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ВСТУП
Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» на тему:
«Створення віртуального підприємства на базі програмного продукту «ПАРУС

–

Менеджмент і Маркетинг» корпорації ПАРУС» є початковим курсом для вивчення
програмного продукту «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг» студентами-магістрами,
що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» і які
мають певний досвід роботи в середовищі Windows і MS Office.
З початку XXI століття для більшості держав, у тому числі для України,
розвиток інформаційного суспільства став одним з національних пріоритетів. При
цьому інформаційні технології є необхідним інструментом соціально-економічного
прогресу,

одним

з

основних

чинників

інноваційного

розвитку

економіки.

Відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного,
розвиток якого безпосередньо пов'язаний з інтенсифікацією інформаційних процесів,
необхідністю

збору,

обробки

і

передачі

величезних

обсягів

інформації,

перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості.
На сьогодні для виконання першочергового завдання керівника будь-якої
організації, а саме підвищення ефективності роботи, необхідне використання
інформаційних систем та технологій. Інформаційні технології впливають на:
підвищення якості та кількості послуг, значне скорочення інвестиційних та
управлінських витрат; розширення доступу до інформації з боку більшої кількості
користувачів і удосконалення можливостей одержання, збереження, поширення
інформації з використанням різноманітних джерел; підвищення ефективності
економічних

контактів;

створення

нових

можливостей

в

управлінні

підприємством/організацією.
Впровадження автоматизованих інформаційних систем і нових технологій дає
змогу оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції, дозволяє у десятки і сотні
раз збільшити швидкість і якість обробки економічної та управлінської інформації
при мінімальних затратах людських ресурсів. Громіздкий паперовий документообіг
замінив багатофункціональний і оперативний електронний процес, завдяки чому

забезпечується високий рівень гнучкості виробництва, його здатність миттєво
реагувати на потреби ринку.
Проте сьогодні ще не всі організації автоматизували виконання завдань,
пов’язаних зі специфікою їхньої діяльності, зокрема на ринку праці особливо гостро
відчувається брак кваліфікованих управлінських кадрів, значення галузевої та
вузівської науки. Тому вивчення таких економічних дисциплін, як економіка
підприємства, бухгалтерський облік і аудит, фінанси, менеджмент організацій та
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг і логістика та, передусім,
інформаційні системи і технології в управлінні організацією, неможливо уявити без
використання відповідного програмного забезпечення та знань в користуванні
сучасними інформаційними системами і технологіями.
Відтак, особливістю вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією» є не тільки засвоєння студентами теоретичних аспектів
роботи сучасних програмних продуктів та ознайомлення з їхніми можливостями, а й
практичне оволодіння навичками такої роботи на прикладі програмного продукту
корпорації ПАРУС.
Користувачами програмних продуктів корпорації ПАРУС є міністерства,
відомства, комітети, структури державного управління, сотні вищих навчальних
закладів, лікувально-оздоровчі установи, великі й малі підприємства різних форм
власності. Кількість інсталяцій програмних продуктів «ПАРУС» перевищує 200000, а
загальна кількість клієнтів перевищує 20000 підприємств, організацій, компаній,
установ.
Наші студенти-магістри мають змогу освоювати інформаційні системи і
технології

та

сучасні

зразки

програмних

продуктів,

на

яких

працюють

установи/організації/підприємства і державного, і приватного сектору, зокрема
навчатися на базі програмного продукту «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг»
корпорації ПАРУС, завдяки тісній співпраці нашого вищого навчального закладу з
корпорацією.
Програмний продукт «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг» є системою
автоматизації управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). CRM (з англ. –
customer relationship management) – це стратегія компанії, яка охоплює взаємодію з

клієнтами в усіх організаційних аспектах. Вона стосується

реклами, продажів,

доставки, обслуговування клієнтів, виробництва нових продуктів тощо. В практичній
діяльності підприємства робота з цією програмою сприяє формуванню єдиної
інформаційної системи підтримки прийняття рішень, налагодженню зовнішніх та
внутрішніх комунікацій, зменшує відсоток втрат ділової інформації, надає зручний та
простий інструмент автоматизації роботи персоналу тощо.
Ретельне опрацювання студентами пропонованих в даних Методичних вказівках
і рекомендаціях завдань по програмному продукту «ПАРУС – Менеджмент і
Маркетинг» дозволить їм опанувати основні прийоми роботи в програмі на рівні
користувача та застосувати свої знання у створенні віртуального підприємства і
наповненні його бази даних відповідно до варіанту завдання кожного студента.
У модулі «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг» вносяться дані у словники,
створюються документи, заповнюються журнали тощо. Студенти під час роботи з
базою даних оволодіють можливостями формування звітів та шаблонів для
конкретного підприємства.
Використання програмного продукту «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг»
дозволить студенту як віртуальному керівнику підприємства/організації вирішувати
три основні завдання:
1) управління взаємовідносинами з клієнтами на всіх етапах їх життєвого
циклу;
2) аналіз і управління роботою співробітників як ключової складової в
ланцюжку взаємодії «клієнт – компанія»;
3)

аналіз накопиченої інформації для підтримки прийняття управлінських

рішень.
За

результатами

діяльності

підприємства

студент

повинен

зробити

аргументовані та обґрунтовані висновки щодо ефективності діяльності підприємства,
сильних та слабких сторін; можливостей та загроз, надати рекомендації щодо
покращення діяльності підприємства тощо.
У подальшому набуті студентами у ході вивчення дисципліни «Інформаційні
системи і технології в управлінні організацією» навики будуть використанні при
написанні магістерської роботи.

В рамках плідної співпраці нашого вузу із корпорацією ПАРУС кращі студенти
за результатами роботи з модулем «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг» матимуть
змогу отримати сертифікати користувача програмного продукту «ПАРУС –
Менеджмент і Маркетинг». Такий сертифікат – це підтвердження набуття навичок
роботи з сучасними інформаційними технологіями в галузі бізнесу, що істотно
підвищує вагу фахівця на ринку праці, підтверджує його високу кваліфікацію і
дозволяє стати незамінним спеціалістом.
Отже,

організація

самостійної

роботи

студента-магістра

з

дисципліни

«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» за допомогою таких її
навчальних засобів, як, зокрема, Методичні вказівки і рекомендації до виконання
лабораторних робіт, а також демонстраційна версія програмного продукту «ПАРУС
– Менеджмент і Маркетинг», дасть змогу не лише засвоїти її, а й створювати
віртуальне підприємство на базі програмних продуктів корпорації ПАРУС.
А в подальшому, працюючи у різних компаніях керівниками різних рівнів
управління, випускники зможуть застосовувати свої знання і навики, набуті у ході
вивчення даної дисципліни, послуговуючись програмним продуктом «ПАРУС –
Менеджмент і Маркетинг» корпорації ПАРУС, зокрема вони матимуть змогу:
поетапного відстеження та кількісного вимірювання ефективності роботи кожного
працівника та підрозділу в цілому; зменшення часу на проведення аналізу роботи
співробітників, підрозділів і підприємства в цілому, аналізу ефективності просування
конкретного товару чи послуги; постановки, контролю виконання завдань,
відслідковування переадресації завдань тощо.
Тож використання програмного продукту «ПАРУС

–

Менеджмент і Маркетинг»

корпорації ПАРУС у навчальному процесі дозволяє кожному студенту відчути себе
потенційним керівником, виробляє особисту відповідальність і вміння розподіляти
службові обов`язки, дає змогу проявляти ініціативу у прийнятті управлінських
рішень та застосовувати творчий підхід у керівній роботі.

СТРУКТУРА РОБОТИ:
1.

Титульна сторінка.

2.

Завдання. (Студент вказує свій варіант з таблиці варіантів).

3.

Анотація. (В анотації подається короткий зміст виконаної роботи обсягом

одна сторінка, українською та іноземною (англійською, німецькою, французькою та
ін.) мовами).
4. Зміст.
5.

Вступ. (У вступі обґрунтовується обраний об’єкт дослідження, розкривається

мета та завдання).
6.

Загальна

характеристика

організації.

(В

даному

розділі

необхідно

охарактеризувати форму підприємства, особливості заснування та функціонування
організації; описати профіль та види діяльності організації; проаналізувати внутрішнє
та зовнішнє середовище функціонування. Розділ слід оформити у вигляді таблиці.
Приклад додається нижче).
Примітка.

