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Wstêp
Wraz z rosn¹c¹ liczb¹ przedsiêbiorstw stosuj¹cych zarz¹dzanie procesowe
wzrasta liczba programów wspieraj¹cych projektowanie i optymalizacjê procesów gospodarczych. Grupê programów wspomagaj¹cych stosowanie zarz¹dzania procesowego stanowi¹ programy iGrafx firmy Corel [Lasek, Otmianowski,
Pêczkowski, 2003; Lasek, Otmianowski, Pêczkowski, 2005; Lasek, Otmianowski,
Pêczkowski, 2006; Lasek, Otmianowski, 2007]. Jednym z nich, zas³uguj¹cych na
uwagê ze wzglêdu na rolê w kompleksowym modelowaniu zarz¹dzania procesowego przedsiêbiorstwem i ca³oœciowym ujmowaniu zarz¹dzania i gospodarowania, jest program iGrafx Enterprise Modeler/Central [iGrafx Enterprise Central…,
2005; User Guide Process…, 2006]. Wspomaga on metodologiê wyznaczania strategii i celów biznesowych wynikaj¹cych z przyjêcia okreœlonej strategii oraz
modelowanie, analizê, doskonalenie i dokumentowanie procesów ich realizacji. Program jest elementem linii produktów wspieraj¹cych BPM (Bussines Process Management) [DiToro, 2008] w ramach iGrafx.
Procesy biznesowe s¹ tak tworzone, aby mo¿liwy by³ ich pomiar za pomoc¹
mierzalnych wskaŸników, elastycznoœæ i wybór takich, które przynosz¹ najwiêksze korzyœci. Sk³adnik programu o nazwie iGrafx Enterprise Central
pozwala na bie¿¹co monitorowaæ wskaŸniki zdefiniowane za pomoc¹ sk³adnika iGrafx Enterprise Modeler.
Program iGrafx Enterprise Modeler/Central wspiera wyznaczanie i analizê
realizacji strategii biznesowych, globaln¹ analizê ryzyka, generowanie raportów z realizacji procesów w firmie. iGrafx Enterprise Modeler/Central wraz
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z innymi programami z grupy iGrafx (Flow Charter, Process, Process for Six
Sigma, Process Central, IDEF0, BPEL Interface) w 2006 roku zosta³ zaliczony
przez firmê Gartner do liderów i wizjonerów rynku programów zarz¹dzania
procesami BPM (Business Process Management) [Magic Quadrant for…, 2006].

1. Przedsiêbiorstwo jako zintegrowany system procesów
Enterprise Central jest obiektow¹ baz¹ danych i umo¿liwia zarz¹dzanie
obiektami takimi jak wykresy, diagramy, tablice, macierze, utworzonymi za
pomoc¹ szablonów opracowanych w iGrafx Enterprise Modeler z danymi pobieranymi na bie¿¹co z aplikacji dzia³aj¹cych w firmie i umieszczanymi
w iGrafx Enterprise Central. Dane pobierane mog¹ byæ zarówno z funkcjonuj¹cych w firmie systemów zintegrowanych, jak i innych aplikacji, np. aplikacji dotycz¹cych modelowania procesów.
Zak³ada siê traktowanie firmy nie jako systemu dzia³aj¹cych oddzielnie
i rozpatrywanych oddzielnie procesów, ale jako
systemu powi¹zanych procesów gospodarczych.
Enterprise Modeler kszta³tuje strategiê dzia³ania firmy poprzez modelowanie
mechanizmów zarz¹dzania jej celami, ryzykiem, systemami informatycznymi, zasobami oraz wzajemnymi powi¹zaniami miêdzy celami, ryzykiem, systemami i zasobami.
D¹¿eniem jest opracowanie modelu dzia³ania ca³ej firmy w taki sposób, aby
zidentyfikowaæ i uj¹æ zale¿noœci pomiêdzy jej procesami, zasobami i systemami.
Dziêki temu realne staje siê mierzenie i poprawa jakoœci, analiza i minimalizowanie kosztów i ryzyka. Program Enterprise Modeler/Central umo¿liwia zidentyfikowanie i raportowanie stanu (kondycji) organizacji. Firmy mog¹ ju¿ nie tylko
kontrolowaæ wskaŸniki, ale monitorowaæ i sterowaæ swoimi wynikami.

