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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია  გაყიდვების 

მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა 

და მისი შემუშავების ტექნოლოგეიები, 

განხილულია შემუშავებული პროგრამული 

უზრუნველყოფის მოდულები და მათი  

ფუნქციები.  

საკვანძო სიტყვები - პროგრამული 
უზრუნველყოფა, მართვა, საქონელი, გაყიდვები, 
მარაგები, ნაშთები. 
 

I. შესავალი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწრაფმა 

განვითარებამ, მათი გამოყენების სფეროს 

გაფართოება გამოიწვია. ადამიანთა მოღვაწეობის 

ყველა სფერო: სოციალური, პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, კულტურული,  თუ სხვა. 

წარმოუდგენელია თანმედროვე  ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. ნებისმიერი 

ფირმისა თუ ორგანიზაციის წარმატებული 

ფუნქციონირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ელემენტია თუ რამდენად აქვთ ინტეგრირებული 

თავიანთ საქმეში ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

ბიზნეს პროცესების მენეჯმენტის სრულყოფა 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მიმართულებაა როგორც ბიზნეს 

ადმინისტრირების, ასევე საქმიანი პროცესების 

ავტომატიზაციის სფეროში. თანამედროვე 

მართვის ავტომატიზებული სისტემები 

კომპლექსური ადამიან-მანქანური სისტემებია, 

რომლებიც უახლესი კომპიუტერული და 

ქსელური ტექნიკის, ინტეგრირებული 

პროგრამული და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების და ობიექტ-ორიენტირებული, 

პროცეს-ორიენტირებული და სერვის 

ორიენტირებული მეთოდების საფუძველზე 

იქმნება[1,4,5]. 

დღეისათვის ძალიან აქტუალურია გაყიდვების 

პროცესის პროგრამული სისტემით მართვა რაც 

პირდაპირ კავშირშია გაყიდვების პროცესის 

ეფექტურობასთან.  

აქედან გამომდინარე ნაშრომში წარმოგიდგენთ  

გაყიდვების მართვის  მარტივ და მოქნილ 

პროგრამულ უზრუნველყოფას. 

 

II. ძირითადი ნაწილი 

პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავებულია 

კლიენტ-სერვერულ არქიტექტურაზე,  რომელიც 

უზრუნველყოფს მრავალმომხმარებლიან  რეჟიმში 

მუშაობას, რაც იმას ნიშნავს რომ შესაძლებელია  

პროგრამულ უზრუნველყოფასთან 

ერთდროულად იმუშაოს რამოდენიმე 

ოპერატორმა (გამყიდველმა). 

 სისტემის  განზოგადებული არქიტექტურა 

წარმოდგენილია სურ.1 ზე. 

 

 
სურ.1 სისტემის არქიტექტურა 

გაყიდვების მართვის პროგრამული   

უზრუნველყოფა  შემადგენელი მოდულები 

წარმოდგენილია ნახ.1 ზე: 
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ნახ.1 პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციური მოდულები

განვიხილოთ ნახ.1- ზე წარმოდგენილი  

პროგრამული უზრუნველყოფის მოდულები: 

საქონლის მიღება - მოცემულ მოდულში 

წარმოდგენილია საქონლის მიღებასთან 

დაკავშირებული ყველა საჭირო ოპერაციები:  

მიღებული საქონლის რეგისტარცია(საქონლის 

შტრიხ-კოდის შეტანა შტრიხ-კოდის წამკითხავი 

სკანერის საშუალებით, საქონლის დასახელების, 

ზომის ერთეულის, მიღების ღირებულების, 

გაყიდვის ღირებულიების, რაოდენობის და ა.შ. 

განსაზღვრა);  მომწოდებლების რეგისტრირება და 

მათზე ინფორმაციის მართვა;  საქონლის მიღების 

გადახდების მართვა; რეგისტრირებული 

საქონლის რედაქტირება ან წაშლა. შემოსავლების 

სამსახურის ვებ-გვერდიდან მიღებული 

ზედნადებების პროგრამაში ჩამოტვირთვა; 

 

 
სურ. 2 საქონლის მიღება

მარაგების მართვა - მარაგები არის იმ საქონლის 

ერთობლიობა, რომელიც ინახება ორგანიზაციაში, 

მოცემული მოდული გვაძლევს შესაძლებლობას 

დავადგინოთ თუ რა გვაქვს საქონლის მარაგი 

მიმდინარე დროს, საქონლის მარაგების 

რაციონალური მართვა უზრუნველყოფს საქონლის 

მარაგების ეფექტურ ორგანიზებას. შეგვიძლია 

ვაკონტროლოთ საქონლის ნაშთები დღეების 

მიხედვით.  მოვახდინოთ  ნულოვანი 

პროდუქციის აღრიცხვა და სხვა. 

პროგრამაში შესაძლებელია  საქონლის მიღების 

ისტორიის შენახვა რომელიც საშუალებას 
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გვაძლევს გავიგოთ როდის რა საქონელი მოვიღეთ 

და რა მოცულობის, ასევე შესაძლებელია  გავიგოთ 

კონკრეტულ პერიოდში  რა გვაქვს მიღებული. 

