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ანოტაცია- ნაშრომში დასმულია  ტურისტული 

პროდუქციის შეკვეთა-გაყიდვების  ეფექტური 

გეგმის უზრუნველყოფის  ამოცანა. 

წარმოდგენილია ტურისტული ბიზნესის 

ეფექტური მართვის ხელშეწყობის ბექოფისის და 

ფრონტოფისის ტექნოლოგიები. მომსახურების 

მიმწოდებლების, გაყიდვისათვის მომზადებული 

ტურისტული პროდუქტის მონაცემთა ბაზებისა 

და გაყიდვის მართვის პროგრამა 

შესრულებულია MS Exsel-ის და ვიზუალ 

ბეისიკის (VBA) სააპლიკაციო ენის გამოყენებით. 

საკვანძო სიტყვები: ტურისტული ბიზნესი, 

მართვის ტექნოლოგიები, ტურისტული 

პროდუქტი 

I შესავალი 

ტურისტული ბაზრის ნებისმიერი 

სუბიექტისათვის საქმიანი აქტიურობის ცენტრია 

ოფისი, რომლის მუშაობის ტექნოლოგია 

დაყოფილია  Front Office (ფრონტოფისის)-ზე და 

Back Office (ბეკოფისის)-ზე. პირველი  

დაკავშირებულია კლიენტის მომსახურებასთან, 

მეორე-კომპანიის შიდა და პარტნიორებთან 

ურთიერთობისათვის. 

ოფისში მუშაობის ტექნოლოგიები 

მრავალი სახისაა (დოკუმენტაციის შემუშავება, 

დოკუმენტების სკანირება და მათი გადაგზავნა, 

აღრიცხვისა და ანგარიშის წაყვანა, მონაცემთა 

ბაზის წაყვანა, პროგნოზირება და დაგეგმვა, 

რეკლამებში და პრეზენტაციებში მონაწილეობა 

და ა. შ.) და აქვთ სუბიექტის საქმიანობის 

მიმართულებაზე დამოკიდებული სპეციფიკა. 

მაგალითად, ტუროპერატორთან ფრონტოფისის 

ტექნოლოგიები დაკავშირებულია ტურისტული 

მომსახურების გაყიდვასთან და კლიენტის 

მომსახურებასთან [1].  

ბეკოფისური ტექნოლოგიები 

გულისხმობენ – უცხო თვალისაგან დაფარულ 

საწარმოო ტექნოლოგიებს, ტურპროდუქტის 

გაყიდვისათვის მომზადებას, მიმწოდებლებთან 

ანგარიშსწორებას, ფინანსურ აღრიცხვას, 

გაყიდვების მართვას და ა.შ.  [2]. 

მოცემული ნაშრომი  ტურისტული 

ბიზნესის მართვის ინფორმაციული  სისტემის 

ნაწილია, სადაც გაერთიანებულია მუშაობის 

ფრონტოფისის და ბეკოფისის ტექნოლოგიები. ეს 

იძლევა ტურისტული ბიზნესის ეფექტური 

მართვის საშუალებას. სისტემა უზრუნველყოფს  

კლიენტების, მომსახურების მიმწოდებლების, 

გაყიდვისათვის მომზადებულ ტურისტული 

პროდუქტის მონაცემთა ბაზების და გაყიდვის 

მართვას, ფინანსურ აღრიცხვას და სხვა.  

II. ამოცანის დასმა 

ნაშრომში დასმულია  ტურისტული 

პროდუქციის შეკვეთა-გაყიდვების  ეფექტური 

გეგმის უზრუნველყოფის  ამოცანა.  

კვლევის მიზანია  ტურისტული 

ბიზნესის ეფექტური მართვის ხელშეწყობა.  

სტატიაში შემუშავებულია 

ტურპროდუქტის მართვის ბექოფის და 

ფრონტოფის ტექნოლოგიები წრფივი 

პროგრამირების მეთოდის გამოყენებით[3]. 

პროდუქციის შეკვეთის განთავსების პერიოდი 

წარმოდგენილია რამოდენიმე ეტაპად და 

თითოეული ეტაპისათვის განისაზღვრება 

შეკვეთა-გაყიდვების მოცულობა და პერიოდები, 

დაანგარიშებულია შეკვეთის გაფორმების, 

პროდუქციის შესყიდვის საერთო დანახარჯები 

და მოგება. 

 

III ტურპროდუქტის   მართვის პროგრამა 

პროგრამულ პროდუქტში  მონაცემთა 

მართვის ინტერფეისი  აგებულია MS Exsel -ისა 

და VBA  სააპლიკაციო ენის გამოყენებით[4].  
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სამომხმარებლო ინტერფეისი შედგება შეკვეთა-

გაყიდვებისა და მონიტორინგის რელაციურ-

ლოგიკურ კავშირში მყოფი  

ავტომატიზირებული მიმართვის  შემდეგი 

მონაცემთა  ცხრილებისაგან:  

 „ტურ-პროდუქტები“-ტურპროდუქტის   

დინამიური ბაზა  (იხილეთ ნახ.1). 