2. Obszary doskonalenia procesów obejmowane przez Enterprise
Modeler/Central
Wyznaczane i mierzone za pomoc¹ specjalnie definiowanych mierników
s¹ obszary biznesowe. Do tych obszarów nale¿¹ dotycz¹ce m.in. [iGrafx Enterprise Central…, 2005]:
• strategii i zarz¹dzania poprzez cele (Strategy and Goal Management),
• zarz¹dzania procesami (Process Management),
• projektowania ³añcucha wartoœci w firmie (Business Value Chain Design),
• modelowania zasobów (Resource Modeling),
• zarz¹dzania produktami i obs³ug¹ (Product and Service Management),
• zarz¹dzania podporz¹dkowaniem (Compliance Management),
• zarz¹dzania kontraktami (Compliance and Contract Management),
• zarz¹dzania ryzykiem (Risk Management),
• zarz¹dzania pomiarami (Measurement Management),
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• zarz¹dzania kosztami (Costs Management),
• zarz¹dzania modelami (Model Management).
Poni¿ej przedstawiamy wymienione tu wczeœniej obszary, które mo¿na definiowaæ i którymi mo¿na zarz¹dzaæ w ramach iGrafx Enterprise Modeler/Central.
W ramach strategii i zarz¹dzania poprzez cele s¹ to:
• dekomponowanie strategii na cele,
• œledzenie i wyœwietlanie historii pomiarów stopni realizacji celów (przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej),
• ³¹czenie celów pomiarów dla obiektów w modelu,
• definiowanie planu dzia³añ dla pomiarów wraz z projektem szczegó³ów
realizacji, kosztów,
• tworzenie i analiza bie¿¹cych raportów oraz kart wyników,
• wykonywanie analizy strategicznej SWOT (silne strony, s³abe strony, mo¿liwoœci, zagro¿enia),
• automatyczne generowanie hierarchicznej struktury diagramów strategii,
celów i pomiarów.
Na rysunku 1. pokazano przyk³adowe informacje zwi¹zane z przyjêtymi
celami strategicznymi i wskaŸnikami stopnia ich realizacji.

Rys 1.
Strategia i zarz¹dzanie poprzez cele
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.

Elementy zarz¹dzania procesami obejmuj¹:
• projektowanie hierarchicznych modeli procesów dla dzia³añ (zadañ),
• zarz¹dzanie powi¹zaniami (regu³y, potrzeby, mierzenie ryzyka itp.),
• opisywanie produktów przep³ywu (wejœcia i wyjœcia) pomiêdzy procesami
i dzia³aniami,
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• projektowanie procesów przep³ywu za pomoc¹ iGrafx, FlowCharter, iGrafx
Process i iGrafx Process for SixSigma,
• dokumentowanie obiektów w procesach za pomoc¹ tekstów, grafiki,
do³¹czonych, zewnêtrznych opisów (np. MS Word-a),
• wyszczególnianie zasobów,
• eksportowanie modeli procesów do systemu „workflow” oraz systemów
„dzia³aj¹cych aplikacji”,
• automatyczne generowanie ró¿nych widoków diagramów (np. przep³ywów, powi¹zañ, zale¿noœci, zasobów) dla ka¿dego procesu i ka¿dego poziomu modelu.

Rys 2.
Zarz¹dzanie procesami — proces tworzenia nowego zak³adu firmy
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.

