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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ

На сьогоднішній день освітні заходи є невід’ємною частиною 
навчального процесу. З кожним роком кількість бажаючих прийняти участь 
тільки збільшується, з цим збільшується складність організації. Тому існує ряд 
проблем, які необхідно вирішувати для продуктивної і стабільної роботи з 
організації освітніх заходів.

Саме тому задача створення простого в застосуванні, зручного, 
надійного та потужного засобу з організації освітніх засобів має практичне 
застосування як в межах кафедри, так и поза нею.
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ЗАДАЧІ CRM СИСТЕМ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

 Автоматизація обліку подій.

 Автоматизація процесу реєстрації учасників.

 Полегшення процесу відбору учасників зі списку зареєстрованих.

 Зберігання документації пов’язаної з заходами.

 Допомога у розповсюдженні інформації про захід.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗАХОДІВ

 Прискорення та часткова автоматизація обробки інформації про 
учасників 

 Збереження усієї інформації у єдиному сховищі та можливість подальшого її 
використання
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ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ CRM-
СИСТЕМ

CRMНавчальний
заклад Учасник

Робота з персональним кабінетом Введення даних, завантаження 
шаблонів, формування бази 

знать

Інформування

Персональне 
інформування

Дані

Аналітичні дані, 
оповіщення, менеджмент, 

телефонія

Програми лояльності, 
розсилки

Опрацьовані дані, звіти
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ЦИКЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У CRM

Збір агрегованих 
даних

Аналіз можливостей 
навчального заходу, 

потреб учасників

Розробка оповіщень 
для кожного 

учасника

Комунікація з 
учасником

Аналіз зворотного 
зв’язку, 

коректування 
підходів

Аналіз

Дії

CRM
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СХЕМА БАЗИ ДАНИХ
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КОРИСТУВАЦЬКИЙ ІНТЕРФЕЙС
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СТВОРЕННЯ ПОДІЙ
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СТВОРЕННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ РЕЕСТРАЦІЙНИХ ФОРМ
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ЗАСОБИ РОЗРОБКИ

 Основне середовище розробки – Visual Studio 2017

 Бази даних – MySQL, MongoDB

 Система контролю версій – GitLab
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ВИСНОВКИ

1. Проведено дослідження ринку та проведена аналіз можливостей 
найпопулярніших із існуючих CRM-систем.

2. Наведено приклади фреймворків та засобів програмування для веб-
застосунків.

3. Розроблено систему, що дозволяє оптимізувати процес організації заходів.

4. Проведено аналіз створеної системи та виконане її порівняння з 
існуючими системами.
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