При

написанні

Вступу

та

Загальної

характеристики

використовуються пп. 1, 2, 3, 4, 5 Таблиці вихідних даних з варіантами завдань.
Загальна характеристика ____________________________________
(вказується повна назва організації)

Параметр, який
характеризується

Зміст та
особливості

Основні
відмінності від
інших організацій

Законодавча база
заснування та
функціонування
організації

1. Форма підприємства
2. Профіль
3. Види діяльності
4. Форма власності
5. Внутрішнє середовище
6. Зовнішнє середовище
7.

Організаційна структура управління підприємством. (Студент створює

організаційну структуру згідно зі своїм варіантом підприємства та подає схематичне
зображення організаційної структури управління відповідно до варіанту).
8.

Оформлену за всіма вимогами роботу необхідно представити на електронному

носії, а також надруковані звіти на кафедру «Менеджмент» (ауд. 608).
9. Висновки та рекомендації.
10. Список використаних джерел.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ:
Текст роботи має бути набраний у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000,
XP або аналогічних. Обсяг роботи повинен становити 10-15 сторінок формату А4
(210х297 мм).
При оформленні роботи слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє
– 20 мм, нижнє – 25 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт –
Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.
Заголовки «ЗМІСТ», «ВСТУП», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»
друкуються

прописними

літерами,

виділяються

напівжирним

шрифтом

і

розміщуються по центру рядка.
Заголовки розділів друкують прописними літерами, підрозділів – рядковими
літерами (крім першої великої), виділяють напівжирним шрифтом і розміщують по
центру сторінки. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Кожен розділ чи підрозділ
роботи повинен починатися з нової сторінки.
Ілюстрації (схеми, графіки і т.п.) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо
після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться
на окремих сторінках роботи, їх включають в загальну нумерацію сторінок. Номер
ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між
якими ставиться крапка, в кінці номера рисунку повинна стояти крапка також.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, які розміщені в доповненнях)
в межах розділу. В правому верхньому кутку розміщують напис «Таблиця» з
вказівкою її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера
таблиці, між якими ставиться крапка.
Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку
сторінки.
Робота представляється на захист в електронному вигляді та в паперовому
варіанті, надрукованому за допомогою різних форм створення Звітів у програмі
«Парус».

ОСНОВИ РОБОТИ З МОДУЛЕМ «ПАРУС – МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ»
Налаштування: Інсталяція проводиться з компакт-диска. Для інсталяції
програми запустіть на виконання файл Setup.exe. Wvned.exe − запуск модуля
програми «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг».
Умовні позначення:
БД − база даних;
КМ – контекстне меню, меню, що викликається натисненням правої кнопки
миші;
ОВ − одиниця вимірювання;
ТМЦ − товарно-матеріальні цінності.
Модуль «ПАРУС – Менеджмент і маркетинг»
РЯДОК МЕНЮ І ПІДМЕНЮ МОДУЛЯ
«ПАРУС – МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ»
Файл
Настройка
системи
Почати
новий сеанс
Додаткові
функції
Реєстрація
Вихід

Правка
Додати
Розмножити
Виправити
Вилучити
Позначити усі
Зняти позначку
Інвертувати
позначку
Вирізати
Копіювати
Вставити

Документи
Договірні
документи
Рахунки на
сплату
Акти
виконаних
робіт
Накладні на
відпустку
Вихідні
податкові
накладні
Журнал
платежів

Облік
Клієнти та
потенційні
клієнти
Маркетинг та
збут
Маркетингові
акції
Товари та
послуги
Журнал
звертань
Журнал обліку
робочого часу
Журнал обліку
рекламацій

Словники
Назви та курси валют
Загальні поняття
Одиниці виміру
Номенклатор товарів
та послуг
Організації, МВО
Типи документів
Шаблони документів
та звітів
Персони:
а) співробітники;
б) відвідувачі;
в) потенційні
працівники

Вікно
?
Розташувати Виклик
каскадом
довідки
Впорядкувати Про
усе
програму

Увага! Будь-який пункт меню можна відкрити, натиснувши комбінацію клавіш Alt + літера, яка
підкреслена у його назві, за винятком: файл – Alt + м, облік – Alt + у.

1. Контекстне меню.
У модулі «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг» за допомогою контекстного
меню, яке викликається правою кнопкою мишки, можна виконати такі дії: відібрати
(F6), додати (Ins), розмножити (F2), виправити (F8), вилучити (Del), відновити
(Ctrl+F5) та інші. Ці дії можна виконати також з допомогою клавіатури чи
натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів.

2. Створення розділів і підрозділів.
Для того, щоб у будь-якому словнику чи документі створити новий розділ,
потрібно: відкрити цей словник  виділити слово «Розділи» ДОДАТИ  ввести
назву  ENTER.
Новий підрозділ створюється так: відкривається розділ, в якому буде
створюватись підрозділ  виділяється його назва  ДОДАТИ  вводиться назва
підрозділу  ENTER.
3. Внесення записів.
Для внесення записів у розділ необхідно його відкрити, клацнувши по ньому
двічі лівою кнопкою мишки, а після цього у верхній панелі вікна вибрати з
контекстного меню «ДОДАТИ» і внести новий запис.
Щоб внести запис у нижню панель вікна, потрібно спочатку виділити у верхній
панелі основний запис, якого буде стосуватися інформація, а тоді у нижній панелі
вікна вибрати з контекстного меню «ДОДАТИ» і внести новий запис.
4. Заповнення окремих полів.
Якщо біля деяких полів є подані нижче кнопки, то вони не заповнюються з
клавіатури, а таким чином:
1)

при натискуванні на кнопку

можна вибрати зі списку ті значення, які вже

попередньо обирались (одне з десяти останніх);
2) при натискуванні на кнопку

відкриється словник, з якого можна вибрати

потрібне значення; якщо словник при цьому буде порожнім, необхідно спочатку
внести в нього запис, а потім вибрати його за допомогою кнопки «ОБРАТИ» внизу
вікна.
5.

Відсутність кнопки «ОБРАТИ».

У випадку, якщо ми натискуємо кнопку
видно

кнопки

«ОБРАТИ»

внизу

ВПОРЯДКУВАТИ УСЕ.
6. Відсутність внесеного запису.

екрана,

, а у словнику, який відкриється, не
необхідно:

відкрити

вікно



У випадку, якщо запис у розділ внесено, а на екрані його не видно, необхідно:
вибрати з контекстного меню ВІДІБРАТИ  очистити всі поля у вікні, яке з’явиться
 ВСТАНОВИТИ.
7. Перенесення записів (підрозділів).
Для перенесення запису (підрозділу) з одного розділу в інший необхідно:
виділити запис (підрозділ), який буде переноситись  не відпускаючи лівої кнопки
мишки (курсор при цьому набуде форми “руки”), перенести його до потрібного
розділу на панелі каталогів ліворуч  ТАК.
8. Обов’язкові для заповнення поля. Мнемокод.
Поля, які в робочих формах системи виділені жовтим кольором, є обов’язковими
для заповнення. Максимальна значність мнемокоду (скороченого позначення)
дорівнює 10.
9. Сортування записів.
Стовпці, назви яких виділено курсивом, можна посортувати за зростанням чи
спаданням, клацнувши двічі по їхній назві лівою кнопкою мишки.
10. Перегляд усіх записів словника.
Усі записи словника, в якому є кілька розділів, можна одночасно переглянути у
верхній панелі, виконавши такі дії: відкрити цей словник  виділити слово «Розділи»
 ВІД ПОТОЧНОЇ УСІ.
11. Виділення та відміна виділення записів. Щоб виділити усі записи в
словнику, потрібно: відкрити словник  правка  позначити усі. Для відміни
виділення потрібно: правка  зняти позначку.
Щоб виділити окремі записи в словнику, необхідно: виділити один з потрібних
записів  натиснути клавішу «ПРОБІЛ»  повторити для інших записів; знімається
помітка аналогічно.
12. Додаткова інформація.
Якщо виникла потреба у додатковій інформація з якогось розділу, необхідно
виконати такі дії:
?  виклик довідки  на вкладці «Вказівник» ввести початкові літери
потрібного слова чи знайти і виділити це слово внизу  ПОКАЗАТИ  прочитати
необхідну інформацію  закрити вікно довідки.

ТАБЛИЦЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ З ВАРІАНТАМИ ЗАВДАНЬ
Вихідні дані

№ Завдання
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика

Варіант №1
«Провесінь»

Варіант №2
«Корівонька»

Варіант №3
«Техсервіс»

Варіант №4
«Затишок»

Швейна фабрика,
підприємство з
іноземними
інвестиціями
(ПзІІ)

Молокозавод,
комунальне
підприємство
(КП)

Готельновідпочинкови
й комплекс,
іноземне
підприємство
(ІП)

400

500

20

15

10

15

10

10

7

10

Назви 5 валют

Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Завдання 3.1.1.

Фірма з
ремонту і
обслуговуванн
я офісної
техніки,
командитне
товариство
(КТ)
100

австралійський
долар,
бiлоруський
рубль, норвезька
крона, турецька
ліра, угорський
форинт

молдовський
лей,
турецька ліра,
чеська крона,
болгарський лев,
вiрменський
драм

долар США,
євро,
польський
злотий,
російський
рубль, чеська
крона

ларi, новий
ізраїльський
шекель,
англійський
фунт стерлінгів,
канадський
долар,
японська єна

Кількість одиниць вимірювання

Завдання 3.2.1.

шт., кг, м3,
підони

шт., м2, кг, л,
тара, упаковки

Кількість номенклатурних позицій
Кількість структурних підрозділів
Кількість управлінських служб

Завдання 3.3.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.

шт., рулони, м2, м3 шт., л, кг, т, тара,
упаковки, м3,
підони
15
12
22
25
14
15

10
15
9

12
17
10

Назва організації
Форма власності

Чисельність працівників
Кількість виробів (робіт, послуг), які виготовляє
(здійснює, надає) організація
Кількість груп споживачів (клієнтів)

150

Кількість виробничих підрозділів
Кількість заступників керівника організації
Кількість працівників, анкетні дані яких
необхідно внести в розділі «Співробітники»
Кількість контактних осіб
Кількість працівників, яких необхідно розписати
в розділі «Журнал обліку робочого часу»
Назва відділу Вашої організації
ПІБ 1-го працівника відділу Вашої організації

Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.

8
8
35

8
8
40

6
5
15

6
5
17

Завдання 3.5.
Завдання 4.1.1.

14
35

15
40

8
15

9
17

Завдання 4.1.2.
Завдання 4.1.2.

ПІБ 2-го працівника відділу Вашої організації

Завдання 4.1.2.

збуту
Аверін Борис
Вікторович
Бахмутов Валерій
Гнатович

логістики
Градков Дмитро
Антонович
Дьомін Едуард
Ігорович

маркетингу
Індик Галина
Петрівна
Йогарт Лесь
Климович

Кількість клієнтів та потенційних клієнтів
Назва створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.1.
Завдання 5.1.2.

45
Бутік «Мері»

загальний
Єрнух Кирило
Ількович
Зористий
Йосип
Миронович
25
Юридична
фірма «Захист»

ПІБ керівника створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.2.

Вереха Данило
Євгенович

50
Продуктовий
магазин
«Кошик»
Жеребило
Їжак Левко
Зеновій Іванович Костянтинович

40
Компанія «ІТпрограм»
Кадило
Лаврентій
Миколайович

Вихідні дані
Назва організації

№ Завдання
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика

Варіант №5
«Обрій»

Варіант №6
«Київбуд»

Варіант №7
«Автосервіс»

Варіант №8
«Смаколики»

Туристична
фірма, приватне
підприємство
(ПП)

Будівельна
компанія,
комунальне
підприємство
(КП)

Кондитерська
фабрика,
публічне
акціонерне
товариство
(ПАТ)

100

500

10

20

15

20

10

10

9

10

Назви 5 валют

Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Завдання 3.1.1.

Фірма з
ремонту і
технічного
обслуговуванн
я автомобілів,
повне
товариство
(ПТ)
150

польський злотий,
російський рубль,
долар США, євро,
швейцарський
франк

євро, долар
США,
швейцарський
франк,
японська єна,
російський
рубль

польський
злотий, чеська
крона,
хорватська куна,
бнлгарський лев,
новий
румунський лей

Кількість одиниць вимірювання

Завдання 3.2.1.

шт., км, л, тара,
упаковки

шт., л, кг, т, км,
м3, підони

Кількість номенклатурних позицій
Кількість структурних підрозділів
Кількість управлінських служб

Завдання 3.3.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.

10
15
9

бiлоруський
рубль,
казахстанський
теньге,
азербайджанськ
ий манат,
туркменський
манат,
узбецький сум
шт., кг, т, л,
рулони, м2, м3,
підони
15
25
15

шт., кг, т,
упаковки, м3,
підони
15
23
14

Форма власності

Чисельність працівників
Кількість виробів (робіт, послуг), які виготовляє
(здійснює, надає) організація
Кількість груп споживачів (клієнтів)

13
15
10

450

Кількість виробничих підрозділів
Кількість заступників керівника організації
Кількість працівників, анкетні дані яких
необхідно внести в розділі «Співробітники»
Кількість контактних осіб
Кількість працівників, яких необхідно розписати
в розділі «Журнал обліку робочого часу»
Назва відділу Вашої організації
ПІБ 1-го працівника відділу Вашої організації

Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.

6
5
15

8
8
40

6
5
18

8
8
37

Завдання 3.5.
Завдання 4.1.1.

8
15

15
40

9
18

14
37

Завдання 4.1.2.
Завдання 4.1.2.

комерційний
Люмін Антон
Віталійович

Завдання 4.1.2.

Мисько Богдан
Гаврилович

Кількість клієнтів та потенційних клієнтів
Назва створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.1.
Завдання 5.1.2.

ПІБ керівника створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.2.

45
Страхова
компанія
«Гарант»
Назаркевич
Валентин
Дмитрович

50
Інвестиційна
компанія
«Оселя»
Петрущак
Мирослав
Никодимович

бухгалтерія
Радьків
Михайло
Натанович
Солушенко
Назар
Олегович
40
Банк
«Добробут»

планування
Ухач Марія
Ільківна

ПІБ 2-го працівника відділу Вашої організації

транспорту
Оприско
Володимир
Любомирович
Гавриляк Оксана
Степанівна

Тімурзін
Олександр
Русланович

Хомутова Надія
Анатоліївна

Ференц Юзеф
Якович
35
Ресторан
«Атмосфера»

Вихідні дані

№ Завдання
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика

Варіант №9
«Спорт-еліт»

Варіант №10
«Ґаздиня»

Варіант №11
«Побут»

Варіант №12
«Дорож-сервіс»

Спортивний
комплекс,
товариство з
обмеженою
відповідальністю
(ТзОВ)

Харчовий
концерн,
колективне
підприємство

Перевізна
компанія,
приватне
акціонерне
товариство
(ПрАТ)

100

400

10

20

15

10

10

10

10

9

Назви 5 валют

Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Завдання 3.1.1.

Фірма з
ремонту
побутової
техніки,
товариство з
додатковою
відповідальніст
ю (ТзДВ)
150

ларi, бiлоруський
рубль,
долар США, євро,
польський злотий

долар США,
євро, турецька
ліра, ларі,
турецька ліра

Кількість одиниць вимірювання

Завдання 3.2.1.

шт., кг, л, тара,
упаковки, м2

Кількість номенклатурних позицій
Кількість структурних підрозділів
Кількість управлінських служб
Кількість виробничих підрозділів
Кількість заступників керівника організації
Кількість працівників, анкетні дані яких

Завдання 3.3.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.

10
15
9
6
5
15

польський
злотий,
російський
рубль, японська
єна, долар США,
євро
шт., кг, т, л, тара,
упаковки, м3,
підони
15
22
14
8
8
35

англійський
фунт стерлінгів,
швейцарський
франк, японська
єна, долар США,
євро
шт., л, кг, т, тара,
упаковки, м3,
підони, км
10
17
10
6
5
20

Назва організації
Форма власності

Чисельність працівників
Кількість виробів (робіт, послуг), які виготовляє
(здійснює, надає) організація
Кількість груп споживачів (клієнтів)

шт., кг, м3,
підони
12
15
9
6
5
17

200

необхідно внести в розділі «Співробітники»
Кількість контактних осіб
Кількість працівників, яких необхідно розписати
в розділі «Журнал обліку робочого часу»
Назва відділу Вашої організації

Завдання 3.5.
Завдання 4.1.1.

