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Σκοπόρ, όυελορ, ποή 
επγαςιών



 Ίδπτςη επιφειπήςεψν με μια ςσάςη (one stop 
shop)

 Σημεία εξτπηπέσηςηρ (one stop shops):
◦ Επιμελησήπια (58) για ΟΕ, ΕΕ
◦ Στμβολαιογπάυοι (3000) για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ

 Διέπεσαι από σην ανσίςσοιφη Κοινή Υποτπγική 
Απόυαςη (ΚΥΑ)

 Η ΚΥΑ απλοποιεί σην παλαιά διαδικαςία, σο 
BPMN σην μονσελοποιεί, σο software σην 
καθοδηγεί σοτρ φπήςσερ ςσην διεκπεπαίψςη



1. Λήχη ςσοιφείψν ιδπτσών
2. Πληπψμή ΓΕΚΣΕ
3. Πποεγγπαυή ΓΕΜΗ
4. Ενημεπόσησερ

1. Αςυαλιςσικέρ ενημεπόσησερ (ΟΑΕΕ + ΙΚΑ)
2. Φοπολογική ενημεπόσησα

5. Εγγπαυή ΓΕΜΗ
6. Εθνικό Ττπογπαυείο
7. Λήχη νέοτ ΑΦΜ από ΓΓΠΣ 
8. Εγγπαυή ςε επιμελησήπιο
9. Ππψσοδικείο
10. Λοιπέρ ενέπγειερ…



 ΟΑΕΕ
◦ Κλήςη WS για σην λήχη Αςυαλιςσικήρ Ενημεπόσησαρ

 ΓΓΠΣ
◦ Κλήςη WS για σην λήχη Φοπολογικήρ Ενημεπόσησαρ
◦ Κλήςη WS για σον έλεγφο ΑΦΜ (σατσοπποςψπία)
◦ Κλήςη WS για σην λήχη ΑΦΜ σηρ νέαρ επιφείπηςηρ

 ΓΕΜΗ
◦ Κλήςη WS για σην αναζήσηςη επψντμιών 
◦ Κλήςη WS για σην πποεγγπαυή
◦ Κλήςη WS για σην εγγπαυή (λήχη Απ.ΓΕΜΗ)

 Και ςσο εγγύρ μέλλον Εθνικό στπογπαυείο, ΙΚΑ, 
Επιμελησήπια (ςήμεπα με email/fax)



 Ίδπτςη πεπίποτ 40 επιφειπήςεψν (=40 
workflow instances) σην ημέπα

 Εγγεγπαμμένοι φπήςσερ
◦ >600 τπάλληλοι επιμελησηπίψν
◦ >1700 ςτμβολαιογπάυοι (θα υθάςοτν σιρ 3000)

 1 virtual machine CentOS 6GB, ςσην ΜΟΔ:
◦ Bonita 5.4.1
◦ JRE6, Apache Tomcat 6, PostgreSQL 9
◦ OpenOffice Headless (Server Mode)

◦ 100% Open Source



 Από μέπερ ή εβδομάδερ…

 … ακόμη και ςε λιγόσεπο από 1 ώπα!



www.bonitasoft.org

http://www.bonitasoft.org/


Bonita Studio Bonita Runtime

 Eclipse-based 
επγαλείο
◦ Μονσελοποίηςηρ BPMN

◦ Υλοποίηςηρ off the box 
& custom connectors

 Σε Java ή ςε Groovy

◦ Testing

◦ Simulation

 100% Web
 Βαςιςμένο ςε 

hibernate, 
τποςσηπίζει πλήθορ 
RDBMS

 GWT + Hibernate: 
σπέφει ςε Apache 
Tomcat, JBOSS κ.ά.





1. Μονσελοποίηςη διαδικαςίαρ κασά BPMN

2. Κάθε human step έφει user interface (forms) σα 
οποία φσίζονσαι μέςψ σοτ Studio

◦ Rapid Application Development (RAD)

3. H custom λογική οπίζεσαι ςε Java (JAR) ή με 
Groovy μέςα ςσο ίδιο σο επγαλείο

◦ Μποπούν να αξιοποιηθούν πλήθορ παπεφόμενψν 
connectors (email, LDAP, JDBC, SOAP κλπ) ή να 
αναπστφθούν custom με Java ή Groovy

◦ Σσα πλαίςια σοτ έπγοτ αναπσύφθηκαν κτπίψρ 
custom connectors για μεγαλύσεπη ετελιξία και 
απόδοςη





 Υπολογιςμόρ σελών, σήπηςη σαμείοτ

 Κλήςειρ web service

 Επιφειπηςιακή λογική / κανόνερ (π.φ. αν 
τπάπφει μέσοφορ με ποςοςσό > 3% και είναι 
ΑΕ, σόσε …)

 Ατσόμαση παπαγψγή .doc / .pdf απφείψν 
(π.φ. βεβαιώςειρ, αισήςειρ) για σον φπήςση

 Κ.ά.









Θεσικά [πολύ 
πεπιςςόσεπα!]

Απνησικά

 Ετελιξία αποσύπψςηρ 
ςτνεφών αλλαγών 
ςσην ΚΥΑ [vs Hard 
Coded App]

 Groovy: γπήγοπη 
ανάπστξη

 Επαπκήρ κοινόσησα. 
forum, απόκπιςη 
φπηςσών

 «Βαπύ» ςσο σπέξιμο
◦ Κτπίψρ λόγψ Groovy

◦ Πλήπερ ιςσοπικό όλψν 
σψν μεσαβλησών ςε DB

 To πεπιβάλλον 
επγαςίαρ είναι 
γπαμμένο ςε GWT ποτ 
έφει κάπψρ απγό 
κύκλο build