 „ტურპროდუქტის ბრუნვა“- 

ტურპროდუქტის შეკვეთისა და 

გაყიდვების  საინფორმაციო ცხრილი 

(იხილეთ ნახ.2). 

 „ტურპროდუქტის მიღება-გაცემა“ - 

ტურპროდუქტის შეკვეთისა და 

გაყიდვების  ხარჯების დაანგარიშების 

სადიალოგო ფანჯარა (იხილეთ ნახ.3). 

 „ტურპროდუქტების მონიტორინგი“- 

ტურპროდუქტის  პერიოდული 

კონტროლის სადიალოგო ფანჯარა 

(ნახ.4). 

სექციაში „ტურ-პროდუქტები“  ასახულია MS 

Exsel-ში  აგებული ტურისტული პროდუქტის  

რეზერვების ძირითად მონაცემთა ბაზაზე 

მიმართვის    დინამიური მართვის 

საინფორმაციო ცხრილი. სამომხმარებლო 

ინტერფეისის სადიალოგო ფანჯარაში 

წარმოდგენილია პროდუქციის შეკვეთების 

პერიოდების, მოთხოვნილი პროდუქციის 

მოცულობის, შეკვეთის ფასებისა და 

პროდუქციის მიღებისა და გაყიდვის ფასების 

შესაბამისი ველები მომწოდებელი 

ფირმების/ტუროპერატორების სიასთან ერთად 

მათი პირადი მონაცემების, 

ადგილმდებარეობისა და სატელეფონო 

კავშირების მიხედვით. ეფექტური 

მუშაობისთვის დაყენებულია ორი ფილტრ- 

ღილაკი. (იხი(იხილეთ ნახ.1). 

 

 
ნახ.1. „ტურ-პროდუქტები“-ტურპროდუქტის   დინამიური ბაზა 

 

სექციაში „ტურპროდუქტის   ბრუნვა“ 

ხდება ძირითად ბაზაზე მიმართვა და  მიღება- 

გაცემისათვის შერჩეულ ტურპროდუქციაზე 

მოთხოვნის გაგზავნა Exsel-ში VBA სააპლიკაციო  

ენაში შესრულებული შესაბამისი მიმართვის 

კოდების საშუალებით(იხილეთ ნახ.2). 



 
ნახ.2. ტურპროდუქტის შეკვეთისა და გაყიდვების  საინფორმაციო ცხრილი 

 

სექციაში „ტურპროდუქტის   მიღება-

გაცემა“ ხდება ფირმის რეგულარული 

კლიენტების შერჩევა მათი პირადი მონაცემების, 

ადგილმდებარეობისა და სატელეფონო 

კავშირების  მიხედვით; მიღება-გაცემისათვის 

შერჩეული ტურპროდუქტის   ფასების 

დაანგარიშება. მომწოდებლებთან და  

კლიენტებთან ანგარიშსწორება, 

ფინანსური აღრიცხვისა  და ფირმის მიერ 

მიღებული მოგების დაანგარიშება,  

ზედნადებების, ინვოისებისა და ანგარიშ-

ფაქტურების  გამოწერა  VBA სააპლიკაციო ენაში   

შესრულებული შესაბამისი კოდების მიხედვით 

(იხილეთ ნახ.3. ).  

 

 

 

 
ნახ.3. ტურპროდუქტის შეკვეთისა და გაყიდვების  ხარჯების დაანგარიშების სადიალოგო ფანჯარა 

 



სექციაში „ტურპროდუქტების 

მონიტორინგი“ ასახულია მიმდინარე 

ინფორმაციის პერიოდული კონტროლის,  

აღწერისა   და მიმდინარე დანახარჯების 

მონიტორინგის  სამომხმარებლო ინტერფეისი 

(იხილეთ ნახ.4). 

 

 
ნახ.4. აღწერისა   და მიმდინარე დანახარჯების მონიტორინგის  სამომხმარებლო ინტერფეისი 

 

ამრიგად, მიღებულია სპეციალიზირებული 

დარგობრივი ინფორმაციული სისტემა, რომლის 

გამოყენება ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელს საქმიანობის ეფექტურობის 

ამაღლებაში  „გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე  

უნივერსალური სისტემების გამოყენება“ [5, გვ.1].    

 

III დასკვნა 

მიღებულია ტურისტული ბიზნესის ეფექტური 

მართვის ხელშეწყობის ბექოფის და ფრონტოფის 

ტექნოლოგიები, რომლებიც საშუალებას იძლევა 

მარტივი პროცედურებით ვმართოთ 

ტურპროდუქტის   დინამიური ბაზა; 

ტურპროდუქტის შეკვეთისა და გაყიდვების  

პროცესი; ტურპროდუქტის შეკვეთისა და 

გაყიდვების  ხარჯები,  დაანგარიშების 

დიალოგური ფანჯრების გამოყენებით; აღწერისა   

და მიმდინარე დანახარჯებს მონიტორინგი 

შესაბამისი   სამომხმარებლო ინტერფეისის 

გამოყენებით.   პროგრამა  შესრულებულია MS 

Exsel -ისა და  VBA ინსტრუმენტარიების 

გამოყენებით.  
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