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bi11 estore web 

აღწერა 

ვებ აპლიკაცია -  „bi11 estore web“ - განკუთვნილია მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვის 
ავტომატიზაციისათვის სასაწყობო მეურნეობაში, მარკეტში ან თუნდაც მცირე წარმოებაში. 

 მისი საშუალებით შეგვიძლია: 

1. შევქმნათ საინფორმაციო ბაზა მატერიალური ფასეულობების, მომწოდებლებისა და 

მყიდველებისათვის.  

2. დავაფიქსიროთ  ინფორმაცია მატერიალური ფასეულობების მიღების, გაცემის, ხარჯვის, 
დამზადების და შიდა გადაზიდვის თაობაზე. საიტზე შეუსვლელად გავაგზავნოთ  
შესაბამისი დოკუმენტები rs.ge-ზე 

3. საქონლის რეალიზაციის პროცესის გასამარტივებლად შევქმნათ და გამოვიყენოთ 

ერთდროულად გაყიდვადი საქონლის ჩამონათვალები, ე.წ. „კომპლექტები“, რაც 

მნიშვნელოვნად ამცირებს საქონლის გამოწერაზე დახარჯულ დროს. გამოვიყენოთ შტრიხ 

კოდების სკანერი. 

4. აპლიკაციასთან მუშაობის ყველა ეტაპზე  გამოვიყენოთ ძებნის განსაკუთრებულად 

მოხერხებული სისტემა.  

5. საქმიანობის ანალიზისათვის მივიღოთ ინფორმაცია შესყიდვებისა და გაყიდვების 

თაობაზე ცალკეული საქონლის მიხედვით.  

ეს არის აპლიკაციის შესაძლებლობათა მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი. 

გადავიდეთ სისტემასთან მუშაობის პროცესის მოკლედ აღწერაზე. 

 

 

 

 

 



აპლიკაციასთან მუშაობის პრინციპების გასაცნობად ვებ ბრაუზერში  უნდა გადავიდეთ 

ლინკზე : http://bi11.ge/test/ .  

დავინახავთ შემდეგ ფორმას: 

 

ტექსტურ ველში „undefined“-ის ნაცვლად ჩავწეროთ „test“ და დავაჭიროთ „start“ ღილაკს  ან 
„enter“ კლავიშს კლავიატურაზე. (შემდეგში „test“-ის ჩაწერა აღარ დაგვჭირდება). მივიღებთ 
შემდეგ მენიუს: 

 

 

სატესტო ვერსიაში შესასვლელად პაროლის შეტანა არ დაგვჭირდება. დავაჭერთ „enter“ 
ღილაკს  ან „enter“ კლავიშს კლავიატურაზე და შევალთ სისტემაში, სადაც გვექნება შემდეგი 
სურათი: 

 

 

 

სურათზე მოცემული თითოეული ღილაკი სისტემის სხვადასხვა ფუნქციების 
განხორციელებას ემსახურება. ცალ ცალკე განვიხილოთ თითოეული მათგანი. 

 

 



1. მონაცემები 

აპლიკაციის ამ ნაწილში შეგვიძლია სისტემის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი 
ინფორმაციის შემცველ ცხრილებთან მუშაობა. 

დავაჭიროთ ღილაკს „მონაცემები“. მივიღებთ: 

 

დავინახავთ, რომ ღილაკი „მონაცემები“ მწვანე ფერის გახდა, ხოლო ძირითადი მენიუს ქვეშ 
გაჩნდა მისი შესაბამისი ქვემენიუ. 

ქვემენიუს მარცხენა ნაწილში მოთავსებულია ჩამოსაშლელი სია, რომელიც სისტემის 
მუშაობისთვის საჭირო ცხრილების ჩამონათვალს შეიცავს: 

 

ამ ჩამოსაშლელი სიიდან შესაბამისი ცხრილის   ამორჩევით შეგვიძლია მისი გააქტიურება. 
მაგალითად ავირჩიოთ ცხრილი „ფირმები“. ბრაუზერში გამოჩნდება შესაბამისი მონაცემები 
ცხრილის სახით: 



 

 

 ცხრილის რომელიმე სტრიქონზე დაკლიკებით სისტემა გადადის ამ სტრიქონთან მუშაობის 
რეჟიმში. სტრიქონი ფერს იცვლის და „ცვლილება“ ღილაკზე დაჭერით აქტიურდება ფორმა, 
რომელშიც აისახება აქტიური სტრიქონის შიგთავსი და რომლის საშუალებითაც 
შესაძლებელია სტრიქონის რედაქტირება ან ახალი სტრიქონის დამატება: 

 

„მონაცემები“-ს რეჟიმში, როგორც შესაბამისი მენიუს შინაარსიდან ჩანს, შესაძლებელია 
აგრეთვე ცხრილის განახლება, სტრიქონის წაშლა, ექსელში ექსპორტი და შესაბამისად 
მომზადებული მონაცემების ატვირთვა. 