Na rysunku 2. przedstawiono jako przyk³ad zarz¹dzania procesami — proces inwestycyjny tworzenia nowego zak³adu. Diagram procesu jest generowany automatycznie w oparciu o przebieg procesu.
Na rysunku 3. przedstawiono opis i diagram procesu sprzeda¿y. Diagram
procesu jest generowany automatycznie na podstawie opisanego przebiegu
procesu, tak jak uprzednio w oparciu o opis tworzenia zak³adu firmy wygenerowano diagram procesu tworzenia zak³adu.
Projektowanie ³añcucha wartoœci w firmie dotyczy (por. rys. 4.):
• opisania ³añcucha wartoœci,
• wyznaczenia informacji przep³ywaj¹cej pomiêdzy procesami,
• automatycznego generowania ³añcucha wartoœci „przebiegaj¹cego” poprzez diagramy zgodnie z przyjêt¹ dla niego definicj¹.
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Modelowania zasobów to opracowanie:
• modelu hierarchii organizacji obejmuj¹cego: role, grupy, pozycje (stanowiska) pracowników,

Rys 3.
Zarz¹dzanie procesami — proces sprzeda¿y
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.

Rys 4.
Projektowanie ³añcucha wartoœci w firmie
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.
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• opisu sposobu, w jaki zasoby wspieraj¹ ka¿dy z elementów przedsiêbiorstwa,
• sposobu obs³ugi, interfejsu i dzia³ania modelu jako odzwierciedlenia informacji techniki, sk³adników i wymagañ,
• stosowania powi¹zañ organizacyjnych,
• importu modeli klas z innych programów (np. Rational Rose, Together)
oraz po³¹czenia modeli klas z zasobami, produktami pracy, i innymi klasami innych modeli,
• raportowania, w jaki sposób zasoby wspieraj¹ przedsiêbiorstwo.

Rys 5.
Modelowanie zasobów
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.

Zarz¹dzanie produktami i obs³ug¹ obejmuje:
• okreœlanie produktów, us³ug, listy czêœci,
• ocenê i podsumowanie kosztów produktów i us³ug,
• powi¹zanie produktów i us³ug w proces ³añcucha wartoœci.
Zarz¹dzanie podporz¹dkowaniem to:
• wyznaczenie struktury wa¿noœci regu³ i szczegó³owych zasad biznesowych,
• budowanie listy kontrolnej zasad biznesowych,
• wyznaczanie Ÿród³a zasad dla zewnêtrznych producentów (Blaze Advisor,
QuickRules itd.),
• automatyczne generowanie zasad przep³ywu w diagramach.
Zarz¹dzanie kontraktami zawiera:
• zarz¹dzanie kontraktami z personelem, poziomem us³ug, umowami leasingu, taryfami celnymi, dyrektywami itp.,
• generowanie dokumentów, dotycz¹cych kontraktów.
Zarz¹dzanie ryzykiem dotyczy:
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• okreœlania ryzyka dla ka¿dego obiektu w aktualnie tworzonym modelu,
• budowy kart ryzyka i raportowania dla potrzeb analizy wp³ywu ryzyka na
organizacjê,
• okreœlania planu akcji ³agodz¹cych skutki groŸby ryzyka niepowodzenia,
• zastosowania aktu Sarbanes-Oxley [Holt, 2008] oraz Basel II œledzenia
ryzyka i zarz¹dzania wymaganiami,
• okreœlania katalogu ryzyk i specyfikacji ryzyk oraz przewidywania ryzyka
globalnego,
• zarz¹dzania histori¹ ryzyka,
• automatycznego generowania diagramów „wyœwietlaj¹cych” miejsca nara¿one na ryzyko.
Zarz¹dzanie pomiarami obejmuje:
• okreœlanie i analizy pomiarów i ich historii,
• œledzenie strategii pomiarów,
• tworzenie kart wyników pomiarów.
Zarz¹dzanie kosztami to:
• okreœlanie cen produktów,
• opisywanie i analizy wdra¿ania strategii kosztów,
• okreœlanie i analiza kosztów procesów,
• szacowanie zasobów i kosztów ³añcuchów wartoœci.
Zarz¹dzanie modelami to obszar obejmuj¹cy:
• budowê modeli przedsiêbiorstwa dla œrodowiska klient–serwer,

