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Cel pracy:

• poznanie budowy bazy danych, na której oparte jest
działanie internetowego serwisu, w którym można
wyszukać i zarezerwować odpowiedni obiekt noclegowy

• poznanie zasad projektowania i funkcjonowania
interfejsu użytkownika korzystającego z serwisu

• stworzenie działającego produktu – serwisu
internetowego



1. Analiza zapotrzebowania na internetowe serwisy dla
turystów oraz działających już na rynku produktów.

2. Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemu.
3. Architekturze systemu, modelach oraz wstępny projekt

interfejsu użytkownika.
4. Przedstawiony działający serwis internetowy, z opisem

bazy danych oraz instrukcją użytkowania dla
potencjalnego klienta serwisu oraz kontrahenta.

5. Wyniki testowania wybranych funkcji systemu.
6. Możliwości rozwoju zaprojektowanego systemu.

Zakres pracy



Rozwój turystyki

• Wzrost dochodów i zamożności
• Więcej wolnego czasu
• Spadek cen produktów turystycznych
• Zanieczyszczenie środowiska, hałas
• Zapotrzebowanie na odpoczynek i 

regenerację sił • Duża liczba ofert dostosowanych 
do potrzeb różnych klientów

• Internet jako źródło danych 
dotyczących obiektów 
turystycznych, warunków i atrakcji

• Internet może być nie tylko 
źródłem danych, ale również 
narzędziem do zaplanowania i 
zorganizowania wyjazdu



W projektowanym systemie zakłada się istnienie dwóch 
modułów:

• Moduł użytkowy
• Moduł kontrahenta (oferenta)

Użytkownik:
• Wyszukiwanie, ocenianie i rezerwacja oferty

Kontrahent:
• Rejestracja kontrahenta, dodawanie i edycja ofert, 

zatwierdzanie rezerwacji



Architektura systemu
W niniejszej pracy użyto architektury klient-serwer. Procesem zgłaszającym 

usługę jest klient, natomiast serwer jest procesem dostarczającym zleconą 
usługę.

Do graficznego przedstawienia modelu systemu informatycznego wykorzystany 
został język UML

Diagram 
przypadków 
użycia –
rezerwacja oferty



Architektura 
systemu

Diagram stanów –
zatwierdzenie/odrzucenie 
rezerwacji



Widok strony 
głównej z 

wyszukiwarką



Prezentacja 
oferty wraz z 

oceną



Formularz 
rezerwacji



Formularz 
oceny oferty



Rejestracja 
kontrahenta -

formularz



Widok oferty po 
stronie 

Kontrahenta

Widok złożonej 
rezerwacji



Podsumowanie

Po przeanalizowaniu potrzeb potencjalnych klientów oraz istniejących już na 
rynku produktów został stworzony serwis, który spełnia postawione przed 
nim założenia:

- Kontrahent, po zarejestrowaniu w serwisie, w prosty sposób umieszcza 
szczegółowo opisaną ofertę wraz ze zdjęciami

- Użytkownik ma możliwość wyszukania i rezerwacji odpowiedniego obiektu
- Po skorzystaniu z oferty Użytkownik może dokonać oceny oferty
- Na podstawie zamieszczonych ocen Kontrahent może dostosować oferty 

do wymagań gości
- Zautomatyzowany system powiadamiania klientów o zatwierdzeniu 

rezerwacji



Możliwość rozwoju systemu

Zaprojektowany system można modernizować i rozwijać wraz z rosnącymi 
potrzebami rynku oraz coraz większymi wymaganiami klientów:

• Formularz dodawania ofert może być powiększany o kolejne pola, które 
będą bardziej szczegółowo przedstawiać zalety produktu

• Wyszukiwarka może być rozbudowana o kolejne parametry
• Obiekt może być umieszczony na mapie, z opisem dojazdu oraz danymi 

GPS
• Aktualizowany na bieżąco kalendarz rezerwacji, który przyśpieszy proces 

rezerwowania ofert
• System promocji, ofert „last minute”, rabatów
• Możliwość dokonywania płatności przez Internet



Koniec
Dziękuję za uwagę
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