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დანართი #1 

 

პროგრამის მონაცემთა ბაზა სასურველია იყოს Microsoft SQL Server 2008 ან ზევით, ასევე შეიძლება 

MySQL 5.0 და ზევით. პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

  

1. ძირითადად უნდა იმუშაოს Windows-ის ბაზაზე; 

2. ოპტიმიზირებული უნდა იყოს ე.წ. ტერმინალურ რეჟიმში მუშაობისთვის. 

3. კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით ზოგიერთი მოდულები მუშაობდეს ვებ 

ტექნოლოგიაზეც. 

4. ასევე კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით, ზოგიერთი მოდული მუშაობდეს პლანშეტზე 

და მაქსიმალურად იყოს მასზე სამუშაოდ ოპტიმიზირებული; 

5. სისტემა მთლიანად უნდა იყოს დოკუმენტირებული. ასევე კომპანიამ სრულად უნდა 

დაგვიჭიროს მხარი საჭიროების შემთხვევაში სისტემის ვალიდაციისათვის. 

6. სხვა კომპიუტერულ სისტემებთან მონაცემთა გაცვლის საშუალება (მაგალითად ორისის 

ბუღალტერია) 

7. სასურველია სისტემა იყოს მრავალენიანი (Multilanguage) (ქართული, ინგლისური,  

რუსულიც).  

8. საგარანტიო პერიოდი – მინიმუმ 1 წელი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან.  

ფუნქციონალური მოთხოვნები: 

  

1.   პროგრამაში მომხმარებელთა ავტორიზაცია (როგორც Domain User, ასევე Local User); 

2.    მომხმარებელთა მართვა, პროგრამის მოდულებთან და სხვადასხვა ფუნქციონალთან 

მოხმარებლების(ჯგუფების) დაშვების/აკრძალვის/ცვლილების განხორციელების განსაზღვრა; 

3.  პროგრამაში ნებისმიერ განხორციელებულ ოპერაციაზე (ცვლილებების ჩათვლით) მომხმარებლის 

იდენტიფიცირება; 

4.    სასურველია თუ სისტემას ექნება მომხმარებელთა შეტყობინების მოდული; – პრეტენდენტი 

ვალდებულია სატენდერო წინადადებაში ცალკე გამოყოს აღნიშნული მომსახურების 

ღირებულება; 

5.     ე.წ. „შტრიხ კოდები“-თ დასახელებების იდენტიფიცირება შესაბამისი აპარატურის 

გამოყენებით– პრეტენდენტი ვალდებულია სატენდერო წინადადებაში ცალკე გამოყოს  

აღნიშნული მომსახურების ღირებულება; 
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6.    რეპორტინგის მოქნილი სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს მომხმარებელს ბიზნეს 

პროცესების მოთხოვნებიდან გამომდინარე დინამიურად შექმნას რეპორტები;  

7.   სისტემაში სრულად ჩაშენებული უნდა იყოს შემოსავლების სამსახურის სერვისები (rs.ge, 

იგულისხმება დღგ, სასაქონლო ზედნადებები და ა.შ.); 

8.   სისტემას უნდა ჰქონდეს ნაშთების მრავალობიექტური განაწილების საშუალება; 

9.    დასახელებების, სხვადასხვა მახასიათებლებით, სხვადასხვა ჯგუფებსა და ქვეჯგუფებში 

მიკუთვნების საშუალება და შესაბამისად ამ ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების მიხედვით მათი 

ანალიზი; 

10.  სისტემას უნდა შეეძლოს ზოგიერთი პროცესის ავტომატიცია, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს 

ადამიანური ფაქტორი (ადამიანების მიერ დაშვებული შეცდომების ალბათობა,  თანამშრომელთა 

დროის მაქსიმალური გამონთავისუფლება და ა.შ).  

  

მოთხოვნები ბუღალტერიისათვის: 

  

1.   ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია– პრეტენდენტი ვალდებულია სატენდერო 

წინადადებაში ცალკე გამოყოს  აღნიშნული მომსახურების ღირებულება; 

3.  ძირითად საშუალებებზე ცვეთის სხვა და სხვა მეთოდების  ავტომატური გამოყენება (წრიფი 

მეთოდი და შემცირებადი ნაშთის მეთოდით) 

4.  ძირითადი საშუალების ისტორიის ნახვისა და შენახვის შესაძლებლობა (იგულისხმება თითოეულ 

ძირითად საშუალებაზე შემდეგი მონაცემების ნახვა: შესყიდვის თარიღი, შესასყიდი 

თანხა,ძირითადი საშუალების ჯგუფი, ძირითადი საშუალების ქვეჯგუფი, განზომილების 

ერთეული,ადგილმდებარეობა, მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი; ძირითადი საშუალების 

უნიკალური კოდი, სასიცოცხლო ვადა, კაპიტალური რემონტის თარიღი, კაპიტალური რემონტის 

თანხა, ჩამოწერის/გაყიდვის თარიღი, ჩამოწერის/გაყიდვის თანხა, ოპერაციის შესრულების 

თარიღი, ოპერატორის სახელი და გვარი); 

5.   აუცილებელია პროგრამა ინტეგრირდებოდეს ოფისთან, ანუ იძლეოდეს მონაცემების ექსელში 

ექსპორტისა და პირიქით მონაცემების ექსელიდან პროგრამაში იმპორტის საშუალებას; 

6.  აუცილებელია პროგრამა იძლეოდეს ცვლილებების შეტანის საშუალებას, სადაც კომენტარის 

სახით მიეთითება ცვლილების მიზეზი, ცვლილების თარიღი, შემსრულებელი ოპერატორი; 

7.  აუცილებელია პროგრამა ბლოკავდეს და არ იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ოპერატორმა 

რომელიმე მნიშვნელოვანი შესავსები ველი გამოტოვოს ან არასწორი მაჩვენებლი მიუთოს, 

მაგალითად : შესყიდვის თანხა მიუთითოს ნული; 

8.   აუცილებელია პროგრამა ახდენდეს რეაგირებას სრულად გაცვეთილ ძირითად საშუალებებზე, 

რომ კომპანიამ არ გააგრძელოს ნულოვან აქტივებზე ცვეთის დარიცხვა, მსგავს სრულად 

გაცვეთილ აქტივებზე უნდა გაჩერდეს ცვეთა ავტომატურად და რეესტრში უნდა განსხვავებული 

მანიშნებლით. 
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9.   აუცილებელია პროგრამაში მუშაობდეს ფილტრი, რომელიც მოგვცემს საშუალებას საჭიროების 

მიხედვით გავფილტროთ მონაცემები, მაგ: გვაინტერესებს ტრანსპორტის ჯგუფში რამდენი 

გვყავს სედანის ტიპის ავტომობილი, ან შენობების ჯგუფში რამდენია 500 კვ ზე მეტი ფართის 

მქონე, მოცემული საკითხი უშულოდ პროგრამაზე მუშაობის პროცესში გამოიკვეთება. 