Rys 6.
Zarz¹dzanie produktami i obs³ug¹
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.
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udostêpnianie modeli u¿ytkownikom,
³¹czenie modeli,
nadawanie u¿ytkownikom uprawnieñ do wykorzystywania obiektów,
sprawdzanie jakoœci modeli pod wzglêdem spe³niania wymogów konstrukcji,
• synchronizacjê on-line i off-line,
• wykorzystanie interfejsów importu i eksportu (Java, XML, XMI, CVS, JSP,
HTML, DCOM, RMI, ECMA Script, SQL),
• wykorzystanie iGrafx jako interfejsu dla narzêdzi programistycznych (np.
Rational Rose, Together)
Wa¿n¹ rolê dla zachowania jednolitoœci pojêæ i okreœleñ w modelowaniu
odgrywa tworzenie s³ownika korporacyjnego i jego automatyczne udostêpnienie (rys. 8.).
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e program iGrafx Enterprise Modeler/Central
stwarza mo¿liwoœæ zarz¹dzania wszystkimi systemami informatycznymi
w przedsiêbiorstwie. Na rysunku 9. przedstawiono ekran zarz¹dzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi w firmie. Program umo¿liwia
stworzenie powi¹zañ pomiêdzy systemami informatycznymi a realizowanymi
zadaniami firmy.
•
•
•
•

Rys 7.
Zarz¹dzanie ryzykiem
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.
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Rys 8.
S³ownik korporacyjny — przyk³ad has³a w s³owniku
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.

Rys 9.
Zarz¹dzanie systemami informatycznymi
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler.
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3. Generowanie raportów
Dla nadzorowania realizacji strategii, procesów j¹ wspomagaj¹cych i oceny osi¹ganych wyników przedsiêbiorstwa s¹ tworzone i publikowane raporty.
Mo¿liwe jest tworzenie raportów w ró¿nych uk³adach (zestawienia, raporty
krzy¿owe, raporty macierzowe). Obejmuj¹ one definiowany przez u¿ytkownika zakres danych. Przyk³adami mog¹ byæ: raport strategii, raport interfejsów
czy te¿ raport ryzyka. Raporty mog¹ byæ definiowane w uk³adach zaprojektowanych wed³ug w³asnego uznania u¿ytkownika lub te¿ mog¹ byæ wykorzystane gotowe predefiniowane szablony raportów.
Raporty s¹ projektowane — tak jak ju¿ by³o to wspomniane — za pomoc¹
iGrafx Enterprise Modeler, natomiast generowane z bie¿¹cymi, aktualnymi
danymi z baz danych przedsiêbiorstwa i innych aplikacji za pomoc¹ iGrafx
Enterprise Central. Poni¿ej umieszczamy przyk³adowe raporty wygenerowane za pomoc¹ iGrafx Enterprise Central. Mog¹ byæ one przygotowane w formie
graficznej lub tekstowej, z okreœlonymi odniesieniami do miejsc w raporcie,
okreœlaj¹cych dalsze informacje. Mo¿emy tworzyæ raporty o rozbudowanej
strukturze.

Rys. 10.
Przyk³adowy interfejs u¿ytkownika w iGrafx Enterprise Central
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Central.

Wybrane mo¿liwoœci tworzenia raportów:
• raport macierzowy,
• budowa raportów macierzowych definiowanych przez u¿ytkownika zgodnie z szablonem raportów,
• definiowanie raportów jakoœci,
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• budowanie pe³nych raportów, pokazuj¹cych ró¿nicê pomiêdzy dwoma modelami lub obiektami,
• raportowanie w formatach: Word, Excel, HTML lub XML,
• raportowanie z tworzeniem odniesieñ obiektów do istniej¹cych dokumentów,
• budowa raportów z tworzeniem i wykorzystaniem wewnêtrznego s³ownika.

