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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია,
საკრედიტო ორგანიზაციის დებიტორული
დავალიანების მართვის პროგრამული
უზრუნველყოფა მონაცემთა ბაზების მართვის
პროგრამა Ms Acsess-ისა და ვიზუალ C++

ინსტრუმენტალიების გამოყენებით. კერძოდ,
პროგრამის საშუალებით შესაძლებელი ხდება
დინამიურ რაჟიმში აღირიცხოს დებიტორის მიერ
გატანილი კაპიტალი მისთვის საჭირო დროის
ნებისმიერ მომენტში და მის მიერვე გადახდილი
პროცენტი მხოლოდ იმ მომენტისთვის
გამოყენებულ (ათვისებულ) თანხაზე.

საკვანძო სიტყვები - დებიტორი, კრედიტორი,
მონაცემთა ბაზა.

I. შესავალი

საკრედიტო ორგანიზაცია კლიენტებს
სთავაზობს გრძელვადიანი საკრედიტო ხაზით
მომსახურეობას. საკრედიტო ორგანიზაციის ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს
ფინანსური რესურსების ეფექტური მართვა, რაც
თავის მხრივ მოიცავს დებიტორებისა და
კრედიტორების ანგარიშების კონტროლს.
ფინანსური პრობლემების შედეგად გაკოტრების
საშიშროება თანამედროვე მსოფლიოს ერთ–ერთი
მნიშვნელოვანი პრობლემაა. არასწორი დაგეგმვა,

რესურსების ზედმეტი ხარჯვა, დანაზოგების
შემცირება, მზარდი კრედიტები – ეს ის
ფაქტორებია, რომელთაც მნიშვნელოვანი
გავლენის მოხდენა შეუძლია ორგანიზაციის
ფინანსურ მდგომარეობაზე. ფირმისთვის მეტად
აქტუალურია საბრუნავი კაპიტალის ეფექტიანობის
ამაღლება, რაც პირდაპირ კავშირშია ფულის
ბრუნვადობის ეფექტურ მართვასთან. ამიტომ
ორგანიზაციისათვის მეტად აქტუალურია
დებიტორული დავალიანების ეფექტური
მენეჯმენტი, რაც საკრედიტო ორგანიზაციას
საშუალებას აძლევს აწარმოოს დანახარჯების
მუდმივი კონტროლი, უზრუნველყოს კაპიტალის

ეფექტიანობის ამაღლება და სავალუტო ბირჟაზე
გააფართოოს სერვისების შეთავაზების
სამომხმარებლო ქსელი.

II. საკრედიტო ფირმის დებიტორული
დავალიანების მენეჯმენტის პროგრამა

ნაშრომში წარმოდგენილია, საკრედიტო
ფირმის დებიტორული დავალიანების მენეჯმენტის
პროგრამული უზრუნველყოფა მონაცემთა ბაზების
მართვის პროგრამა Ms Acsess-ისა და ვიზუალ C++

ინსტრუმენტალიების გამოყენებით[1,2,3].
ამოცანის გადაწყვეტის პირველ ეტაპზე ხდება

Ms Access-ში რელაციური მონაცემთა ბაზის აგება.
სადაც ასახულია ინფორმაცია საკრედიტო ფირმის
კლიენტებზე მათი პირადი მონაცემების,
ადგილმდებარეობისა და სატელეფონო
კავშირების მიხედვით.

ამოცანის გადაწყვეტის მეორე ეტაპზე ხდება
ვიზუალ C++ ტექნოლოგიების გამოყენებით Ms
Accses-ზე მიმართვის კოდების საფუძველზე
მონაცემთა ბაზის მართვის ინტერფეისის აგება.
სამომხმარებლო ინტერფეისი შედგება სამი
სადიალოგო ფანჯრისაგან: პირველი ფანჯარა-
ახალი დებიტორი (სურ.1) შედგება ორი
სექციისაგან:

პირველ სექციაში წარმოდგენილია
საკრედიტო ფირმის დებიტორების ამსახველი
ცხრილი.

მეორე სექციაში წარმოდგენილია ცხრილის
მართვის ღილაკები ვიზუალ C++-ში დაწერილი
MS Access-ზე მიმართვის შესაბამისი კოდებით:

 ახალი დებიტორი;
 წაშლა;
 მონაცემის შეცვალა.

