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Bizzomate BPM
U staat aan de voorfase van het ontwikkelen van een applicatie met het Rapid Application Development Platform Mendix?
Of u heeft deze keuze al eerder gemaakt en staat op het punt een belangrijk keuze te maken binnen de architectuur van het
Mendix landschap?
Met Mendix kunt u snel en eenvoudig een applicaties ontwikkelen, dit hoeft u niet te beperken tot het bouwen van alleen
eenvoudige applicaties. Ook wanneer een applicatie meer complexiteit zal bevatten, is het mogelijk deze met Mendix te
realiseren.
Complexe applicaties hebben vaak als kenmerk dat ze specifieke bedrijfsprocessen moeten ondersteunen. Het verloop van
die processen is dan sturend voor het gebruik en de functionaliteiten. De BizzoBPM componenten stellen u in staat om die
processturing configureerbaar in uw Mendix applicaties te gebruiken.

Waarom zet u Bizzomate BPM in?
U wil dat uw processen niet alleen vooraf goed in kaart zijn gebracht, maar ook tijdens de implementatie inzichtelijk
blijven voor business users
U wil zekerheid dat uw processen op een gecontroleerde manier worden doorlopen
U wil een generieke oplossing voor de implementatie van uw processen in iedere (Mendix) applicatie
U wil een taakgestuurde applicatie met een proces-overstijgende werkvoorraad
U wil uw proceslogica kunnen aanpassen zonder de applicatie aan te hoeven passen door gebruik van Avola Decision
(optioneel)

Wat is Bizzomate BPM?
BizzoBPM is een (Mendix) module (Process Core) die voorziet in de technische uitvoering van uw processen in een
gecontroleerd framework met gedegen foutafhandeling, queue mogelijkheden, historie en de mogelijkheid uw
processturing via Avola Decision te laten verlopen. Deze module wordt door Bizzomate regelmatig van updates voorzien. De
module bevat onder andere de mogelijkheid om uw processen te configureren en biedt de mogelijkheid specifieke logica
rond bijvoorbeeld security naar eigen wens in te richten.
Aan deze module zitten standaard uitbreidingsmogelijkheden voor de applicatie specifieke inrichting van uw processen,
taken en werkvoorraadschermen. Voor het implementeren van processen staan tal van bouwstenen ter beschikking.
Bijvoorbeeld taak- en berichtsjablonen, (automatische) processtappen, fases, acties en transities.

Centrale procesaansturing
Optioneel kan BizzoBPM in een soort client-server opstelling worden gebruikt in twee of meer proces gestuurde
applicaties waarbij er via een API gecommuniceerd wordt. Dit maakt het mogelijk om alle procesaansturing vanuit
één applicatie te ontwikkelen (Process Core), die meerdere applicaties aanstuurt die ieder een eigen (Mendix)
module - de Process Client - bevatten.
BizzoBPM dient als een implementatie versneller binnen uw project en is bij implementatie volledig naar eigen behoefte in
te richten. Voor een succesvolle implementatie van BizzoBPM is het belangrijk dat de processen goed in kaart zijn of
worden gebracht. Ook deze procesanalyse kan Bizzomate voor u verzorgen. Verschillende grote verzekeraars zoals TVM
Verzekeringen gingen u voor met een implementatie van BizzoBPM.

