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PLAN PREZENTACJIPLAN PREZENTACJI

oo Cel pracyCel pracy
Dziedzina problemowaDziedzina problemowaoo Dziedzina problemowaDziedzina problemowa

oo Istniejące rozwiązania komercyjneIstniejące rozwiązania komercyjne
Założenia koncepcji systemu informatycznegoZałożenia koncepcji systemu informatycznegooo Założenia koncepcji systemu informatycznegoZałożenia koncepcji systemu informatycznego

oo ImplementacjaImplementacja
W i kiW i kioo WnioskiWnioski

oo Wykaz literaturyWykaz literatury



CEL PRACYCEL PRACY

i ż i ki j j t k ii ż i ki j j t k iem pracy inżynierskiej jest wykazanie:em pracy inżynierskiej jest wykazanie:
panowania wiedzy objętej programem studiów, panowania wiedzy objętej programem studiów, 
miejętności pracy z literaturą naukową miejętności pracy z literaturą naukową 
modzielności w rozwiązywaniu narzuconego problemu.modzielności w rozwiązywaniu narzuconego problemu.



ZAKRES PRACYZAKRES PRACY

rzygotowanie aplikacji informatycznej rzygotowanie aplikacji informatycznej 
spomagającej obsługę sieci salonówspomagającej obsługę sieci salonówspomagającej  obsługę sieci salonów spomagającej  obsługę sieci salonów 
osmetycznych.osmetycznych.

ynności do wykonania:ynności do wykonania:
i d i d i bl i t h i ńi d i d i bl i t h i ńzpoznanie dziedziny problemu i stosowanych rozwiązań;zpoznanie dziedziny problemu i stosowanych rozwiązań;

efiniowanie założeń rozwiązania problemu;efiniowanie założeń rozwiązania problemu;
li tli t d l i UMLd l i UMLaliza systemu aliza systemu –– modelowanie UML;modelowanie UML;

ojekt i implementacja bazy danych;ojekt i implementacja bazy danych;
j kt i i l t jj kt i i l t j bb iiojekt i implementacja ojekt i implementacja webweb service;service;

ojekt i implementacja aplikacji internetowej;ojekt i implementacja aplikacji internetowej;



DZIEDZINA PROBLEMOWADZIEDZINA PROBLEMOWA

odstawowe działania salonu kosmetycznego obejmują:odstawowe działania salonu kosmetycznego obejmują:
rejestracja klienta oraz rezerwacja usług;rejestracja klienta oraz rezerwacja usług;rejestracja klienta oraz rezerwacja usług;rejestracja klienta oraz rezerwacja usług;
prowadzenie usług kosmetycznych (kosmetyczka);prowadzenie usług kosmetycznych (kosmetyczka);
specjalistyczne konsultacje (kosmetolog dermatolog);specjalistyczne konsultacje (kosmetolog dermatolog);specjalistyczne konsultacje (kosmetolog, dermatolog);specjalistyczne konsultacje (kosmetolog, dermatolog);
serwis techniczny (konserwator);serwis techniczny (konserwator);
utrzymanie wysokich standardów sanitarnoutrzymanie wysokich standardów sanitarno--higienicznychhigienicznychutrzymanie wysokich standardów sanitarnoutrzymanie wysokich standardów sanitarno--higienicznych higienicznych 
(sprzątaczka);(sprzątaczka);
kierowanie całością pracy salonu (manager / właściciel);kierowanie całością pracy salonu (manager / właściciel);kierowanie całością pracy salonu (manager / właściciel);kierowanie całością pracy salonu (manager / właściciel);



DZIEDZINA PROBLEMOWA (c.d.)DZIEDZINA PROBLEMOWA (c.d.)

dentyfikowane konflikty (trudności) w działaniu sieci dentyfikowane konflikty (trudności) w działaniu sieci 
lonów kosmetycznych:lonów kosmetycznych:y yy y
słaba komunikacja wewnętrzna i informowanie w salonach;słaba komunikacja wewnętrzna i informowanie w salonach;
ograniczony zakres rezerwacji usług i zarządzaniaograniczony zakres rezerwacji usług i zarządzaniaograniczony zakres rezerwacji usług i zarządzania ograniczony zakres rezerwacji usług i zarządzania 
klientem;klientem;
niesatysfakcjonujące raporty.niesatysfakcjonujące raporty.y j ją p yy j ją p y

otencjalne możliwości usprawnienia:otencjalne możliwości usprawnienia:
poprawa komunikacji wewnętrznej;poprawa komunikacji wewnętrznej;
zwiększenie możliwości rezerwacji i zautomatyzowanie zwiększenie możliwości rezerwacji i zautomatyzowanie 
podziału pracy;podziału pracy;
zautomatyzowanie procesu raportowaniazautomatyzowanie procesu raportowania



ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA KOMERCYJNEISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA KOMERCYJNE

SystemSystem Pro Pro BeautyBeauty::

Q Q -- Salon piękności 3000Salon piękności 3000



KONCEPCJA SYSTEMU AresMNBS
Założenia

pracowywany system  powinienpracowywany system  powinien::

Założenia

zautomatyzować proces podziału pracy i przydziału zautomatyzować proces podziału pracy i przydziału 
gabinetów i sprzętu;gabinetów i sprzętu;

i k ć li ś i ji kli ti k ć li ś i ji kli tzwiększyć możliwości rezerwacji przez klienta poprzez zwiększyć możliwości rezerwacji przez klienta poprzez 
rezerwacje internetową;rezerwacje internetową;

i ali o ać klientó na mapiei ali o ać klientó na mapiez wizualizować  klientów na mapie;z wizualizować  klientów na mapie;
poszerzać obszar raportowania;poszerzać obszar raportowania;
b ć t i d ż i k l t jib ć t i d ż i k l t jibyć tani w wdrożeniu oraz eksploatacji;być tani w wdrożeniu oraz eksploatacji;
uruchamiać się z dowolnej platformy.uruchamiać się z dowolnej platformy.



KONCEPCJA SYSTEMU AresMNBS
AktorzyAktorzy

ientient pracownicypracownicy



KONCEPCJA SYSTEMU AresMNBS
Wizja systemuWizja systemu



KONCEPCJI SYSTEMU AresMNBS
Moduły systemuModuły systemu



KONCEPCJI SYSTEMU AresMNBS
Użyte technologieUżyte technologie

Użyte w pracy technologie:Użyte w pracy technologie:Użyte w pracy technologie:Użyte w pracy technologie:
• MS SQL Server 2008 R2 Express;;

• jQery 1.7.1.;

• PHP 5.3.;

• Apache 2.2.21.



SYSTEM AresMNBSSYSTEM AresMNBS
Obsługa klientaObsługa klienta -- wyświetl wszystkich klientówwyświetl wszystkich klientówObsługa klienta Obsługa klienta wyświetl wszystkich klientówwyświetl wszystkich klientów



SYSTEM AresMNBSSYSTEM AresMNBS
Obsługa klientaObsługa klienta –– dodaj nowego klientadodaj nowego klientaObsługa klienta Obsługa klienta dodaj nowego klientadodaj nowego klienta



SYSTEM AresMNBSSYSTEM AresMNBS
Obsługa klientaObsługa klienta -- wyświetl lokalizacje klientówwyświetl lokalizacje klientówObsługa klienta Obsługa klienta wyświetl lokalizacje klientówwyświetl lokalizacje klientów



SYSTEM AresMNBSSYSTEM AresMNBS
Raporty Raporty –– obciążenie stanowiskaobciążenie stanowiskap yp y ąą



SYSTEM AresMNBSSYSTEM AresMNBS
Raporty Raporty –– obciążenie salonuobciążenie salonup yp y ąą



SYSTEM AresMNBSSYSTEM AresMNBS
Raporty Raporty –– rozkład wiekowy dla wybranej usługirozkład wiekowy dla wybranej usługip yp y y y j gy y j g



PODSUMOWANIE I WNIOSKIPODSUMOWANIE I WNIOSKIPODSUMOWANIE I WNIOSKIPODSUMOWANIE I WNIOSKI

•• Osiągnięto cel pracy inżynierskiej:Osiągnięto cel pracy inżynierskiej:
oo w pracy przedstawiono koncepcję oraz częściową w pracy przedstawiono koncepcję oraz częściową 

implementację systemu wspomagającego obsługę sieci implementację systemu wspomagającego obsługę sieci 
l ó k t hl ó k t hsalonów kosmetycznychsalonów kosmetycznych

•• Charakterystyka opracowanego systemu:Charakterystyka opracowanego systemu:
oo usprawnia wewnętrzną komunikację w sieci salonów, usprawnia wewnętrzną komunikację w sieci salonów, 
oo zwiększa możliwości rezerwacji, zwiększa możliwości rezerwacji, 
oo automatyzuje proces podziału pracy, automatyzuje proces podziału pracy, 
oo rozszerza zakres procesu raportowania,rozszerza zakres procesu raportowania,
oo możliwa rozbudowa systemu.możliwa rozbudowa systemu.



DziękujęDziękuję