a) raport strategii

b) raport ryzyka

Rys. 11.
Przyk³ady raportów uzyskanych w wyniku wykorzystania programu iGrafx Enterprise
Modeler/Central
ród³o: opracowanie w³asne przy wykorzystaniu programu iGrafx Enterprise Modeler/Central.
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Istnieje mo¿liwoœæ przygotowania raportów wymaganych w ramach dokumentu (aktu) Sarbanes-Oxley1, zapewniaj¹cych mapowanie procesów, zabezpieczenie dok³adnoœci i zgodnoœci modeli z danymi w repozytorium, walidacjê modeli poprzez odpowiednie kroki zatwierdzania, kontrolê dostêpu do
dokumentów z zaawansowanymi metodami zapewniania bezpieczeñstwa,
tworzenia organizacji typu process-centric. Na podstawie raportów mo¿na
skontrolowaæ spe³nienie wymogów (czy wype³nione s¹ warunki wejœcia na
nowojorsk¹ gie³dê).
Przyk³adem kontroli wymogów, przeprowadzanych przez program Enterprise Modeler/Central z wymogami Sarbanes-Oxley mo¿e byæ procedura, dotycz¹ca nadzorowania ryzyka. Przebiega ona w sposób nastêpuj¹cy:
• okreœlenie ryzyka dla ka¿dego obiektu w modelu,
• budowa kart punktowych ryzyka i raportowanie dla analizy wp³ywu ryzyka
na organizacjê,
• tworzenie planu akcji ³agodz¹cych wp³yw ryzyka,
• wsparcie dla Sarbanes-Oxley i Basel II œledzenia ryzyka i zarz¹dzania
wymaganiami,
• okreœlanie katalogu ryzyk i specyfikacja wspólnych ryzyk oraz przewidywanie ryzyka globalnego,
• zarz¹dzanie histori¹ ryzyka i analiza zapisów (udokumentowanie zdarzeñ)
oraz szczegó³ów ³agodzenia skutków niepowodzeñ,
• automatyczne generowanie diagramów „wyœwietlaj¹cych” miejsca nara¿one na ryzyko.

4. Analizy biznesowe za pomoc¹
iGrafx Enterprise Modeler/Central
Zalet¹ iGrafx Enterprise Modeler/Central z uwagi na potrzeby analiz biznesowych jest to, ¿e program mo¿e pe³niæ funkcjê firmowego portalu internetowego, który zawiera aktualne, automatycznie modyfikowane dane, charakteryzuj¹ce przebieg procesów w firmie. Dziêki temu ³atwe jest ich bezpoœrednie, natychmiastowe wykorzystywanie wyników analiz biznesowych.
Niew¹tpliwymi zaletami s¹ modularnoœæ aplikacji, sieciowe rozwi¹zania,
zapewnienie wspó³pracy z wieloma bazami danych (wykorzystywany jest
mechanizm ODBC (Open Database Connectivity) jako interfejs API (Application Programming Interface).
Przeprowadzanie analiz biznesowych jest dogodne tak¿e dziêki:
• mo¿liwoœci wymiany danych z zewnêtrznymi bazami danych,
1
Dokument Sarbanes-Oxley Act zosta³ opracowany przez amerykañsk¹ Komisjê Papierów
Wartoœciowych (Securities and Exchange Commision) i zawiera wymogi, jakie musi spe³niaæ
firma gie³dowa; dokument opracowano w celu odbudowy zaufania inwestorów do gie³dowych
korporacji, aby zapewniæ, ¿e nie dojdzie do afer, jakie mia³y miejsce w przypadku firm Enron
i WorldCom [Holt, 2008].
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• pobieraniu wielkoœci opisuj¹cych procesy w iGrafx i wykorzystywaniu ich
do analizy,
• wykorzystywaniu zaawansowanych technologii bazodanowych do wyszukiwania danych z diagramów oraz publikowaniu (raportowaniu) tych danych z poziomu aplikacji bazodanowych,
• wykorzystywaniu technologii bazodanowej do modyfikacji danych i wprowadzaniu ich po zmianach do diagramów iGrafx,
• zarz¹dzaniu miarami dzia³añ i wskaŸnikami realizacji procesów,
• tworzeniu oraz publikowaniu raportów i opisów na podstawie dowolnych
informacji pochodz¹cych z diagramów,
• automatycznego wprowadzania zmian wartoœci parametrów procesów
oraz przez ich modyfikacjê zmian dzia³ania (wygl¹du, postaci procesów),
• stosowaniu do analizy procesów (tworzenia diagramów w iGrafx), zmienionych, zaktualizowanych danych „œci¹ganych” z zewnêtrznych baz danych,
• wykorzystywaniu wyników monitorowania i analizy procesów produkcyjnych.
Mo¿liwe jest budowanie aplikacji uzupe³niaj¹cych programy serii iGrafx,
tak aby by³y w mo¿liwie jak najszerszym zakresie dostosowane do potrzeb
konkretnych firm i rozwi¹zywania konkretnych problemów. Programy mo¿na
wykorzystaæ do wdra¿ania systemów zarz¹dzania i gospodarowania, takich
jak oparte na koncepcjach ISO, TQM, BMP, BPMS, Zrównowa¿onej Karty
Wyników (BSC), Lean Quality Management (LQM), Six Sigma. Wspomagane
mo¿e byæ tak¿e wdra¿anie systemów oprogramowania klasy CRM, ERP dziêki
przeprowadzaniu symulacji, analizie, usprawnianiu i optymalizacji procesów. Istotne jest to, ¿e do tego celu mog¹ byæ wykorzystywane aktualne, wprowadzane na bie¿¹co dane.

