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Розглянуто питання побудови та структури бази даних в складі комп’ютерноінтегрованої системи управління ресурсами підприємства.
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Вступ
При автоматизації бізнес процесів дуже часто виникають завдання, які не
вирішують вже існуючі програмні продукти та бази даних. При цьому наявна
інформація показує, що навіть якщо використовувати складні і дорогі CRM-системи
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управління підприємством, отримати рішення, яке задовольняє вимоги підприємства
та його керівництво, буває неможливо.
Бази даних є невід’ємною складовою будь-якої інформаційної системи і
створюються спеціально для зберігання і обробки інформації, проведення
розрахунків, сортування, вибірки та подання будь-яких масивів даних по будь-яким
критеріям тощо.
Постановка задачі
Головною метою роботи є розробка та технічна реалізація бази даних, яка
надала би змогу оперативно заносити отримані дані, довготривало їх зберігати,
виконувати обробку та аналіз цих даних та надавати доступ до бази даних у
віддаленому режимі. Зібрана таким чином інформація може бути корисною для
вироблення рекомендацій щодо керування ресурсами підприємства.
Аналіз досліджень
Перед виконанням робіт по автоматизації контролю і управлінню ресурсами
підприємства було проведено комплексне обстеження підприємства і проаналізовані
бізнес-процеси підприємства, характеру виробничих відносин усередині організації,
документообіг, взаємин із зовнішніми контрагентами. Також проаналізовані функції
структурних підрозділів. Досліджуване підприємство відноситься до сфери
телекомунікацій та займається такими видами робіт: проектування та побудова
базових станцій, їх поточне обслуговування та налагодження; заміна
телекомунікаційного обладнання; проектування та встановлення комп’ютерних
мереж, забезпечення необхідного обладнання для роботи підрозділів.
До структурних підрозділів підприємства відносяться: транспортнологістичний та диспетчерський відділи (обслуговування бригад на виїзді, закупка
обладнання і т.п.); фінансовий відділ; відділ системного адміністрування; складські
відділення; відділ зовнішніх відносин по роботі з клієнтами.
Проведений аналіз також вказує на величезні масиви інформації, що
стосуються роботи підрозділів підприємства, які необхідно не тільки отримати, а й
довготривало зберігати. Вирішення всіх завдань підприємства вирішує інтегрована
інформаційна система управління ресурсами підприємства. Інформаційною
складовою комп'ютерно-інтегрованої системи управління ресурсами підприємства є
база даних, що забезпечує не лише зберігання первинних дані про підприємство, а й
надає легкий доступ для отримання необхідної інформації, порівняння результатів та
створення звітів.
При створенні бази даних комп’ютерно-інтегрованої системи управління
ресурсами підприємства була проведена розробка структури та принципів її
організації.В ході аналізу предметної області було виявлено, що необхідно розробити
структуру БД, що дозволить зберегти наступну інформацію: про співробітників
підприємства; про замовників, з якими працює підприємство; про заявки, що
подаються замовниками; про послуги які надаються підприємством (види робіт); про
оформлення нарядів на обслуговування заявок; про обладнання, що використовується
в ході виконання заявок за нарядами.
На рисунку 1 зображена структура бази даних для комп’ютерно-інтегрованої
системи управління ресурсами підприємства.
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Рис. 1. Структура бази даних
Всі залежні поля пов'язані на рівні бази даних, що дозволяє реалізувати
контроль цілісності, в тому числі й каскадне оновлення. Деякі поля загальних і
системних таблиць не використовуються, так як ця система є частиною програмного
комплексу.
Висновки
Розроблена база даних суттєво підвищить якість зберігання і обробки
інформації, скоротить час її обробки та час підготування звітів,підвищить
ефективність роботи комп’ютерно-інтегрованій системі управління ресурсами
підприємства.
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