 

სურ. 4 მიღებული საქონელი 

გაყიდვები - მოდულში წარმოდგენილია  

გაყიდვების ძალიან მარტივი ინტერფეისი, რაც 

უზრუნველყოფს სწრაფ გაყიდვებს, ზრდის 

მუშაობის ეფექტურობას და ამცირებს შეცდომის 

დაშვების ალბათობას რუტინული ოპერაციების 

განხორციელების დროს. აღნიშნული მოდული 

აღჭურვილია შემდეგი შესაძლებლობებით: 

კლიენტის სწრაფი მომსახურება; შტრიხ-კოდის 

წამკითხავი სკანერის გამოყენება; ნაღდი გადახდა 

და ხურდის გამოთვლა; საქონლის ძიება შტრიხ-

კოდით და დასახელებით; გაყიდვის შედეგად 

კლიენტის მხრიდან წარმოშობილი 

ვალდებულებები აღრიცხვა და კონტროლი; 

ფასდაკლებების წარმოება კლიენტების მიხედვით. 

 
სურ. 5  გაყიდვები
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პროგრამაში შესაძლებელია რეალიზებული 

საქონლის კონტროლი, რელაიზებული საქონლის 

განსაზღვრა კონკრეტული პერიოდების მიხედვით 

და სხვა. 

 
სურ.6 რეალიზებული საქონელი 

შემოსავლების სამსახურთან ინტეგრაცია - 

აღნიშნული მოდულში აღჭურვილია შემდეგი 

შესაძლებლობებით:   

 შემოსავლების სამსახურის 

ელექტრონული დეკლარირების 

ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ 

შექმნილი ელექტრონული ზედნადების 

მომხმარებლების ჩამოტვირთვა და შენახვა 

ბაზაში, რომელთაც  აქვთ უფლება 

შეავსოს, შეინახოს, დააკორექტიროს, 

გააქტიუროს, გააუქმოს და დაასრულოს 

ელექტრონული ზედნადები;  

 ელექტრონული ზედნადების 

ჩამოტვირთვა და მისი იმპორტი 

მონაცემთა ბაზაში; 

   ჩამოტვირთული ზედნადების 

დათვალიერება და  კორექტივების შეტანა 

(საქონლის გასაყიდი ფასის განსაზღვრა, 

საქონლისთვის შტრიხკოდის მინიჭება 

შტრიხ-კოდის წამკითხავი სკანერის 

საშუალებით (თუ ზედნადებით 

ჩამოტვირთულ საქონელს არ აქვს შტრიხ-

კოდი ან აქვს არაკორექტური შტიხ-კოდი 

მინიჭებული ); 

 მომწოდებლის კონტროლი; 

  ბაზაში იმპორტირებული ელექტრონული 

ზედნადებების გაუქმება. 

 საქონლის გაყიდვის ფასის განსაზღვრა 

(ადრე მიღებული იგივე საქონლზე 

განსაზღვრული გაყიდვის ფასის 

გადმოტანა); 

 ბაზაში  იმპორტირებული  ზედნადების  

ხელმეორედ ატვირთვის კონტროლი. 

 



5 
 

 
სურ. 7.  შემოსავლების სამსახურთან კავშირის ფორმა

კრედიტორების და დებიტორების მოდული -  

მოდული უზრუნველყოფს დებიტორული და 

კრედიტორული  ვალდებულებების კონტროლს 

და მისი დეტალურ აღრიცხვას. 

პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავებულია 

კომპანია Microsoft  ტექნოლოგიების გამოყენების 

(Net პლათფორმა, C# პროგრამირების ენა). 

პროგრამული უზრუნველყოფის მონაცემთა ბაზა 

შემუშავებულია და განთავსებულია Sql სერვერზე,   

რომელიც წარმოადგენს მონაცემთა ბაზების 

მართვის თანამედროვე და ფართოდ 

გავრცელებულ კლიენტ-სერვერულ მონაცემთა 

ბაზების მართვის  სისტემას, რომელიც ფართოდ 

გამოიყენება დიდ მონაცემთა ბაზებთან 

სამუშაოდ.[2,3] 

 

III. დასკვნა 

ნაშრომში წარმოდგენილი შემუშავებული 

გაყიდვების მართვის პროგრამული 

უზრუნველყოფა  აკმაყოფილებს ხარისხის იმ 

მაჩვენებლებს რომელიც წაეყენება პროგრამულ 

უზრუნველყოფას: ეფექტურობა; ფუნქციო-

ნალურობა; გამოყენების სიმარტივე; დროულობა; 

ინტეგრირეგბულობა; თავსებადობა; მდგრადობა ; 

გაფართოებითობა ; და  სხვა. 

ნაშრომში წარმოდგენილი  პროგრამული 

უზრუნველყოფა დანერგილი არის კომპანიებში 

და გამოიყენება  აქტიურად და წარმატებით. 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 [1]  სურგულაძე, გ. , ქრისტესიაშვილი, ხ. , 

სურგულაძე, გ.რ. საწარმოო რესურსების 

მენეჯმენტის ბიზნეს პროცესების 

მოდელირება და კვლევა. სტუ, თბილისი 

2015. 
 [2]   Troelsen A. Pro C# and the .NET 4.5 Framework, Sixth 

Edition. 2012 

 [3] სამხარაძე რ. ,SQL  სერვერი, თბილისი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,2009 

 [4] Dennis N. Hart and Shirley D. Gregor .Information 

Systems Foundations Theory, Representation and 

Reality,2007 

 [5] Laudon  K, Jane P. Laudon ,  MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEMS, 2005 

 [6]    http://www.rs.ge/common/get_doc.aspx?doc_id=7260 

 

 

 

 