5. Metodyka analizy firmy przy u¿yciu macierzy RACI
(Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
iGrafx Enterprise Modeler umo¿liwia tworzenie macierzy postaci RACI
(Responsible, Accountable, Consulted, Informed) [Pomoc — samouczek programu…, 2007]. RACI okreœlany jest w jêzyku polskim jako ONKI (Odpowiedzialny, Nadzoruj¹cy, Konsultuj¹cy, Informowany). Zawiera informacje, kto jest
odpowiedzialny (przydzielony do wykonania czynnoœci), kto nadzoruje wykonanie czynnoœci, kto mo¿e skonsultowaæ wykonanie czynnoœci i kogo musimy
informowaæ o wykonaniu czynnoœci. Macierz RACI (ONKI) jest bardzo wygodnym narzêdziem raportowania o zaanga¿owaniu osób w dzia³ania procesów
biznesowych.

6. Powi¹zanie iGrafx Enterprise Modeler z iGrafx Enterprise
Central
Enterprise Modeler mo¿emy nazwaæ edytorem/interfejsem do iGrafx
Enterprise Central. Za pomoc¹ Enterprise Modeler definiujemy œrodowisko,
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w którym dzia³a iGrafx Enterprise Central. Na przyk³ad w Enterprise Modeler
mo¿emy zamodelowaæ strategiê organizacji, a w Enterprise Central monitorowaæ przebieg jej realizacji. To samo dotyczy ryzyka. Definiujemy sposób
analizy ryzyka w Enterprise Modeler, a monitorujemy w Enterprise Central.
W Enterprise Modeler mo¿emy modelowaæ architekturê przedsiêbiorstwa,
a za pomoc¹ Enterprise Central monitorowaæ np. poziom wykorzystania zasobów. W Enterprise Modeler modelujemy wymogi jakoœciowe, a w Enterprise
Central monitorujemy stopieñ ich wype³niania. Co wiêcej, iGrafx Enterprise
Modeler mo¿e pomóc nam wyszukaæ i dok³adnie zdefiniowaæ procesy gospodarcze przedsiêbiorstwa, które mo¿emy nastêpnie poddaæ analizie pos³uguj¹c siê iGrafx Enterprise Central.
Modelowanie jest ukierunkowane — jak we wszystkich programach serii
iGrafx — na procesy gospodarcze, tak aby je doskonaliæ i optymalizowaæ.
W modelowaniu uwzglêdniany jest problem w³¹czenia technologii informatycznych. D¹¿eniem jest dostosowanie przedsiêwziêæ w dziedzinie IT do budowy strategii dzia³ania firmy.
iGrafx Enterprise Central tworzy centraln¹ bazê metadanych przedsiêbiorstwa. Dziêki po³¹czeniu z t¹ metabaz¹ Enterprise Modeler wspomaga tworzenie strategii poprzez zarz¹dzanie celami, ryzykiem, systemami, a tak¿e wzajemnymi powi¹zaniami miêdzy nimi. Przeprowadzane jest monitorowanie
i kontrolowanie jakoœci, kosztów, ryzyka procesów, zasobów i systemów oraz
zale¿noœci miêdzy nimi. Poprzez takie postêpowanie mo¿liwa staje siê analiza wp³ywu tych wielkoœci na wyniki przedsiêbiorstwa i oddzia³ywanie w kierunku ich polepszenia i zarazem poprawy wyników.
Obszary, obejmowane dzia³aniem iGrafx Enterprise Central, mo¿na pogrupowaæ. W Enterprise Modeler s¹ one traktowane jako obszary doskonalenia
procesów. S¹ identyczne z wydzielonymi obszarami doskonalenia procesów