8
15

14
35

9
17

10
20

Завдання 4.1.2.

кадрів

постачання

фінансовий

ПІБ 1-го працівника відділу Вашої організації

Завдання 4.1.2.

ПІБ 2-го працівника відділу Вашої організації

Завдання 4.1.2.

Щирий Роман
Сергійович
Юзяк Олександр
Адамович

Кількість клієнтів та потенційних клієнтів
Назва створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.1.
Завдання 5.1.2.

Більчак Сергій
Тарасович
Вуйченко
Остап
Федорович
35
Готель
«Панський»

ПІБ керівника створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.2.

Цюрпенко Олег
Ярославович
Черепущак
Степан
Пантелеймонович
40
Стоматологічна
клініка
«Усмішка»
Шишка Дарія
Миронівна

зовнішньоекономічний
Жовтюк Руслан
Романович
Зеленко Інна
Владленівна

50
Фабрика
«Лісозаготівля»
Ященко Єва
Казимирівна

Городній
Савелій
Юліанович

25
Хлібозавод
«Злаки»
Коритович Тарас
Остапович

Вихідні дані

№ Завдання
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика

Варіант №13
«Мальва»

Варіант №14
«Мандри»

Варіант №15
«Книгодрук»

Варіант №16
«Нова мрія»

Фірма із зеленого
туризму, приватне
підприємство
(ПП)

Екскурсійна
фірма, приватне
підприємство
(ПП)

Поліграфічний
концерн,
державне
підприємство
(ДП)

200

350

500

10

15

20

15

10

10

9

8

Назви 5 валют

Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Вступ та
Загальна
характеристика
Завдання 3.1.1.

Рекламна
компанія,
товариство з
обмеженою
відповідальні
стю (ТзОВ)
450

польський злотий,
російський рубль,
долар США, євро,
японська єна

чеська крона,
польський
злотий,
канадський
долар, долар
США, євро

долар США,
євро, польський
злотий,
російський
рубль,
турецька ліра

Кількість одиниць вимірювання

Завдання 3.2.1.

шт., км, м2, л, кг,
тара, упаковки

шт., км, м2, л, кг,
тара, упаковки

Кількість номенклатурних позицій
Кількість структурних підрозділів
Кількість управлінських служб
Кількість виробничих підрозділів
Кількість заступників керівника організації
Кількість працівників, анкетні дані яких

Завдання 3.3.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.
Завдання 3.4.1.

10
17
10
6
6
18

13
20
12
7
7
30

російський
рубль,
бiлоруський
рубль,
польський
злотий, долар
США, євро
шт., кг, т,
рулони,
упаковки, м3,
підони
15
25
15
8
8
40

Назва організації
Форма власності

Чисельність працівників
Кількість виробів (робіт, послуг), які виготовляє
(здійснює, надає) організація
Кількість груп споживачів (клієнтів)

шт., упаковки,
рулони, рекламні
площадки, м2, м3,
підони
12
23
14
8
8
37

необхідно внести в розділі «Співробітники»
Кількість контактних осіб
Кількість працівників, яких необхідно розписати
в розділі «Журнал обліку робочого часу»
Назва відділу Вашої організації

Завдання 3.5.
Завдання 4.1.1.

10
18

12
30

15
40

14
37

Завдання 4.1.2.

рекламний

Завдання 4.1.2.

Дорожняк Анна
Юхимівна

програмного
забезпечення
Середюк Ольга
Ростиславівна

юридичний

ПІБ 1-го працівника відділу Вашої організації
ПІБ 2-го працівника відділу Вашої організації

Завдання 4.1.2.

Лубченко Адам
Сільвестрович

Завдання 5.1.1.
Завдання 5.1.2.

ПІБ керівника створеної організації-клієнта

Завдання 5.1.2.

30
Агенство
нерухомості
«Своє»
Маринович Юлія
Борисівна

Трофимов
Віктор
Георгійович
40
Агенство
іноземних мов
«Логос»
Урімова
Катерина
Іванівна

Дякун Павло
Ігорович

Кількість клієнтів та потенційних клієнтів
Назва створеної організації-клієнта

аналітичноінформаційний
Нежинов
Анатолій
Олегович
Одинак
Ростислав
Павлович
45
Дизайнерська
фірма
«Гармонія»
Радужний Хома
Микитович

Шерховий Яків
Васильович

35
Фотостудія
«Окраса»
Прісний Євген
Антонович

РОЗДІЛ 1. Формування бази даних віртуального підприємства
1.1. Завдання: Створіть заздалегідь в будь-якому місці диску порожню папку,
назвіть її BAZA_Прізвище студента. Надалі в ній буде розміщена база даних. Варіант
обирається згідно зі списком в журналі. При виконанні всіх завдань Методичних
вказівок і рекомендацій щодо створення віртуального підприємства на базі
програмного продукту «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг», студент бере вихідні
дані з Таблиці вихідних даних з варіантами завдань.
1.2. Завдання: Запустіть модуль «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг».
Опис процесу виконання Завдання 1.2:
Модуль «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг» можна запустити з «ярлика»,
створеного під час інсталяції на робочому столі, або вибравши пункт головного меню
Windows Програми → Парус-Підприємство 7.40 → ПАРУС – Менеджмент і
Маркетинг.
1.3. Завдання: Створіть нову БД. Після інсталяції система не має бази даних.
Опис процесу виконання Завдання 1.3:
−

У вікні, що з’явилося в полі «База даних», вкажіть своє прізвище. В полі

«Шлях до БД» вкажіть шлях до папки, в якій ви вже створили БД («BAZA_Прізвище
студента»), назвіть файл бази Wvned. Введіть імʼя SUPERVISOR і пароль admin, це
буде імʼя і пароль адміністратора БД. Натисніть кнопку OK.
− Система запитає: У вказаному каталозі база даних відсутня. Створити?
Виберіть ТАК.
−

Поставте чекер «Демонстраційна конфігурація».

− Буде виконана генерація БД.

Рис. 1. Зразок реєстрації в системі

РОЗДІЛ 2. Довідкова система
2.1. Завдання: Ознайомтеся із загальним призначенням основних пунктів меню
головного вікна системи «ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг».
Опис процесу виконання Завдання 2.1:
Виберіть розділ «?» − Виклик довідки.

Рис. 2. Зразок основних пунктів меню головного вікна системи «ПАРУС –
Менеджмент і Маркетинг»
Відкрийте каталог «Розділи системи» − «Облік». Клацанням мишки вказуючи
кожний розділ в правій частині вікна, ознайомтесь з його призначенням і типовими
діями. Поетапно, викликаючи клацаннями мишки розʼяснення до того або іншого
розділу системи, ознайомтеся з призначенням всіх основних пунктів меню системи
«ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг».
2.2. Завдання: Знайдіть довідкову інформацію з розділу «Маркетингові заходи».
Опис процесу виконання Завдання 2.2:
− Виберіть розділ «?» − Виклик довідки.
−У

вікні, що зʼявилося у вкладці «Пошук», у полі №1 «Шукати наступні слова»

внесіть потрібне. Натисніть кнопку «Розділи» (оскільки Ви шукаєте розділ). При
наборі букв в полі №2 будуть зʼявлятися потрібні слова і розділи, які система
підбиратиме. Виберіть потрібне зі списку і натисніть клавішу «Показати».
− На екрані відобразиться довідка з вибраного Вами розділу.

