
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ 
ПРОЦЕСИМА

„BPM“
(Business process management)



БПМ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА
Пресек стања

ПРОБЛЕМИ

• ЕФИКАСНОСТ

• ТАЧНОСТ

УЗРОЦИ

• БРЗИНА ОДВИЈАЊА ПРОЦЕСА РАСТЕ

• КОЛИЧИНА И СЛОЖЕНОСТ ПОДАТАКА 

• СВЕ ВИШЕ ЛОШЕ ПОВЕЗАНИХ АПЛИКАЦИЈА

ИТ „ИСПОМОЋ“

• ПОВЕЗИВАЊЕ СОФТВЕРСКИХ АПЛИКАЦИЈА

• АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА



БПМ – УПИС ПРИЛАГОЂЕЊЕ
Управљање УПИСОМ из контекста друге апликације
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БПМ – УПИС ПРИЛАГОЂЕЊЕ
Управљање УПИСОМ из контекста друге апликације

Апл Н
УПИС 
фаза 1

Процес генерисања документа

Узми податке Пошаљи податке

Генериши
документ

Прими податке

Почни трансакцију

Унеси заглавље

Унеси/валидирај ставке

Валидирај документ

Заврши трансакцију

Генериши
документ

Врати резултат

Узми податке Пошаљи податке

Ради са тим 
подацима

Апл Н
УПИС 
фаза 2

Процес генерисања документа

Почни трансакцију Почни трансакцију

Унеси заглавље Унеси заглавље

Унеси/валидирај
ставке

Унеси/валидирај ставке

Валидирај
документ

Валидирај документ

Ради 1 у екстерној
апликацији

Заврши 
трансакцију



БПМ – УПИС ПРИЛАГОЂЕЊЕ
Управљање УПИСОМ из контекста друге апликације

ФАЗА1 УПИС.Омотач в1 - развој завршен

• Технички омот око постојећих функционалности

• сигурносни слој (контрола корисника, окружења, приступа 

систему)

• Не захтева „билдовање“ пословне логике, задржана 

постојећа модуларност

• Размена преко стандардних типова података

• Извршавање беч операција (Б2Б увоз/извоз, масовна 

књижења, генерисање докумената)

• Извршавање основних операција над пословним ентитетима 

(калкулација, овера, књижење, штампа, разне МОД акције)

• Развој интерфејса по потреби за специфичну операцију

• Изложен према „COM/ActiveX“ и „.Net“ апликацијама и 

сервисима



БПМ – УПИС ПРИЛАГОЂЕЊЕ
Управљање УПИСОМ из контекста друге апликације

ФАЗА 2 УПИС.Језгро + УПИС.Омотач в2 – развој у току

• Стандардизација комуникације и размене података и акција 

између УПИС.Језгра и екстерних сервиса/апликација

• Дефинисан стандард за позивање метода, прослеђивање и 

преузимање података од УПИС језгра)

• УПИС језгро са свим свој пословним могућностима постаје 

сервис и репозиторијум за свим екстерне сервисе и 

апликације

• Размена стандардних и сложених структура (прости типови, 

објекти, листе, ентитети, листе ентитета)

• Извршавање операција нижег нивоа над ентитетима са 

пословном валидацијом (унос, брисање…)

• Управљање УПИС трансакцијом из спољне апликације

• Изложен према „COM/ActiveX“, „.Net“ и „REST“ апликацијама и 

сервисима



БПМ – УПИС ПРИЛАГОЂЕЊЕ
Управљање УПИСОМ из контекста друге апликације

ДЕМО

УПИС

моб
апл #2



БПМ – Процес сервер
„lobotalk“ – Лобо ток

Алат омогућава управљање различитим 
деловима информационог система на уређен 
начин.

Обезбеђује да се задаци извршавају у право 
време, од праве особе и по утврђеном 
редоследу

Има улогу оркестратора свих софтверских 
решења и људско-организационих 
активности у пословном субјекту.

Онемогућава произвољне и 
непредивђене токове процеса



БПМ – Процес сервер
Софтверска управљивост



БПМ – Процес сервер
Архитектура



• Независан и нов производ. Процесом се управља ван контекста 

било које друге апликације  

• Нема програмирања. Дизaјн процеса се ради прво на 

концептуалном нивоу по стандарду „BPMN“ 2.0, потом се ради 

имплементација у потпуности користећи визуелне алате. 

• Подржано верзионирање процеса, приликом измена није 

потребно правити потпуно нови процес, нити прекидати већ 

покренуте процесе

БПМ – Процес сервер
Особине



• Веза са крајњим корисником преко виндоуз аутентикације или 

независним пријављивањем.

• Задатке у оквиру процеса може контролисати било која екстерна 

апликација укључујући и електронску пошту или пак сам веб 

кориснички интерфејс процес сервера

• Паралелно и редно извршење уз разне врсте гранања и петљи

• Потпроцеси

БПМ – Процес сервер
Особине



БПМ – Процес сервер , ДМС и ЕРП
ДЕМО 



„Ко не зна шта му је, нека погледа где му је, па ако га 
не нађе – то му је“

Душко Радовић




