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РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка випускної роботи містить: 80 аркушів, 15 таблиць,
46 рисунків, 18 джерел, 3 додатки.
      Об’єкт проектування – інформаційна підсистема обліку продажів для
мережу магазинів взуття.
     Мета роботи – розробка інформаційної підсистеми, яке полегшить роботу
персоналу по веденню записів про закупівлю/продаж, надасть можливість
доступу до облікових записів в будь-якій точці де є мережа Інтернет, надасть
можливість продажу товару необмежену годинами роботи магазину, купити 
товар зможуть покупці з інших районів міста. Інформаційна система допомагає
менеджеру вести облік асортименту товару, контролювати замовлення покупців,
вести статистику продажу товару та контролювати взаємодію з 
постачальниками.
     Пояснювальна записка містить повну інформацію про розробку та
результати програмного додатку. Був проведений детальний аналіз предметної
області та побудовано логічну структуру бази даних, розроблено алгоритм
забезпечення системи, показана функціональність програми, продемонстрована
робота головного модуля системи, представлені всі алгоритми блок-схем, 
описано вкладки та функції програмного додатку.
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ABSTRACT
Explanatory note of the final work contains: 80 sheets, 15 tables, 46 figures, 18
sources, 3 applications.
    Design object - information system of sales accounting a network of shoe stores.
The purpose of the work is the development of an information subsystem that will
facilitate the work of the personnel on keeping records on purchase / sale, will 
provide access to accounts at any point where there is an Internet network, will allow 
the sale of goods unlimited hours of work of the store, buy goods can buyers from 
other areas of the city. The information system helps the manager to keep track of the 
range of goods, to monitor the orders of buyers, to maintain sales statistics and to 
monitor the interaction with suppliers.
     The explanatory note contains the full details of the development and results of
the software application. A detailed analysis of the subject area was carried out and 
the logical structure of the database was built, the algorithm of providing the system 
was developed, the functionality of the program demonstrated, the main module work
was demonstrated, all the flowchart algorithms are presented, the tabs and functions 
of the software application are described.
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