Рис. 3. Зразок пошуку
Цей спосіб пошуку довідки дає можливість робити більш докладний пошук.
Допомога щодо поточного розділу системи викликається натисненням клавіші F1.
РОЗДІЛ 3. Підготовка системи до роботи. Заповнення словників
Поняття «Словник» в Системі використовується достатньо умовно. Під
«Словником» прийнято називати будь-яке сховище інформації, в якому зберігаються
допоміжні відомості.
3.1. Завдання: Заповнення словника «Найменування і курси валют».
Словник «Найменування і курси валют» слугує для реєстрації валют, що
використовуються в облікових операціях, а також для зберігання історії зміни курсів
зареєстрованих валют щодо базової валюти (наприклад, до гривні). Система дозволяє
вести облік як фінансових, так і матеріальних коштів в різних валютах. Число валют,
що одночасно використовуються в розрахунках, не обмежено.
Система зберігає не тільки курси на поточну дату, а й всі попередні. Одна із
зареєстрованих в словнику валют є «базовою валютою», тобто валюта, в якій, в
основному, ведеться облік. Курси всіх валют вказуються співвідносно до базової
валюти. Природно, курс базової валюти рівний 1, і Система не дозволяє його змінити.
3.1.1. Завдання: Введіть назви 5 валют (згідно з Таблицею вихідних даних) за
курсами валют на 5 різних днів. Інформацію про курси валют можна взяти з
офіційного інтернет-джерела :http://finance.i.ua/nbu?d=01&m=08&y=2016. Наприклад,

- для долара США (код валюти 840, код ISO − USD):
на 25.08.2016 – 25.305531 грн. = 1$;
на 01.09.2016 – 26.081249 грн. = 1$;
на 08.09.2016 – 26.724306 грн. = 1$;
на 15.09.2016 – 26.329975 грн. = 1$;
на 22.09.2016 – 25.974621 грн. = 1$.
- для євро (код валюти 978, код ISO − EUR):
на 25.08.2016 – 28.693939 грн. = 1€;
на 01.09.2016 – 29.033648 грн. = 1€;
на 08.09.2016 – 30.030104 грн. = 1€;
на 15.09.2016 – 29.536966 грн. = 1€;
на 22.09.2016 – 28.961700 грн. = 1€.
Опис процесу виконання Завдання 3.1.1:
−

Виберіть пункт меню «Словники» → «Найменування і курси валют». Заповніть

поля форми, що зʼявилася. Встановіть курсор на рядок із створеним Вами
найменуванням валюти (згідно із завданням).
−

В нижній панелі «Історія зміни курсу» відображається історія курсу тієї

валюти, на якій встановлений курсор в панелі «Найменування валют».
−

Для введення курсу валюти в контекстному меню панелі «Історія зміни курсу»

виберіть «Додати» і у формі, що зʼявилася, внесіть дані (згідно із завданням).

Рис. 4. Зразок заповнення найменування і курсу валют
3.2. Завдання: Заповнення словника «Одиниці виміру».

Інформація, що зберігається в словнику «Одиниці виміру», призначена для
зберігання переліку одиниць вимірювання, які використовуються в Системі.
3.2.1. Завдання: Введіть Одиниці виміру та їхні похідні в розділі «Од. вим.
товарів» (згідно із Таблицею вихідних даних):
Опис процесу виконання Завдання 3.2.1:

Рис. 5. Зразок розділу «Одиниці виміру»
−

Відкрийте розділ «Словники» → «Одиниці виміру». Створіть розділ «Одиниці

виміру товарів», створіть підрозділ (підкаталог).

Рис. 6. Зразок додавання одиниць виміру
−

Активізуйте створений розділ подвійним клацанням мишки.

−

Для занесення базової

ОВ в правій верхній панелі «Список одиниць

вимірювання» натисненням правої кнопки мишки викличте контекстне меню, з якого
виберіть команду «Додати».
У вікні «Одиниці виміру» – «Додавання» заповніть всі поля, зокрема:


Найменування ОВ – введіть повне найменування базової Одиниці виміру.



Мнемокод – введіть скорочену назву базової Одиниці виміру та ін.



Натисніть кнопку «Записати».



Введіть похідну ОВ. В нижній панелі «Похідні одиниці виміру» виберіть з

контекстного меню команду «Додати».
3.3. Завдання: Заповнення словника «Номенклатор товарів і послуг».
Словник «Номенклатор товарів і послуг» призначений для зберігання і
використовування інформації про товари, послуги і роботу, які є предметом співпраці
Вашої організації з іншими підприємствами, а також для зберігання історії цін на ці
товари/послуги/роботу.

Рис. 7. Зразок заповнення словника «Номенклатор товарів і послуг»
3.3.1. Завдання: Створіть номенклатурні позиції згідно із діяльністю Вашого
підприємства. Зайдіть в розділ «Номенклатор товарів і послуг» та введіть
номенклатурний та асортиментний перелік товарів (робіт, послуг) (згідно із Таблицею
вихідних даних) за Вашим варіантом.
Опис процесу виконання Завдання 3.3.1:
– Відкрийте розділ «Словники» → «Номенклатор товарів і послуг». В панелі
каталогу створіть потрібні розділи (див. попередні завдання).
−

На екрані зʼявиться форма «Номенклатурна позиція» − «Додавання».

Заповніть поля цієї форми.

Рис. 8. Зразок заповнення форми «Номенклатурна позиція»
Вкладки «Основні» та «Додаткові» заповнюються згідно із діяльністю Вашого
підприємства.
В закладці «Основні»:
− Тип

номенклатурної позиції – виберіть із списку тип номенклатурної позиції

(товар, послуга, тара та ін.);
− Код ТМЦ – введіть коротке найменування номенклатурної позиції;
− Найменування – введіть повне найменування номенклатурної позиції;
− Базова

одиниця вимірювання вибирається з відповідного словника. Виберіть

потрібну ОВ;
− Доступна в товарному блоці – прапорець встановлюється для того, щоб
номенклатурні одиниці були доступні в товарному блоці. Дана можливість
використовується для фільтрації ТМЦ при виписуванні товарних документів.
В закладці «Додаткові»:
−

ПДВ – вкажіть ставку податку на додану вартість;

−

Вкажіть, чи включається ПДВ у вартість товару;

− Якщо в ціну товару входять суми акцизу і дорожнього збору, вкажіть це,
поставивши у відповідні поля прапорці і вказавши суму;
−

В полі «Примітки» внесіть додаткову інформацію про товар, послугу тощо;

−

Після закінчення роботи з формою натисніть клавішу «Записати».

В нижній панелі в закладці «Історія зміни цін» зʼявиться дата надходження
товару (за замовчуванням буде виставлена поточна дата).

3.3.2. Завдання: Введіть ціни реалізації, приходу на номенклатурні позиції
Вашого підприємства:
Опис процесу виконання Завдання 3.3.2:
Розділ «Словники» → «Номенклатор товарів і послуг». Виберіть потрібний розділ
в каталозі.
Для введення цін реалізації:
−

Ціни реалізації вводяться в нижній панелі вікна у вкладці «Ціни реалізації».

−

Виберіть команду «Додати». На екрані зʼявиться форма «Ціна реалізації» −

«Додавання» (див. рис. 9):

Рис. 9. Зразок заповнення форми «Ціна реалізації»
Заповніть поля форми:
− Прихід номенклатури товарів – виберіть потрібну позицію номенклатури і
потрібну позицію в «Історія зміни цін».
− Дата – вказується дата реєстрації ціни реалізації.
−

відкривається вікно словника «Довідник валют», виберіть потрібну валюту і

відповідний курс (див. Завдання 3.1.1.).
Якщо валюта базова (в даному випадку базовою валютою є українська гривня),
тоді у нижній панелі буде відображений курс, який був створений Системою
автоматично.
−

Упаковка – вказується вид упаковки, яку Ви встановили для даної

номенклатурної позиції.
−

Тариф – вказується вид тарифу, що використовується для даної номенклатурної

позиції. Додайте тариф «Основний». Виберіть цей тариф.

