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Egy munkafolyamat részfeladatok, lépések valamilyen sorrendje. Amennyiben a feladatok 

végrehajtása automatizálható, pontosan meghatározható hogy mely szereplő, mikor, mit csináljon. 

Humán interakciót is lehetővé tevő munkafolyamat leíró eszközök esetén előtérbe kerül a feladatok 

szereplőkkel való összerendelésének kérdése, és biztosítani kell egy szerepkörön belül a feladatok 

egyenletes szétosztását. Fontos, hogy az egyes szereplők tudják milyen teendőik vannak, és ismerjék 

azok fontossági sorrendjét. Szükség van valamilyen felügyelő mechanizmusra, ami figyeli a feladatok 

végrehajtást, a határidők betartását, és szükség esetén beavatkozik, pl. másik szereplőhöz rendeli a 

feladatot. 

A feladat indíttatása a TRAC kiváltására alkalmas eszköz keresése, kiegészítése, így rugalmasabb 

lehetőségek kínálása sűrűn használt munkafolyamatok készítésére, futtatására. 

A féléves munka kezdetén, olyan eszközök keresése és megismerése történt, melyek ezt a 

problémakört hivatottak megoldani. A munkához kiválasztott eszköz a Process Maker 

(http://www.processmaker.com). Ez egy PHP nyelven írt, nyílt forráskódú alkalmazás.  

Munkafolyamatokat készíthetünk, futtathatunk segítségével. A munkafolyamatok lépéseit DynaForm-

ok (dynamic form) reprezentálják. Ezek összeállításakor széles palettáról választhatunk 

komponenseket. Szerep alapú hozzáférés alapján működik, Active Directory- val együtt tud működni. 

Kiajánl néhány Web szolgáltatást, ehhez SOAP protokollt használ. 

Az eszköz használatának, és működésének mélyebb megismerése, és példa folyamatok készítése után, 

az eszközhöz kiegészítések készültek. Ezen kiegészítések célja, hogy a Process Maker könnyen 

integrálhatóvá váljon más alkalmazásokkal (pl.: Eclipse). Ennek módja Web szolgáltatások 

hozzáadása volt, hogy a fontosabb funkciók elérhetővé váljanak a rendszeren kívülről is. Megvalósítás 

nyelve PHP (Egyszerűbb együttműködés a Process Maker-rel). 

Hozzáadott Web szolgáltatások: 

 Folyamatábra definíciójának lekérdezése xml formátumban 

 Futó folyamatok adatainak összegyűjtése (szereplők, határidők, futó példányok száma, stb.) 

 DynaForm-ok szerkezetének lekérdezése xml formátumban 

 Adott részfeladathoz tartozó adatok összegyűjtése 

Ezen kívül elkészült két felület az új Web szolgáltatások használatához, demonstrálásához: 

Adminisztrátori: átfogó kép a 

folyamatokról (folyamatok 

szerkezetének megtekintése, 

folyamat példányok adatainak 

megtekintése) 

Felhasználói: a felhasználóhoz 

rendelt feladatok megtekintése, 

folyamatokon végig haladás, új 

folyamat indítása 

http://www.processmaker.com/

