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АНОТАЦІЯ
Метою дипломного проекту є розробка інформаційної системи
управління завантаженням людських ресурсів в процесі виробництва.
Інформаційна система надає функціонал, який дозволяє складати
оптимальний поопераційний план виробництва. Також функціонал
системи дозволяє редагувати існуючі плани в процесі їх виконання, якщо
виникнуть незаплановані ситуації. При складанні плану враховуються
особливості процесу виробництва та ресурсів підприємства, надаються
підказки користувачу для складання оптимального плану, повідомляється
про виникнення конфліктних ситуацій.
Інформаційна

системи

являє

собою

настільний

додаток,

що

складається з декількох вікон, які дозволяють: вводити дані для
планування, складати план, зберігати та редагувати план, переглядати
інформацію про завантаженість та ефективність роботи працівників.
У даному дипломному проекті розроблено: архітектуру системи, базу
даних, алгоритми підказок користувачу при плануванні, алгоритм
виявлення конфліктних ситуацій, процедуру синхронізації даних із
системою контролю за ходом виконання плану виробництва, дизайн
додатку.

ABSTRACT
The aim of the diploma project is the development of information
management system of workload in the production process.
The information system provides the functionality that allows you to make
the optimal production plan. In addition, functionality of the system allows you
to edit existing plans in the process of their implementation, if any unforeseen
situation occurs. In drawing up the plan, system takes into account peculiarities
of the production and the enterprises resources, made available prompts for the
user to compile the optimum plan, reports about conflict situations.
The information system is a desktop application that consists of several
windows that allow you: enter data for planning, make a plan, save and edit a
plan, view information about the loading and efficiency of employees.
System architecture, database, algorithms of prompts for the user for
planning, algorithm of detection conflict situations, data synchronization
procedure with the control system of the progress of the production plan,
application design were developed in this project.