−

Відпускна ціна – розраховується за формулою, якщо сума була вказана у

валюті. «Сума» – вводиться формула для розрахунку відпускної ціни і вказується ціна
у валюті і в національній валюті відповідно. Якщо відпускна ціна фіксована, то
заповнюються тільки поля «Сума у валюті» і «Сума». В цій формі вказується за базову
одиницю вимірювання, встановлену для цієї номенклатурної позиції.
−

Натисніть кнопку «Записати».
Якщо для номенклатурної одиниці був вказаний «Тип номенклатурної позиції» –

«Послуга», зʼявиться форма «Ціни реалізації» – «Додавання».
Заповніть поля форми:
− Дата – вказується дата реєстрації ціни реалізації;
− Упаковка – вказується вид упаковки, яку Ви встановили для даного товару;
− Тариф – вказується вид тарифу, що використовується для даної номенклатурної
позиції;
−

Код валюти − натисненням кнопки

відкривається вікно словника «Довідник

валют», виберіть потрібну валюту (у верхній панелі) і відповідний курс (в нижній
панелі).
Якщо валюта базова (в даному випадку базовою валютою є українська гривня), то
в нижній панелі буде відображений курс, який був створений Системою автоматично;
−

Сума у валюті. Вказується ціна у валюті і в національній валюті, відповідно, за

базову одиницю вимірювання, встановлену для цієї номенклатурної позиції;
−

Натисніть кнопку «Записати».

3.4. Завдання: Заповнення словника «Співробітники».
Словник

«Співробітники»

призначений

для

зберігання,

відображення

і

використовування інформації про співробітників Вашого віртуального підприємства.
3.4.1. Завдання: Створіть структурні підрозділи, які вказані у варіанті Вашого
завдання (згідно із Таблицею вихідних даних: кількість структурних підрозділів,
кількість

управлінських

служб,

кількість

виробничих

підрозділів,

кількість

заступників керівника організації).
Також необхідно представити схематичне зображення організаційної структури
управління Вашої віртуальної організації на окремому аркуші.

Рис. 10. Зразок організаційної структури управління організацією
Опис процесу виконання Завдання 3.4.1:
Відкрийте розділ «Словники» → «Персони» → «Співробітники». Створіть в
панелі каталогів потрібні підрозділи.

Рис. 11. Зразок створення структурних підрозділів

Заповнення форми «Співробітники» потребуватиме внесення особистих даних
працівників. Кількість працівників, на яких потрібно заповнити анкети, вказано у
варіанті завдань (згідно із Таблицею вихідних даних). Обов’язково заповнити форму
для працівників керівного складу Вашого віртуального підприємства.
Вкладка «Основні дані»:


Прізвище, Імʼя, По-батькові – внесіть ПІБ співробітника; Мнемокод − коротке

імʼя співробітника (система за замовчуванням запропонує у вигляді мнемокоду
використовувати внесене прізвище і першу букву імені співробітника).


Дата народження, Стать, Ідентифікаційний код – внесіть в ці поля відповідну

інформацію.


Категорія − в це поле вноситься категорія (посада) співробітника. Натисненням

кнопки

відкривається вікно словника «Загальні поняття», виберіть потрібну

категорію співробітника і натисніть кнопку «Вибрати».
 Фотографія співробітника – щоб помістити у форму фотографію співробітника,
виберіть потрібний файл (графічний файл .bmp розміром 1,2 см*1,6 см).
Вкладка «Реквізити»:


Документ – в це поле вноситься вид документа, підтверджуючого особу

співробітника. Відкрийте вікно словника «Загальні поняття», виберіть потрібний вид
документу і натисніть кнопку «Вибрати» (якщо потрібного документа нема, створіть
його тут же, вибравши з контекстного меню команду «Додати». Заповніть форму, що
зʼявилася).


Номер, ким виданий, дата видачі – заповнити реквізити документу.



Адреса, телефон – внесіть адресу і телефон співробітника.

Рис. 12. Зразок заповнення форми «Співробітники»
3.5. Завдання: Робота зі словником «Контактні особи».
Словник «Контактні особи» призначений для зберігання, відображення і
використовування інформації про контактних осіб, з якими співпрацює Ваша
організація (згідно із Таблицею вихідних даних). До переліку контактних осіб можуть
бути віднесенні такі:


Державна санітарно-епідеміологічна служба України;

 Державна податкова інспекція;
 Державна служба зайнятості України;


Управління праці та соціального захисту населення України;

 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;


Пенсійний фонд України;



Міністерства (Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерство oсвіти і науки України, Міністерство екології та
природних ресурсів України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство надзвичайних
ситуацій України, Міністерство України у справах сімʼї, молоді та спорту,
Міністерство інфраструктури України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури та туризму

України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоровʼя України,
Міністерство промислової політики України, Міністерство фінансів України,
Міністерство юстиції України);


Державна служба зайнятості;



Бізнес – партнери;



Посередники;



Дистриб’ютори;



Постачальники тощо.

Рис. 13. Зразок заповнення словника «Контактні особи»
РОЗДІЛ 4. «Журнал обліку робочого часу»
Розділ Системи «Журнал обліку робочого часу» дозволяє вести графік робочого
часу співробітників, що дає можливість раціонально використовувати робочий час.
Розділ дозволяє відстежувати кількість відпрацьованого часу в офісі або на виїзді у
клієнта, а також характер виконаних співробітником робіт. Також цей розділ може
використовуватися для планування завантаження співробітників.
4.1. Завдання: Внесення інформації в розділ.
4.1.1. Завдання: Створення каталогу структури «Журнал обліку робочого часу».
Опис процесу виконання Завдання 4.1.1:
Перш ніж приступити до реєстрації в базі працівників, Вам необхідно в розділі
«Журнал обліку робочого часу» створити каталог структури.

Рис. 14. Зразок заповнення «Журнал обліку робочого часу»

−

Відкрийте пункт головного меню «Системи обліку» → «Журнал обліку

робочого часу». Створіть структуру каталогу.
− Закрийте розділ.
−

Поверніться в розділ «Співробітники». Виберіть потрібний каталог. В панелі

«Співробітники» виберіть з контекстного меню команду «Додати». Заповніть форму
(рис. 12), що зʼявилася.
4.1.2. Завдання: Занесіть в базу даних таку інформацію згідно з Вашим варіантом
(згідно із Таблицею вихідних даних):


1-ий Працівник відділу (згідно з Вашим варіантом), (ПІБ) прийшов на роботу

(Д/М/Р) в __ год., в ___ год. він виїхав на зустріч, до клієнта (вказати підприємство)
відвезти замовлення (документи), повернувся на роботу в ___ год. і пішов додому в
___ год.


Головний бухгалтер, (ПІБ) прийшов на роботу (Д/М/Р) в __ год., в ___ год.

підготовка звітів, обід, перевірка звітностей тощо; пішов додому в ___ год.


2-ий Працівник відділу (згідно з Вашим варіантом), (ПІБ) прийшов на роботу

(Д/М/Р) в ___ год. і пішов в ___ год.


Директор (ПІБ) у відрядженні в Одесі на фірмі (вказати підприємство) з ___

год. до ___ год. (робочий день: 8.30-17.00).
Опис процесу виконання Завдання 4.1.2:
Відкрийте розділ «Облік» → «Журнал обліку робочого часу». Створіть в панелі
каталогів потрібні підрозділи (див. попередні завдання і рис. 14).
У вікні «Журнал обліку робочого часу» у верхній панелі виберіть команду
«Додати». У формі, що зʼявилася, «Графік» – «Додавання» заповніть поля:
−

Робочий день – дата початку робіт (робочого дня, відрядження).

−

Співробітник (Відвідувач) – поставте потрібний чекер і натисненням кнопки

виберіть зі словника потрібного співробітника або відвідувача.
−

Особлива відмітка − особлива відмітка за необхідності вибирається з

відповідного розділу словника «Загальні поняття». Як особлива відмітка може
використовуватися будь-яке поняття, за яким згодом можна буде відбирати потрібні
записи. Характер особливих відміток користувач задає самостійно залежно від
специфіки діяльності підприємства і потреб користувача.

