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Anotācija Priekšmetā studenti izstrādā biznesa procesa atbalsta sistēmas projektu. Projektā jāiekļauj tādi
galvenie nodevumi: biznesa procesa modelis, biznesa procesa atbalsta sistēmas (vai tās izmaiņu)
koncepcijas elementi, koncepcijas realizācijas prototips saistītu biznesa procesa un datorizētas
informācijas apstrādes procesa modeļu formā. Priekšmets trenē procesorientēto domāšanu un
prasmes, kas svarīgas ne tikai biznesa procesu modelēšanā kā tādā, bet arī sadarbībā ar lietotājiem
un servisorientētu sistēmu izstrādē.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Studiju priekšmeta mērķis ir attīstīt studenta izpratni par procesu modeļu lomu informācijas
sistēmu modelēšanā un trenēt studenta spēju modelēt biznesa un programmatūras procesus,
izmantojot dažādus biznesa procesu modelēšnas rīkus. Studiju priekšmeta galvenie uzdevumi ir
dot studentam iespēju iemācīties konstruēt netriviālu biznesa procesa modeli un izmantot to, lai
izstrādātu tā darbību uzlabojošu informācijas apstrādes procesu.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgā darba ietvaros students padziļināti pēta projektā izmantoto problēmsfēru.
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Datorklase ar GRADE instalāciju. Dators ar interneta pieslēgumu un projektors prezentācijām

Nepieciešamās priekšzināšanas Ieteicams: zināšanas sistēmu analīzes pamatos un programmatūras inženierijas pamatos.
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Biznesa procesu modelēšanas loma informācijas sistēmu izstrādē un biznesa procesu modelēšanas
rīki

3 0 0 0

Biznesa procesi un organizācijas struktūra 3 0 0 0

Biznesa procesi un datu struktūras 3 0 0 0

Daudzlīmeņu biznesa procesu modeļi 5 0 0 0

Biznesa procesu imitācijas modelēšana 5 0 0 0

Datorsistēma, kā procesa izpildītājs. Datorizpildāmu procesu modelēšana 3 0 0 0

Biznesa procesu modelēšanas valodas un notācijas 3 0 0 0

Datorizpildāmās biznesa procesu apakšsistēmas modeļa izstrāde kādā no de facto biznesa procesu
modelēšanas standartiem

5 0 0 0

Biznesa procesa uzlabošanas projekta aizstāvēšana 2 0 0 0

Kopā: 32 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Students izprot biznesa procesu lomu informācijas sistēmu projektēšanā, spēj piedāvāt datorizētu
risinājumu biznesa procesa uzlabošanai.

Projektā ir iekļauti priekšlikumi biznesa
procesa uzlabošanai.

Students prot izstrādāt netriviālu biznesa procesa modeli. Izstrādāti laboratorijas darbi, izmantojot
biznesa procesu modelēšanas rīku.

Students prot veikt biznesa procesa imitācijas modelēšanu. Students demonstrē darbojošos imitācijas
modeli.



Studiju kursa plānojums

Students prot atdalīt cilvēka veicamos biznesa procesus no informācijas apstrādes procesiem, ko
veic dators.

Atsevišķi, bet saistīti, parādīti cilvēka un
datora veicamie biznesa procesa apakšmodeļi.

Students prot izstrādāt datora veicamo procesu modeli kādā no de facto biznesa procesu
modelēšanas standartiem.

Datora veicamā biznesa procesa apakšmodelis
ir iekļauts projekta dokumentācijā.

Students prot publiski paskaidrot datorsistēmas lomu biznesa procesa uzlabošanā. Veiksmīgi aizstāvēts projekts.

Daļa Semestris KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
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