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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია ტურისტული
ფირმის ბექოფისის on-line რეჟიმში მომსახურების
ახალი ფორმები პროგრამა Ms-Excel-ისა და VBA
სააპლიკაციო ენის გამოყენებით. აღნიშნულ პროგრამაში
შესაძლებელი ხდება ფირმაში მონაცემთა დინამიური
მართვა და მუდმივი on-line კავშირი ბექოფისის
მენეჯერთან.

საკვანძო სიტყვებიs-ბექოფისი; VBA სააპლიკაციო ენა;
ტურისტული ფირმა.

I. შესავალი

ტურისტული ბიზნესის წარმატებული
განვითარება პირდაპირ არის დამოკიდებული
ინფორმაციის გადაცემისა და გაცვლის სიჩქარეზე,
მის აქტუალობაზე, დროულ მიღებაზე,
ადეკვატურობაზე და სისრულეზე.

თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები
აქტიურად ინერგება ტურისტული ბიზნესის
სფეროში და მათი გამოყენება ხდება ნებისმიერი
ტურისტული საწარმოს კონკურენტუნარიანობის
ამაღლების აუცილებელი პირობა. ტურიზმის
ინდუსტრია შესაძლებლობას გვაძლევს
გამოვიყენოთ კომპიუტერული ტექნოლოგიების
მთელი მრავალფეროვნება, დაწყებული
ცალკეული ტურისტული ფირმის მართვის
სპეციალიზირებული პროგრამული პროდუქტებით
და გლობალური კომპიუტერული ქსელების
გამოყენებით დამთავრებული.

ბექოფისი ბიზნესში წარმოადგენს, კომპანიის
შიდა საოფისე მომსახურების წარმოებასთან
დაკავშირებული მთელი რიგი ოპერაციების
მართვას

ბექოფისის მენეჯმენტში იგულისხმება
თითოეული ადმინისტრაციული სამსახურის
საქმიანობის მოკლე და გრძელვადიანი დაგეგმვა,
მათი კოორდინირებული მუშაობის
უზრუნველყოფა, დოკუმენტაციის დროული
შედგენა და მათი დანიშნულების მიხედვით
გადანაწილება.

თუმცა ბექოფის-მომსახურება ნაკლებად
შესამჩნევია ფირმის კლიენტებისათვის, მაგრამ ის
წარმოადგენს კომპანიის წარმატებული ბიზნესის
გადამწყვეტ ფაქტორს.
ტურისტული ფირმის მართვის ნებისმიერი

პროგრამული პაკეტის  ძირითად ნაწილს
წარმოადგენს საოფისე ტექნოლოგიების
ბეკოფისური შემადგენელი [1].
ასეთი პროგრამების შექმნისას აუცილებელია
გათვალისწინება იმისა,  რომ პროგრამებს
გამოიყენებენ ადამიანები, რომელთათვის
კომპიუტერი– არის დამხმარე ინსტრუმენტი
ძირითადი სამუშაოსთვის. ამიტომ ძალზე
მნიშვნელოვანია ისეთი პროგრამების შექმნა,
რომლებსაც აქვთ მარტივი და  გასაგები
ინტერფეისი.

II. ტურისტული ფირმის ბექოფისის ON-LINE

რეჟიმში მომსახურების პროგრამა

ნაშრომში წარმოდგენილია ტურისტული
ფირმის ბექოფისი on-line რეჟიმში - მომსახურების
ახალი ფორმები Ms-Excel-ისა და VBA სააპლიკაციო
ენის გამოყენებით[2,3]. აღნიშნულ პროგრამაში
წარმოდგენილია ტურისტული ფირმის ბექოფისის
რელაციური კავშირის მონაცემთა ცხრილები:
„პროდუქტი” (სურ.1), “კლიენტები” (სურ.2), „
შეკვეთები” (სურ.3),”ტურების აღწერა” (სურ.4),
“სათავგადასავლო ტურები“ (სურ.5).