ანალოგიურად ხდება დანარჩენ ცხრილებთან მუშაობაც. 



2. ოპერაციები:  

მთავარი მენიუს შესაბამის ღილაკზე დაჭერით მივიღებთ: 

 

სისტემის ამ ნაწილში ხორციელდება შემდეგი ხუთი ოპერაცია: 

1. მატერიალური ფასეულობების მიღება 

2. მატერიალური ფასეულობების გაყიდვა (გაცემა,ხარჯვა) 

3. მატერიალური ფასეულობების შიდა გადაზიდვა 

4. საწყისი ნაშთების დასმა 

5. ფასების ფორმირება 

პირველი სამი ოპერაცია ტექნიკურად ერთნაირად ტარდება, კერძოდ: 

ვირჩევთ შესაბამის რეჟიმს, მაგალითად „გაყიდვა” (იგულისხმება, რომ გასაყიდი საქონელი 
და ფირმა, რომელსაც უნდა მივყიდოთ, დამატებულია შესაბამის ცხრილებში). 

საქონლის ჩამონათვალიდან  „+“ ღილაკზე დაჭერით, ან ორმაგი წკაპით ვირჩევთ გასაყიდი 
საქონლის ჩამონათვალს: (ამ პროცესში გვეხმარება ძებნის სისტემა ან შტრიხ კოდის სკანერი) 



 

მიღებულ ჩამონათვალში ვუთითებთ საქონლის რაოდენობებს.  

თუ საქონელს ვყიდით საბოლოო მომხმარებელზე, რომელსაც სასაქონლო ზედნადები არ 
ჭირდება, ვაჭერთ ღილაკზე „შენახვა საბოლოო მომხმარებელზე“. თუ საქონლის 
რაოდენობები კორექტულია (არ აღემატება ნაშთებს) სისტემა შეინახავს ამ ოპერაციას და 
პროცესი დასრულდება, ხოლო თუ საქონელს ვყიდით ფირმაზე, მაშინ ვაჭერთ ღილაკს 
„შეკვეთის მომზადება“ :  

გააქტიურდება ფორმა, საიდანაც შეგვიძლია ამოვირჩიოთ არა მარტო ფირმა, არამედ თუ 
აუცილებელია, ზედნადების მომზადებისთვის საჭირო სხვა პარამეტრებიც: 

 



შესაბამის ღილაკზე დაჭერით აქტიურდება საძიებო ფორმა, საიდანაც ავირჩევთ საჭირო 
ფირმას, მისამართს, ავტომობილს ან მძღოლს (ძებნის პრინციპი ყველგან ერთნაირია) 

 

საჭირო მონაცემების ამორჩევის შემდეგ უნდა დავაჭიროთ ღილაკზე, შეკვეთის შენახვა: 

 

ამით ოპერაცია დასრულდება. 

ანალოგიურად ხდება მიღების და შიდა გადაზიდვის ოპერაციების გატარება. ყველა ამ 
ოპერაციის გატარებისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საჭიროა ოპერაციის თარიღის, 
ოპერაციის შესრულების ობიექტის და შიდა გადაზიდვის შემთხვევაში, საქონლის  მიმღები 
ობიექტის მითითება: 



 

 

საწყისი ნაშთების რეჟიმში ვმუშაობთ შემდეგი სახის ცხრილთან: 

 

ისრებით მითითებულ სვეტებში შეგვაქვს საქონლის რაოდენობა და შესყიდვის საშუალო 
ღირებულება (თვითღირებულება დღგ-ს ჩათვლით), მოვნიშნავთ შესანახი მონაცემების 
შესაბამის სტრიქონებს და ღილაკზე - „მონიშნული ნაშთების ატვირთვა“ - დაჭერით 
სისტემას შევანახვინებთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ცვლილებებს.  

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ნაშთები უნდა დაფიქსირდეს თითოეული ობიექტის 
მიხედვით. 

 

ანალოგიურად ხდება ფასების ფორმირებაც: 



 

ბოლო ორივე ოპერაცია ითვალისწინებს ამ ცხრილების ექსელში ექსპორტს, შემდეგ ნაშთების 
ან ფასების მთლიანად იქ მომზადებას,  მათ უკან ცხრილში დაბრუნებას  და მონაცემების 
შენახვას. ამისათვის საკმარისია დავაკოპიროთ ექსელში კორექტულად მომზადებული 
ცხრილი, დავაჭიროთ ღილაკს „იმპორტი“  და ტექსტურ ველში ჩავაგდოთ დამახსოვრებული 
ცხრილი.  

 

 

წითლად მონიშნულ ღილაკზე დაჭერით ჩვენს მიერ განხორციელებული ცვლილებები 
აისახება ბრაუზერში, რის შემდეგაც შეგვიძლია მოვნიშნოთ და დავიმახსოვროთ მთელი 
ცხრილი. 

