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Aris Designer 
 

Aris Designer jest niewątpliwie jednym z najczęściej wykorzystywanych środowisk do 

sprawnego modelowania procesów biznesowych. Dzięki niemu możliwe jest zapanowanie nad gąszczem 

procesów pochodzących z różnych procedur. Na szkoleniu dowiesz się m.in. jakie są podstawowe metody 

modelowania procesów, jak tworzyć procesy w Aris Designer, jak drukować modele oraz jak wygenerować do 

nich odpowiednią dokumentację. 

 
Zakres tematyczny 

Wprowadzenie do modelowania i analizy procesów biznesowych. 

• Omówienie metodologii EPC 

• Czym różni się modelowanie z użyciem notacji BPMN? 

• Ogólne informacje o budowie narzędzia ARIS Designer 

• Logowanie do programu 

• Przegląd najważniejszych ustawień 

• Tworzenie modeli 

• Praca z obiektami i ich atrybutami 

• Tworzenie połączeń, atrybuty połączeń 

• Dostosowanie mini paska 

• Odwołania do innych aplikacji (hiperłącza, obiekty OLE) 

• Grupowanie obiektów 

• Jak skutecznie ustawić obiekty na stronie? 

• Rozszerzone możliwości opisywania procesów 

• Umieszczanie na przygotowywanym modelu, procesów które były już wcześniej zaprojektowane 

• Warsztaty praktyczne 
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• Ustawienia drukowania 

• Czy rozbudowany proces, może zostać wydrukowany na jednej stronie? 

• Eksport modeli do plików graficznych 

• Zapisywanie modeli do plików PDF 

• Jak szybko przenieść utworzony model do dokumentu utworzonego w MS Word? 

• Jak zaprojektować model struktury organizacyjnej 

• Przygotowanie procesu, który opisuje poszczególne kroki w celu uzyskania dofinansowania dla firmy ze 
środków EU 

• Modelowanie procesu, który obrazuje pracę w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów 

• Przegląd użytecznych raportów 

• Uruchamianie raportów 

• Przygotowanie dokumentacji w oparciu o nową macierz wyboru procesu 

• Atrybuty scenariusza i procesów 

Jak rozpocząć projektowanie procesów w środowisku ARIS: 

Tworzenie procesów w narzędziu ARIS Designer:   

Drukowanie i eksport przygotowanych modeli 

Przykłady modeli 

Wyszukiwanie zaprojektowanych modeli, dokumentów  i obiektów w bazie danych 

Generowanie raportów i dokumentacji 
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