Наприклад, для співробітників можуть бути заведені такі відмітки, як
«Відпустка», «Відрядження», і користувач, за необхідності, зможе відібрати список
співробітників, які в даний момент знаходяться у відрядженні або відпустці. Для
відвідувачів можуть бути заведені такі відмітки: «На навчання», «На консультацію»,
«Переговори» і т.д. Підрозділ словника можна доповнювати без виходу з активного
вікна.
−

Примітки

–

вносите потрібні примітки на свій розсуд (наприклад, мета

відрядження і т.п.). Натисніть кнопку «Записати».
Якщо співробітник знаходиться у відрядженні, то для того, щоб система
правильно прорахувала кількість відпрацьованого часу, йому необхідно на кожний
день відрядження зробити відповідний запис в панелі «Завантаження фахівців» і
відповідний запис в панелі «Графік роботи − загальний час» з вказівкою змісту робіт
на кожний день відрядження.
Для створення кількох аналогічних записів в панелях скористайтеся командою
контекстного меню «Розмножити». Система відкриє форму з полями, заповненими
аналогічно поточному запису в цій панелі, тоді зробіть, якщо потрібно, коректування
даних (дата, примітки, зміст робіт та ін.) і натискуйте клавішу «Записати».
Дані про кількість і характеристику відпрацьованого часу вносяться в нижню
панель «Графік роботи − загальний час» (див. рис. 15). В нижній панелі виберіть з
контекстного меню команду «Додати».

Рис. 15. Зразок заповнення «Графік роботи»
У формі, що зʼявилася, заповніть поля:

−

Від… До… − Проставте дату і час початку і завершення певних видів робіт (в

межах дати робочого дня, вказаного у верхній панелі).
−

Офіс/Клієнт – використовується для реєстрації місця роботи співробітника в

офісі або у клієнта, встановіть потрібний чекер. Якщо співробітник проводив роботи
на виїзді у клієнта, партнера і т.д., стає активним поле для внесення найменування
клієнта. Натисненням кнопки

викликається вікно Організації з розділу «Клієнти і

потенційні клієнти» (розділ, в якому зберігаються дані про всіх контрагентів
(потенційні клієнти, клієнти, партнери, конкуренти і т.д.)). У вікні Організації в панелі
каталогу створіть розділ. В панелі Організації виберіть з контекстного команду
«Додати». Зʼявиться форма «Додавання». В цій формі заповніть поля:
■ Мнемокод організації – внесіть коротку назву організації.
■ Повне найменування – внесіть повне найменування організації.
Інші поля форми Ви заповните, коли працюватимете безпосередньо з цим
розділом у наступних завданнях.
−

Натисніть кнопку «Записати».

−

В рамках зобовʼязання – найменування зобовʼязання, в рамках якого

проводилися роботи (воно доступне, коли для конкретної організації вибрані типи
зобовʼязань в розділі «Клієнти і потенційні клієнти»). Більш детально це буде
описано у подальшому при розгляді розділу «Клієнти і потенційні клієнти».
−

Особлива відмітка – в даному випадку відмітка стосується не робочого дня, а

конкретної роботи, проведеної упродовж робочого дня.
−

Зміст робіт – вноситься інформація про зміст проведених робіт.

−

Реєстрація в хроніці робочого місця – чекер ставиться для того, щоб контакт

продублювався в хроніці робочого місця в розділі «Клієнти і потенційні клієнти».
−

Натисніть клавішу «Записати».

4.2. Завдання: Робота з інформацією.
4.2.1. Завдання: Уявіть, що Ви працюєте з великою базою даних. Вам потрібно
визначити чим займався (Д/М/Р) співробітник відділу згідно з Вашим варіантом та
завданням 4.1.2. і рис. 15.
Опис процесу виконання Завдання 4.2.1:

В лівій панелі правою кнопкою мишки викликаєте контекстне меню. Вибираєте
команду «Від поточної все». При цьому в панелі «Завантаження фахівців»
відобразяться всі дані щодо усіх фахівцях.
В панелі «Завантаження фахівців» клікніть правою кнопкою миші і викличте
контекстне меню, виберіть команду «Відібрати». Відкриється форма «Журнал обліку
робочого часу: Умови відбору». В цій формі встановіть параметри відбору згідно із
завданням:


В полі «Період роботи» встановіть потрібну дату (з … до ….);



В полі «Фахівець» введіть мнемокод фахівця або відкрийте словник

«Співробітники», знайдіть потрібного співробітника і натисніть кнопку «Вибрати». В
полі відобразиться мнемокод потрібного співробітника.
Перевірте, щоб решта полів форми була вільна. Натисніть клавішу «Встановити».
Система видасть всі дані, які підходять до заданих параметрів.
Якщо Ви хочете визначити, з якого підрозділу співробітник, натисніть комбінацію
клавіш SHIFT+Backspace. При цьому в лівій панелі каталогу курсор відзначить
підрозділ, до якого належить даний співробітник.
РОЗДІЛ 5. Розділ «Клієнти і потенційні клієнти»
Розділ «Клієнти і потенційні клієнти» призначений для роботи із записами, що
містять інформацію про організації, з якими працює Ваша фірма, а так само про ті
товари і послуги, які надаються цим організаціям.
Розділ «Клієнти і потенційні клієнти» є сховищем інформації, яка була
зареєстрована через інші розділи Системи («Журнал звернення», «Журнал обліку
робочого часу»). Але якщо в окремих розділах Системи ми бачимо частину інформації
в певному розрізі (в розрізі роботи конкретного співробітника, в розрізі звернення, що
поступило, в розрізі проведення маркетингових заходів і т.п.), то в розділі «Клієнти і
потенційні клієнти» ми бачимо зібрану зі всіх цих розділів інформацію в розрізі
певного контрагента.
5.1.Завдання: Ведення інформації.
5.1.1. Завдання: Створіть в дереві каталогу такі підрозділи контрагентів:
«Телефонування», «Переговори», «Клієнти» (згідно з Вашим підприємством) та ін.
Опис процесу виконання Завдання 5.1.1:

Відкрийте розділ «Облік» → «Клієнти і Потенційні клієнти». При виконанні
завдання 4.1.2. Вами вже був створений розділ «Клієнти» (згідно з Вашим
підприємством). Створіть в панелі каталогу інші розділи.
5.1.2.

Завдання: Створіть кілька організацій клієнтів та потенційних клієнтів,

яким Ви надаєте чи плануєте надавати продукцію, послуги, роботи тощо.

Рис. 16. Зразок створення організації-клієнта
Опис процесу виконання Завдання 5.1.2:
У вікні Організації на панелі каталогу подвійним клацанням миші активізуйте
розділ «Клієнти».
Викличте контекстне меню в панелі Організації, виберіть команду «Додати»
згідно з Вашим варіантом (згідно із Таблицею вихідних даних). На екрані зʼявиться
форма «Додавання». Заповніть поля цієї форми:
Вкладка «Загальне»:
− Мнемокод організації, Повне найменування – введіть коротку і повну назву
організації.
− Реєстраційний номер – вноситься номер організації в Системі, який задає сам
користувач на свій розсуд за необхідності.
− Код, телефон і факс, Інші телефони – вносяться відповідні координати (введіть
їх на свій вибір).
− Стан – користувач на свій розсуд може присвоїти даній організації вид стану.
Для даного завдання доцільно б завести такі види станів організацій:



Телефонування (контакти з організацією ще не налагоджені, йде

зʼясування контактної інформації);


Переговори (первинні контакти налагоджені, йдуть переговори про

співпрацю, рішення про покупку, можливості зробити замовлення і т.д.);


Разовий клієнт (організація, яка поки-що лише раз робила замовлення у

Вашої компанії, щось одного разу купила та ін.);


кнопки

Клієнт (організація, яка є Вашим постійним клієнтом). Натисканням
відкривається вікно словника «Загальні поняття» з інформацією про види

«Станів» (якщо такі вже заведені).
−

Особлива відмітка – користувач може створити свій список «Особливих

відміток», який зумовлено специфікою діяльності або звичок користувача. Це поле дає
користувачу можливість задати додаткову ознаку для структуризації інформації. Поле
заповнюється таким же чином, як поле «Стан».
−

Галузь – вид діяльності даної організації (для зручності подальшої класифікації

заведіть максимум можливих понять для цього поля). Заповніть його таким же чином,
як поля «Стан» і «Особлива відмітка».
Вкладка «Координати» (заповніть поля цієї вкладки згідно з Вашим варіантом):
− Регіон, Індекс, Місто, Адреса – координати організації;
− Internet, E-mail – назва веб-сайту і електронна адреса;
− Маршрут – інформація про те, як добиратися до організації (вид міського
транспорту, внутрішній номер телефону і т.д.).
Вкладка «Інші»:
− Дата останнього контакту, Звʼязатися не пізніше – проставте дату останнього
контакту (за замовчуванням система проставляє дату останньої хроніки) і дату, коли
потрібно наступного разу звʼязатися з даною організацією;
− Неопрацьовані звернення, Несплачені рахунки, Незакриті акти, Договори – ці
кнопки

перегляду

активні

лише

у

разі

наявності

даних

понять

для

поточноїорганізації;
− Контактна особа – співробітник організації, з ким можна буде звʼязатися у разі
виникнення якихось питань;
− Примітки – вносяться примітки.