„ოპერაციები“-ს  რეჟიმში შესაძლებელია  აგრეთვე კომპლექტების შექმნა და გამოყენება, 
ასევე ზედნადების ჩამოტვირთვა rs.ge-დან და ზედნადების ბეჭდვა ქვემოთ მდებარე ნახაზზე 
წითელი ისრებით მითითებული ღილაკების გამოყენებით. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. შედეგები. 

სისტემის ამ ნაწილში გადასვლისას დავინახავთ შემდეგ მენიუს: 

 

რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია: 

ა. ორი კალენდრის საშუალებით ავირჩიოთ საოპერაციო პერიოდი. (კალენდრებზე არჩეული 
ორივე თარიღი შედის არჩეული პერიოდში, ნახაზზე მონიშნულია წითელი ისრებით). 

 

ბ. ავირჩიოთ ოპერაციის ტიპი და ჩვენთვის საჭირო ინფორმაციის სახე (მწვანე ისრები) 

გ. გავფილტროთ ინფორმაცია ოპერატორის, ობიექტების და ფირმის მიხედვით 

რის შემდეგაც „ცხრილის განახლება“ ღილაკზე დაჭერით მივიღოთ შემდეგი სახის ცხრილი: 

 

რომელშიც თავმოყრილია სრული ინფორმაცია მოცემულ პერიოდში ჩვენს მიერ სისტემაში 
გატარებილი ოპერაციების შესახებ. 



შემდეგი ღილაკების საშუალებით ხდება შეკვეთების კორექტირება, ცხრილის საბუღალტრო 
პროგრამა „ორისიში“  ექსპორტი, ექსელში ექსპორტი და ზედნადების rs.ge-ზე ატვირთვა ან 
ბეჭდვა: 

 

საძიებო ველისა და ორი ღილაკის კომბინაცია: 

 

საშუალებას იძლევა საძიებო ტექსტის შეტანის და კალავიატურაძე „enter“ ღილაკის დაჭერით 
ცხრილში მოვნიშნოთ ჩვენთვის საჭირო სტრიქონები და შემდეგ ზემოთაღნიშნული 
ღილაკების საშუალებით დავიტოვოთ ცხრილში ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია.  

აქტიური (რომელზეც დავაკლიკეთ და გაყვითლდა) სტრიქონის შესაბამისი შეკვეთის შესახებ 
ინფორმაცია (რაოდენობების ჯამი და მთლიანი თანხა), ასევე ანალოგიური ინფორმაცია 
მთელი ცხრილის მიხედვით, აისახება შრმდეგ ველებში: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ანალიზი 

აპლიკაციის ამ ნაწილში შეგვიძლია მივიღოთ ზოგადი ინფორმაცია ჩვენს მიერ 
განხორციელებული შესყიდვების, გაყიდვების და შიდა გადაზიდვების შესახებ თითოეული 
საქონლის მიხედვით. ოპერაციების შესრულების ან დაწყების (შიდა გადაზიდვისას) 
ობიექტის გათვალისწინებით, რასაც მივაღწევთ შემდეგ მენიუში: 

 

საჭირო საოპერაციო პერიოდის არჩევისა და „ჯამური ცხრილი“ ღილაკზე დაჭერით. 

 

ცხრილის მარჯვენა მხარე ასე გამოიყურება: 

 

 



ამ მენიუს ტექსტურ ველებში მოცემული რიცხვებს შემდეგი შინაარსი აქვთ: 

 

თუ საერთო ცხრილში მოვნიშნავთ რომელიმე სტრიქონს და დავაჭერთ ღილაკს „ნაშთის 
წარმოშობა“, მივიღებთ „ისტორიას“ შესაბამისი საქონლის მოძრაობის შესახებ: 

 

 რომელიც დაკოპიების გზით მარტივად შეგვიძლია გადავიტანოთ ექსელში. 

ღილაკზე „ნაშთების კონტროლი“ დაჭერით მივიღებთ მინიშნებას არაკორექტული 
გატარებების შესახებ (მაგალითად, თუ შეკვეთის რედაქტირებისას არაკორექტულად 
ჩავწერეთ საქონლის რაოდენობა, რამაც რაღაც მომენტისათვის ამ საქონლის ნაშთს 
უარყოფითი მნიშვნელობა მიანიჭა) 

 

რის შემდეგაც შეგვეძლება გავასწოროთ არაკორექტული გატარებები. 

ისევე, როგორც სისტემის სხვა ნაწილებში, აქაც შესაძლებელია ცხრილის ექსელში ექსპორტი. 

მთავარი მენიუს დანარჩენი ღილაკების ფუნქციები თავისთავად ნათელია და არ საჭიროებს 
დამატებით განხილვას. 

ეს გახლდათ აპლიკაციის მოკლე აღწერა. მისი უფრო დაწვრილებითი შესწავლისათვის 
დაგეგმილი გვაქვს ვიდეომასალის მომზადება. 