სექცია “პროდუქტ“ -ში წარმოდგენილია:
 ტურპროდუქტების მონაცემთა

აღწერილობა;
 შეკვეთილი პროდუქციის წინასწარ

შერჩევის ველები VBA სააპლიკაციო ენის
გამოყენებით;

 ღილაკი „delete” - VBA სააპლიკაციო ენის
გამოყენებით აუქმებს შერჩეულ პროდუქტს.

 ღილაკი „select”-ი, რომლის სადიალოგო
ფანჯარაში  წარმოდგენილია:



კლიენტთა მონაცემების შევსების შემდეგი ველები:
“კლიენტი“, “ქალაქი,” „მისამართი“,
“საინდეფიკაციო კოდი“. ამ ველების შევსება ხდება
„კლიენტები”-ს მონაცემთა ბაზაზე, VBA

სააპლიკაციო ენაზე დაწერილი მიმართვის
კოდებით :

 ღილაკი ”გაეცი” - VBA-ში დაწერილი
კოდების საშუალებით , უზრუნველყოფს
ტურისტული ფირმის მონაცემთა ბაზის ცხრილებთან
- “პროდუქტი”,”ტურების
აღწერა”,“სათავგადასავლო ტურები“, წინასწარ
შერჩეულ პროდუქტზე მიმართვას და ბექოფისის
მენეჯერთან  სინქრონულად ელექტრონულ
ფოსტაზე შეტყობინების გაგზავნას შერჩეული
პროდუქტის გაცემის თაობაზე .

 ღილაკი “შეწყვეტა” - უზრუნველყოფს
პროდუქტზე გაცემული შეკვეთის უარყოფას და
შესაბამისი შეტყობინება იგზავნება ელექტრონულ
ფოსტაზე ბექოფისის მენეჯერთან.

სურ.1. სექცია „პროდუქტი“

სექცია “შეკვეთებ”-ში წარმოდგენილია
კლიენტების მიერ შეკვეთილი ტურპროდუქტების
მონაცემთა დინამიური ცხრილი, რომლის შევსება
ხდება ძირითადი ბაზიდან გაცემული შეკვეთების
მონაცემების მიხედვით VBA სააპლიკაციო ენაზე
დაწერილი მიმართვის კოდებით.

სურ.2. სექცია “კლიენტები”

სექცია “კლიენტებში”-ში წარმოდგენილია
კლიენტების მონაცემთა დინამიური ცხრილი,
რომლის შევსება ხდება ძირითადი ბაზიდან
გაცემული შეკვეთების მონაცემების მიხედვით VBA

სააპლიკაციო ენაზე დაწერილი მიმართვის
კოდებით.

სურ.3. სექცია „შეკვეთები“

სექცია ”ტურების აღწერა” რელაციურ
კავშირშია ტურპროდუქტების მონაცემთა



ძირითად ბაზასთან და მასში აღწერილია
ტურების ჩანაწერები სხვადასხვა ტიპის
ველებით.

სურ.4. სექცია ”ტურების აღწერა”

სექცია ”სათავგადასავლო ტურები” რელაციურ
კავშირშია ტურპროდუქტების მონაცემთა
ძირითად ბაზასთან და მასში აღწერილია
სატავგადასავლო ტურების ჩანაწერები
სხვადასხვა ტიპის ველებით.

III. დასკვნა

აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს
ტურისტული ფირმის ბექოფისის O მართვას on-

line რეჟიმში, კომპაქტურია და ხელს უწყობს
სამუშაო დროის ეფექტურად გამოყენებას.

აღსანიშნავია, რომ ამ სახით წარმოდგენილი
მონაცემთა ბაზა დინამიურია და მუდმივად
განახლებადი. კერძოდ, ყოველი ახალი შეკვეთის
შესახებ შედეგები აისახება ფირმის მონაცემთა
ბაზაში და სინქრონულად იგზავნება ბექოფისის
მენეჯერის ელექტრონულ ფოსტაზე.
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სურ.5. სექცია ”სათავგადასავლო ტურები”


