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Zaprojektowanie i implementacja wybranych funkcji  
systemu informatycznego wspomagającego obsługę 
klientów branży farmaceutycznej 
 
Obszary odpowiedzialności systemu: 
- Zamówienia 
- Projekty 
- Matryce 
- Specyfikacje 
- Dane  
 
 

Cel pracy 
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• Wyzwania współczesnego biznesu: 
• Efektywność 
• Skuteczność  
• Zmniejszanie kosztów  

• Dobra praktyka wytwarzania:  
• Rozwój  produkcja  kontrola  dystrybucja  składowanie 
• Ewidencja i oznakowanie 

 
    Oprogramowanie wspomagające procesy 

biznesowe to dziś niemal standard. 
 

Dziedzina problemu 
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Analiza problemu 
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Obszar działalności systemu i wymagania stawiane systemowi 
 



Wymagania funkcjonalne: 
 
• Wprowadzanie i 

zarządzanie danymi 
• Generowanie zamówienia 
• Generowanie raportów z 

kontroli jakości 
• Tworzenie raportów wg 

wybranych kryteriów 

Wymagania pozafunkcjonalne: 
 
• Użyteczność  i dostępność 
• Niezawodność 
• Wydajność  
• Bezpieczeństwo  

Analiza problemu c.d. 
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Modelowanie UML 
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Diagram 
czynności 

Diagram 
przypadków 

użycia 
Diagram 
maszyny 
stanowej 

 
Diagram interakcji 
 

Diagram sekwencji 
 

Diagram czasowy 

Diagram przeglądu 
interakcji 

 
Diagram komunikacji 
 

Diagram 
wdrożenia 
 Diagram  

obiektów 
 Diagram pakietów 

Diagram klas 
 Diagram 

komponentów 
 

•Diagram czynności 

•Diagram przypadków użycia 

•Diagram maszyny stanowej 

•Diagram sekwencji 

•Diagram klas 
 

 



Diagram przypadków użycia 
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Diagram przypadków: 

• Granice systemu 

• Użytkowników systemu 

• Funkcje systemu 

• Zależności między 

użytkownikami z funkcjami 

budowanego systemu.  

 



Diagram sekwencji 
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Wymiar poziomy (ma charakter statyczny) przedstawia role obiektów 
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Diagram stanów 
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• stan 

• przejście 

• stan początkowy 

• stan końcowy 

  



Diagram klas 

2012-09-19 10 WWSI 2012 



Diagram czynności 
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 Modelowanie 

dynamicznych 

aspektów 

 Czynności  

 Efekt  

zmiany stanów 
 

 



Wykorzystane technologie 
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Implementacja baz danych 
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Encja  Tabela 
Klient Klienci 

atrybuty kolumny 
nazwa nazwa 

unikatowy identyfikator klucz główny 



Aplikacja -Logowanie 

2012-09-19 14 WWSI 2012 



Aplikacja – okno główne 
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Podsumowanie 
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• Co udało się zrealizować? 

• Z czym były problemy, czego się nie udało? 

• Dalszy rozwój systemu. 

• Osobiste korzyści wynikające z pracy nad projektem    

systemu. 
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