściwym dostosowaniu kalendarzy czynności tak, aby odpowiadały częstości 150 procesów 

miesięcznie.  

Czy to p. Grażyna jest powodem problemów w tym procesie? 

 

Case 2 – „Propozycja IT” 
 

Pan Stec dał się przekonać grupie przyjaciół. Wziął udział w szkoleniu z ADONISa i zaczął w inny sposób patrzeć 

na swój proces. Teraz dalej szuka sposobu na to, aby go dalej optymalizować.  

Ulepszone procedury pracy dla pracownika kontroli w terenie pozwoliły na redukcję czasu oczekiwania do 1 

godziny, a czasu wykonania do 2 godzin. Uelastycznienie wykonywanych zadań spowodowało koniec problemów 

z przestojami u p. Grażyny. 

Dziś otrzymał propozycję działu IT – proponują oni nakładkę na system informatyczny, która skróci czas 

wprowadzania danych Klienta do systemu do 4 minut. Dane będą wprowadzane wyłącznie do systemu – nie 

będzie więc ręcznego wypełniania formularzy. Dodatkowo odpada konieczność przesyłania informacji o Kliencie 

do Front Office. 
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Dział IT chce za to 10.000 PLN rocznie. Czy to się opłaca? 

 

Założenia: 

- Stawka godzinowa wszystkich wykonawców to 10 PLN 

 

Wskazówka:  

W celu porównania różnych alternatyw wygodnie jest tworzyć warianty modeli i poprzez symulację (analiza 

obciążenia) porównywać ich wyniki. 

 

Case 3 – „Outsourcing”: 
 

Dziś pan Stec otrzymał propozycję z zewnętrznej firmy świadczącej usługi dla banków. Oferują oni dostęp do 

systemu ułatwiającego kontrolę wiarygodności deweloperów, co pozwala na redukcję czasu wykonania tej 

czynności do 15 minut. Czy warto skorzystać z ich usług? 

 

Założenia: 

- Godzina korzystania z tego systemu kosztuje 15 PLN 

 

Wskazówka:  

W celu ustalenia kosztów korzystania z zasobów należy skorzystać z obiektu klasy Zasoby 

 

 

 

 


