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ABSTRACT

    Explanatory note of the final thesis contains: 99 pages, 13 tables, 37 figures, 20
sources, 2 applications.
Design object - subsystem management warehouse at the plant for the production
of chemicals.
     The purpose of the work -the development of a system of inventory storage
space, which will be accounting for all materials and materials of the enterprise and
management of broadcasting and supply.
     An explanatory note contains information on the progress and results of the de-
velopment of an automated workplace. In the course of work, a detailed analysis of 
the subject area and the object of automation. As a result, the main structural units 
and information flows specific to the automated customs clearance agent's workplace 
were identified and described.
     A versatile modeling of the information system using UML diagrams using the
RationalRose software product was carried out. Based on the obtained results, the 
logical structure of the database was constructed and a software product was 
developed that provides interaction with the database and implementation of all the 
functions of the system specified in the technical task.

UML DIAGRAMS, C #, DATA BASE, RATIONALROSE, MYSQL, VISUAL STU-
DIO


