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ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
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Въведение
През последните години фирмите все по-често поставят акцент върху
развитието и осъвременяването на техните информационни системи с помощта на иновативни информационни технологии. Посредством автоматизиране на процесите се повишава ефективността на системата и нейната
производителност нараства. Минимизирането на ръчната работа е предпоставка за редуциране броя на грешките и повишаване на качеството на извършените процеси (Vasile, Croitoru, Simon 2016). Забелязва се ръст в интереса на фирмите към оптимизиране и подобряване на бизнес процесите, с
цел повишаване на конкурентоспособността и представянето им на глобализираните икономически пазари (Geambaşu 2012). Търговската сфера от своя
страна не изостава от тази тенденция и при нея също се наблюдават процеси, свързани със стремеж за повишаване на ефективността на търговските
бизнес процеси, посредством автоматизация и контрол на качеството, привличане на нови клиенти и оптимизиране на разходите.
Актуалността на изследваната тема се обуславя от тенденцията
фирмите да инвестират в оптимизация на текущите си информационни системи с цел постигане на по-висока производителност, свеждане до минимум
на ръчния труд и намаляване на разходите. Технологичният напредък дава
своето положително отражение и предоставя възможност търговските операции да се дигитализират и подобрят чрез бизнес интелигентност, което да
осигури добавена стойност в търговските вериги за продажби на дребно.

188

Целта на настоящата студия е да се поставят основите на концептуална рамка на модел на бизнес интелигентна система за управление на
поръчки към доставчици във верига за търговия на дребно с бързооборотни
стоки.
Предложението за модел, представено в изложението, е създадено със
средствата на обектноориентиран подход и визуалните способи на стандарта
UML. Моделът следва ниво на абстракция, което включва само основни
функционалности, свързани с дейности във веригата за доставки, свързани
със съставянето на поръчки към доставчици. Приложеният набор от диаграми, които го описват, е следният: диаграми на бизнес сценариите, диаграма
на класовете, диаграма на последователностите, диаграма на състоянията и
диаграма на бизнес процесите. Изследването на структурата на входящите
данни и тяхното извличане са извън обхвата на студията, но ще бъдат предмет на разглеждане в бъдещи научни трудове.
Обект на изследване в настоящия труд е система за управление на
поръчките към доставчиците във вериги за търговия на дребно, които са
специализирани в покупката на готови продукти и тяхната препродажба, а
предметът на изследването включва разработването на модел на системата с
помощта на обектноориентиран подход и визуалните способи на стандарта
UML.
Основните задачи, които са поставени за изпълнение на целта, са
следните:
1) Да се изследват методите за изграждане на информационна система за управление на поръчки към доставчици в търговска верига за продажби на дребно и да се направи избор на концепция за разработка на системата.
2) Да се направи предложение за концептуален модел за изграждане
на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към доставчици в търговска верига за продажби на дребно, като за неговото създаване
се използват средствата на обектноориентиран подход и визуалните способи
на UML.
3) Да се направи предложение за основни функционалности, които
информационната система да предоставя.
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Глава първа
Моделирането в контекста на усъвършенстване
на информационните системи, автоматизиращи
търговската дейност
За развитието на дадена компания в голяма степен допринася предприемчивостта на служителите и експертите на фирмата и техните възгледи,
свързани с визията за бъдещото развитие на компанията. Последователният
стремеж на фирмите към технологичен растеж и актуалност на дигитализацията на бизнес процесите спрямо последните постижения на ИТ обуславят
възможността за постигане на по-висока производителност и качество на
предлаганите продукти или услуги. Посредством търговията се осъществяват бизнес връзките между пазарните субекти и се реализират създадените
продукти, а новите информационни и комуникационни технологии и цифровизацията променят характера и начините за осъществяване на обмена
между пазарните агенти и пряко се отразява върху търговските операции,
включително системите за поръчка на продаваните продукти (Димитрова,
Граматикова, Душкова 2013). Редица автори изследват както вече утвърдени, така и иновативни концепции, прилагани в управленческата дейност на
работещите в различни области фирми, като една от често разглежданите
области е търговската.
В своя книга, написана през 1993 г., Davenport (Davenport 1993) извежда основните функционални направления, които характеризират бизнес
процесите на една бизнес организация, и дава предложение за тяхното оптимизиране. На база на тяхното обобщаване в таблица 1 са представени
възможностите за иновации, които са присъщи за различните направления в
бизнес процесите във фирмената дейност, вкл. и търговската. Отчитайки
мненията на авторите, които подкрепят изводите на Devenport, може да се
посочи, че те в голяма степен и понастоящем запазват своята актуалност.

