Process Mining

Čo je Process Mining?
Process Mining je inovatívna technika procesného riadenia, ktorá umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenaných udalostí z uplynulého obdobia, uchovaných vo firemných informačných systémoch.
Ústrednou myšlienku Process miningu je odhaliť reálny, existujúci stav firemných procesov v porovnaní s tým, ako boli pôvodne
nadefinované.
Na základe týchto nových zistení je možné navrhnúť opatrenia, smerujúce k želanému stavu firemných procesov, prípadne obohatiť
pôvodne nadefinované procesy o novo získané poznatky.

Na aké otázky odpovedá Process mining?
Metódy Process Miningu umožňujú analyzovať jednotlivé procesné kroky
v unikátnom kontexte, čím sa líšia od klasických analýz číselných dát.
To umožňuje získať odpovede na nasledovné otázky:

• Ako skutočne vyzerajú procesy vo vašej organizácii?
• Ktoré procesné kroky sa opakujú a prečo?
• V akých krokoch nastávajú zdržania a čo je príčinou?
• Aké rezervy majú jednotlivé procesné kroky?
• Ako sú reálne využité ľudské zdroje? Pracujú dostatočne efektívne?
• Nakoľko efektívne spolu dokážu koordinovať jednotlivé oddelenia?
• Prečo niektoré kroky trvajú dlhšie ako iné?
• Ako spolupracujú ľudia v organizácii?
• Koľko bude trvať uzavretie práve otvorených prípadov?

Na aké typy procesov možno využiť Process mining?

• poskytovanie produktov zákazníkom (finančný a telekomunikačný sektor),

• riešenie zákazníckych požiadaviek (reklamácie, help desk, ITSM),
• obchodné procesy v CRM,
• procesy objednávania (Procure to Pay),
• súlad s predpismi (pravidlo 4 očí, oddelenie povinností),
• logistické procesy,
• procesy vo verejnej správe a zdravotníctve
• a iné.

“

Máme zavedený
reporting,
potrebujeme
Process mining?

Klasický reporting a BI nemá procesný pohľad.
Informuje o tom, koľko trvajú jednotlivé prípady, ale nie
o tom, v ktorom kroku nastávajú prestoje, alebo o tom,
že existuje priestor na skrátenie SLA, pretože zdroje
nie sú využité. Reporting neodhaľuje nesúlad
procesov a plánov.

Ako funguje Process Mining?
KL ASICK Ý BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
POS TUPUJE ZHOR A NADOL

1.

Definujú sa procesy, na základe ktorých
sa konfigurujú informačné systémy, ktoré
následne riadia chod aktivít firmy.

2.

Reálna situácia ukazuje, že procesy sa komplikujú, jednotlivé kroky sa opakujú, prípadne
preskakujú alebo sa zapracovávajú výnimky,
ktoré prvotná analýza neodhalila.

3.

Plán na papieri sa začína rozchádzať s realitou.

PROCESS MINING

ZIS ŤUJE POZNATK Y OPAČNOU CES TOU – ZDOL A NAHOR

1.

Základné vstupy, tzv. event logy poskytujú
informácie o každom kroku v danom procese. Takými informáciami môžu byť napríklad:

• kedy bol krok vykonaný,
• aký zamestnanec ho vykonal,
• na akom oddelení,
• čas prijatia požiadavky,
• typ zákazníka, produktu,
• náklady na uvedený krok,
• čas vybavenia požiadavky a posunutia
na ďalšie oddelenie,

• a podobne.

Čím väčší počet dát, tým obšírnejšia môže byť
výsledná analýza a tým viac možností a pohľadov na firemné procesy dokáže poskytnúť.

2.

Sofistikované algoritmy v kombinácii so
skúsenými konzultantami následne dokážu
vytvoriť model skutočných procesov, ich trvania, úzkych hrdiel, vyťažovania zdrojov atď.

3.

Zistené poznatky sú zapracované späť do
organizačných procesov.

Ako vyzerá výstup Process miningu?
Nesúlad papiera a reality

PLÁN

vs

REALITA

Úzke hrdlá, preťažené zdroje a opakovanie

“

Nemáme jasne
zadefinované procesy,
čo teraz?

Práve tu vie Process Mining pomôcť najviac. Pokiaľ
informačný systém striktne nevynucuje pracovné
postupy alebo termíny, je veľmi ťažké identifikovať
interné postupy. Avšak práve zo záznamov v event
logu dokážeme identifikovať reálny priebeh
procesov a na tomto základe nastaviť
pravidlá.

Trvanie

Ako využiť výstupy
Process Miningu?
Výstupy z Process miningu prinesú reálny pohľad na procesné fungovanie organizácie. Skúsený
analytik v spolupráci so zákazníkom dokážu definovať návrhy na zlepšenie, akými môžu byť:
•

úprava a prehodnotenie existujúcich procesov,

•

zmeny v informačných systémoch,

•

zavedenie časových SLA,

•

zavedenie dodatočných pravidiel a kontrol,

•

školenia zamestnancov eliminujúce neefektívne kroky,

•

motivácia pracovníkov,

•

optimalizácia ľudských zdrojov.

Akým klientom sme už riešenie dodali

Ako začať?
Kontaktujte nás a my vám navrhneme Proof of concept, ktorý ukáže možnosti Process miningu.
Potrebujete len dve veci:

• dáta z informačného systému,
• procesných analytikov na interaktívnu diskusiu.
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