მონაცემთა შევსების ველები:
 სახელი;
 მისამართი;
 ტელეფონი.



სურ. 1. დებიტორების აღრიცხვის ფანჯარა

მეორე ფანჯარა - გატანა ( სურ.2) შედგება
სამი სექციისაგან:

პირველ სექციაში წარმოდგენილია
დებიტორთა მონაცემთა ბაზა.

მეორე სექციაში თარიღების მიხედვით
აღწერილია დებიტორთა ჩანაწერები საკრედიტო
ფირმიდან გატანილი და შემოტანილი თანხის
ოდენობის, საპროცენტო განაკვეთის, პროცენტის
ვალისა და ძირითადი ვალის შესახებ. [1]

მესამე სექციაში წარმოდგენილია
დებიტორთა ჩანაწერების დინამიურ რეჟიმში
მართვის ღილაკები ვიზუალ C++-ში დაწერილი Ms
Accses-ზე მიმართვის კოდების საშუალებით,
კერძოდ კლიენტის მიერ მოცემულ დროში
გატანილი თანხის შესაბამისი მონაცემების შევსების
ველები:

 ველი-გატანილი თანხა;
 ველი-საპროცენტო განაკვეთი.

შეტანილი მონაცემების საანგარიშო ღილაკები:
 მონაცემის შეცვალა;
 გატანა;
 წაშლა.

ანგარიშის შედეგების აღწერის ველები:
 ძირითადი ვალი;
 პროცენტის ვალი;
 მთლიანი ვალი.

სურ.2. დებიტორების მიერ ფირმიდან გატანილი
თანხის აღრიცხვის ფანჯარა

მესამე ფანჯარა-მოტანა (სურ.3) შედგება სამი
სექციისაგან:

პირველ სექციაში წარმოდგენილია
დებიტორთა მონაცემთა ბაზა.

მეორე სექციაში თარიღების მიხედვით
აღწერილია დებიტორთა ჩანაწერები საკრედიტო
ფირმიდან გატანილი და შემოტანილი თანხის
ოდენობის, საპროცენტო განაკვეთის, პროცენტის
ვალისა და ძირითადი ვალის შესახებ და ა.შ. [2]

მესამე სექციაში წარმოდგენილია
დებიტორთა ჩანაწერების დინამიურ რეჟიმში
მართვის ღილაკები ვიზუალ C++-ში დაწერილი
Ms AccsesA-ზე მიმართვის კოდების საშუალებით,
კერძოდ კლიენტის მიერ მოცემულ დროში
შემოტანილი თანხის შესაბამისი მონაცემების
შევსების ველები:

 ველი-მოტანილი თანხა;
 ველი-მოტანილი პროცენტი.

შეტანილი მონაცემების საანგარიშო ღილაკები:
 მოტანა;
 წაშლა;
 მონაცემის შეცვლა.

ანგარიშის შედეგების აღწერის ველები:
 ძირითადი ვალი;
 პროცენტის ვალი;
 მთლიანი ვალი.



სურ.3. დებიტორების მიერ ფირმაში შემოტანილი
თანხის აღრიცხვის ფანჯარა

III. დასკვნა

პროგრამული პროდუქტი იძლევა საკრედიტო
ორგანიზაციებში საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტის
სრულყოფის საშუალებას, დებიტორული
დავალიანების ეფექტურ მართვას, კრედიტორებს
საშუალება ეძლევათ დაინახონ კაპიტალის
ბრუნვადობის დაჩქარების არსებული რეზერვები,
ამავდროულად დაზოგონ დრო და ხარჯები,
გაიზარდონ მომხმარებლების რაოდენობა და
შეინარჩუნონ საქმიანი ურთიერთობა

დებიტორებთან. შეისწავლონ ორგანიზაციის
წარმატებული კლიენტები. რომლებმაც
კომპანიასთან საქმიანი ურთიერთობისას მიაღწიეს
მნიშვნელოვან პროგრესს და აქვთ კარგი
საკრედიტო ისტორია.

ლიტერატურა:

[1] Virtual Training Company. Software Training
http://www.vtc.com/products/Microsoft-Access-2010-
Tutorials.htm

[2] Lifetime to Learn-Instructor online Classes
http://www.lifetimetolearn.com/onlineclasses/learn-
Visual_C++_6.0-online-class.htm

[3] სამხარაძე რ. Visual C++/CLI.NET. საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012. - 444 გვ