firmy, wymienionymi w punkcie 2. artyku³u, poniewa¿ Enterprise Central stanowi Ÿród³o danych dla Enterprise Modeler. W ramach listy mo¿liwoœci samego iGrafx Enterprise Central mo¿na wyró¿niæ jako zas³uguj¹ce na szczególne
podkreœlenie poszczególne dziedziny dzia³añ w procesach biznesowych
(je¿eli s¹ ju¿ przygotowane odpowiednie formaty w Enterprise Modeler).
Dziêki ³¹cznemu wykorzystaniu iGrafx Enterprise Modeler i iGrafx Enterprise Central mo¿liwe jest tworzenie i wykorzystywanie modeli referencyjnych. Wymieñmy przyk³adowe:
• wykorzystuj¹ce predefiniowane szablony, jak ISO 9001, TQM,
• wykorzystuj¹ce wzorce z metodologii, jak Sarbanes-Oxley, Basel II, ITIL,
• utworzone na podstawie w³asnych szablonów i wzorców.

Podsumowanie
Zasadnicz¹ rolê odgrywa powi¹zanie iGrafx Enterprise Modeler z repozytorium Enterprise Central. Dziêki powi¹zaniu Enterprise Modeler z repozytorium Enterprise Central jesteœmy w stanie zapewniæ spójnoœæ (niesprzecznoœæ, zgodnoœæ) i kompletnoœæ rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania procesami
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i realizacj¹ strategii. Pos³uguj¹c siê iGrafx Enterprise Modeler, u¿ytkownik
mo¿e tworzyæ (generowaæ, budowaæ) potrzebne raporty w postaci macierzy
i grafiki, wyczerpuj¹ce i zrozumia³e, które dobrze wspomagaj¹ podejmowanie decyzji w prostym do wykorzystywania, wizualnym œrodowisku. iGrafx
Enterprise Modeler/Central umo¿liwia modelowanie architektury przedsiêbiorstwa, rozumianej jako struktura z³o¿ona z tak zaprojektowanych wspó³dzia³aj¹cych procesów biznesowych, aby by³y one ukierunkowane na realizacjê strategii firmy poprzez wype³nianie funkcji operacyjnych i tak aby wype³nianie tych funkcji by³o monitorowane i zapewnione.
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The Complex Approach to the Improvement of Company’s Actions through
Projecting and Optimization of Economic Processes. The Example of Use of
the iGrafx Enterprise Modeler/Central Programme
This article introduces the way how to design the company’s construction, so
that it creates the structure built up from fully co-operating business processes. The complex improvement of the business was described through designing and optimization of the actions. The business processes are oriented
on the strategy of monitoring and realization of the operating functions. The
approach of creating the company, based on designing and optimization of the
business actions, was described using the example of the use of the iGrafx Enterprise Modeler/Central programme. This programme is recognised by Gartner
as a leader of the computer programmes managed by the BPM (Business Process Management) processes.
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