Вкладка «Персони»:
−

Прізвище, Імʼя, По-батькові, Посада, Телефон – тут зберігається список і

коротка

характеристика

співробітників

організації,

які

можуть

знадобитися

користувачам Системи.
−

Натисніть клавішу «Записати».

Щоб внести дані про обʼєкт співпраці з організацією згідно з Вашим варіантом,
встановіть курсор на щойно створену організацію у верхній панелі Організації,
клацнувши правою кнопкою миші в нижній панелі у вкладці «Обʼєкти» викличте
контекстне меню і виберіть команду «Додати». Відкриється форма з назвою Вашої
організації-клієнта згідно з Вашим варіантом (згідно із Таблицею вихідних даних)
(рис. 17).

Рис. 17. Зразок внесення даних про організацію-клієнта
Заповніть поля цієї форми:
− Обʼєкт – мнемокод товару (послуги), який є обʼєктом співпраці;
− Артикул – артикул товару (послуги);
− Контактна особа, Телефони – Дані контактної особи, з якою можна звʼязатися
з питань, повʼязаних з даним напрямом робіт;
−

Стан – стан даного напряму співпраці. Користувач на свій розсуд вирішує, який

стан привласнити даному напряму, а саме: Телефонування, Переговори, Разовий
клієнт, Клієнт.
Таким чином, користувач має нагоду групувати організації на категорії не тільки
в загальному вигляді, а й в розрізі кожного напряму співпраці з даною організацією. За
необхідності зможемо зробити вибірку організацій, які тільки раз замовляли у нас

продукцію, та які зовсім не працюють з нами за якимось напрямом, і дати цю
інформацію в роботу менеджерам для зʼясування ситуації і налагодження контактів.
Подібні дії допоможуть компанії більш правильно організовувати збутову політику
компанії.
– Обслуговує – співробітник Вашої компанії, який обслуговує даного клієнта.
Натисненням кнопки

, Ви викличете словник «Співробітники», з якого Вам

необхідно вибрати потрібного співробітника і натиснути кнопку «Вибрати».
– Дата останнього контакту – встановлюється дата останнього контакту з
організацією, повʼязаного з даним робочим місцем (обʼєктом співпраці).
– Натисніть кнопку «Записати».
Тепер клікніть в нижній панелі на вкладку «Зобовʼязання».
Під «Зобов`язаннями» в Системі розуміють етапи чи напрями роботи по
конкретному робочому місцю (об`єкту). Зобов`язання зумовлюються специфікою
об`єкта і загальною діяльністю організації.
Виберіть з контекстного меню команду «Додати». Зʼявиться форма з назвою
Вашої організації-клієнта (згідно з Вашим варіантом). Заповніть поля цієї форми:
– Обʼєкт обслуговування – виберіть із списку обʼєкт, якого стосуватимуться
зобовʼязання.
– Зобовʼязання – натисніть кнопку

, відкриється вікно словника «Номенклатор

товарів і послуг»:
Заведіть в панелі каталогу розділ «Види зобовʼязань». Активізуйте його



подвійним клацанням миші;


В панелі «Список товарів і послуг» заведіть потрібний вид зобовʼязання (Ви

можете, не виходячи з активного вікна, створити відразу кілька видів зобовʼязань);


Встановіть курсор на потрібний вид зобовʼязання і натисніть клавішу

«Вибрати».
– Початок робіт, Завершення робіт – дати початку і завершення робіт за даним
зобовʼязанням (введіть дати згідно з Вашим завданням).
– Документ – документ, на підставі якого проводяться роботи.
−

Відповідальний – із словника вибирається співробітник, який відповідальний за

даний вид зобов’язань.

Рис. 18. Зразок заповнення видів зобов’язань

Рис. 19. Зразок виду зобов’язань та відповідального за завдання
У формі «Зобовʼязання» є вкладка «Хроніка», що містить хроніки контактів, які
стосувались безпосередньо даного виду зобовʼязань. Як правило, ця інформація
генерується з інших розділів Системи.
В нижній панелі так само є вкладка «Хроніка», в ній зібрані в загальну таблицю
хроніки по всіх робочих обʼєктах співпраці і всіх зобовʼязаннях, тобто всі контакти,
повʼязані з конкретною організацією, з вказівкою: хто, коли, яким чином, де і з якого
приводу контактував. Це можуть бути відвідини клієнтом офісу, відвідини
співробітником офісу клієнта, телефонний дзвінок від клієнта, телефонний дзвінок
клієнту з офісу і т.п. Ця вся інформація також генерується з інших розділів Системи
(«Журнал звернення», «Журнал обліку робочого часу»).
Проглянути «Хроніку» можна двома способами:
− В таблиці «Хроніка контактів» головного вікна розділу «Клієнти і потенційні
клієнти».
−

В розділі «Маркетинг і Збут», встановивши в параметрах відбору прапорець

«Показувати всю хроніку по організації».

5.2. Завдання: Робота з інформацією.
5.2.1. Завдання: При виконанні завдання 4.1.2. Вами були зареєстровані контакти
двох працівників з клієнтами. Прогляньте наявність цих хронік.
Опис процесу виконання Завдання 5.2.1:
Відкрийте розділ «Облік» → «Клієнти і потенційні клієнти». Активізуйте

−

подвійним кліком розділ каталогу.
− В панелі Організації виберіть потрібну організацію.
В нижній панелі у вкладці «Хроніка» буде відображений створений Вами

−

контакт.
Причини відсутності контакту в хроніці:
– В параметрах відбору «Дата від… – до...» встановлена дата, яка не включає дату
здійснення контакту. Вам потрібно з контекстного меню вибрати команду «Відібрати»
і очистити поля з датами.
– При виконанні завдання 4.1.2. Ви не проставили прапорець «Реєстрація у
хроніці робочого місця» у формі «Контакт – Додавання». Відкрийте розділ «Облік» →
«Журнал обліку робочого часу». Знайдіть потрібного фахівця і зробіть виправлення.
5.2.2. Завдання: Виведіть на друк звіт по всіх організаціях, які зберігаються в
розділі «Клієнти і потенційні клієнти».
Опис процесу виконання Завдання 5.2.2:
В розділі «Клієнти і потенційні клієнти» в панелі каталогу клацніть правою

−

кнопкою миші на Розділи, з контекстного меню виберіть команду «Від поточної все».
В панелі Організації відобразяться всі записи розділу.
−

Виберіть в панелі Організації з контекстного меню команду «Друк звіту».

−

З`явиться вікно «Список організацій», в якому в полі «Шаблон звіту»

натисненням кнопки

викличте вікно «Список шаблонів розділу». Вам слід вибрати

із стандартного набору шаблонів звітів (каталог Wvned → Template) шаблони, які
Вам необхідні для роботи з цим розділом. Для цього у вікні «Список шаблонів
розділу» виберіть з контекстного меню команду «Додати». Відкриється форма
«Шаблон звіту – Додавання». Заповніть поля цієї форми:


Мнемокод – коротка назва шаблона звіту;



Найменування – повна назва шаблона звіту;

Мова шаблона – система автоматично вкаже, якою мовою створений



шаблон;


Розташування – виберіть потрібний шаблон документа у вікні «Відкрити

файл». За замовчуванням система відкриє каталог, в якому Система береже всі
шаблони звітів (Template). Не забудьте в нижньому полі «Тип файлів» вказати
«Шаблон MS Excel». Виберіть в полі каталогу потрібний шаблон Організації;


Натисніть кнопку «Відкрити».

−

У формі «Шаблон для друку – Додавання» натисніть кнопку «Записати».

−

У вікні «Список шаблонів розділу» натисніть кнопку «Вибрати».

−

У формі «Список організацій» натисніть кнопку «Почати».

− Система відкриє MS Excel (або Open Office), де буде побудований звіт.