190

Таблица 1
Класификация на възможностите за иновация,
касаещи различни направления, характерни
за бизнес процесите във фирмената дейност
Направление
Автоматизация
Информираност
Последователност
Проследимост
Аналитичност
Отдалеченост
Интегрираност
Интелектуална собственост
Посредничество

Възможност за иновация
Свеждане до минимум на ръчната работа
Прихващане на системна информация от
изпълнимите процеси
Промяна на последователността на изпълняване на процеси или включване на паралелно изпълнение
Проследяване на процесите и обектите от
системата по време на изпълнение
Подобряване на анализите на информация
и процесите по вземане на решения
Отдалечена координация на процесите
Вътрешна синхронизация между задачи и
процеси
Съхранение и разпространение на интелектуални активи
Премахване на междинни задачи и процеси

Източник: Davenport 1993. Обобщено от авторите.

Съобразно изложеното дотук може да се посочи, че част от възможностите за иновации са приложими и използвани практически при разработката на концептуалния модел за изграждане на бизнес интелигентна система
за управление на поръчки, представен в студията. Друг автор (Walker 2005)
разглежда още един аспект, влияещ върху развитието на търговската фирма,
като поставя акцент върху нейния бизнес мениджмънт. Той изследва и
обобщава някои от силните и слабите страни, залегнали в търговските стратегии. Отделено е внимание на значимостта на търговската мрежа и позитивите от взаимодействието ѝ с крайния потребител. Фокусът на представените слаби страни е обърнат към фирменото ръководство и в частност побавните темпове, с които се предприемат стратегически промени. При раз191

работването на цялостен модел на бизнес информационна система систематизираните от Walker изводи намират израз при съставянето на диаграми на
бизнес сценариите, способстващи за визуално представяне на изискванията
на крайния потребител към визуалния интерфейс на системата.
В търговски аспект редица компании реализират проекти, свързани с
реорганизация на изпълняваните процеси, в т.ч. намаляване на степента на
вертикалната интеграция (Knolmazer et al. 2009), като целта е повишаване на
обема на продажбите и постигане на по-голяма ефективност на търговската
дейност. Авторите посочват, че концепции като виртуални компании, разширени предприятия, стратегически съюзи и фирмени мрежи увеличават
своето разпространение, което налага веригите за доставки да бъдат гъвкави,
а информационните системи, съпровождащи процесите, да съдържат множество интерфейси, пренасяне на данни в реално време и вградена интелигентност.
С цел свеждане на системните грешки до минимум, споделяне на ресурси между отделните звена в компанията и постигане на по-високо ниво
на производителност на системата се предлага внедряването на контрол по
качеството. Тази практика е застъпена при разработката на модела на бизнес
интелигентна система, представен в текущото изследване, посредством модул за пречистване на данни, който може да се види в следващото изложение на фиг. 8. В свое изследване автори (Weilkiens et al. 2015) споделят мнението, че организациите са в центъра на една динамична среда, състояща се
от множество разнородни фактори, сред които могат да бъдат посочени нарастващата организационна сложност в структурата на бизнес екипите и
повишаването на технологичната сложност във връзките на системните
компоненти. Авторите допълват, че бизнес информационната система е
свързващият елемент във фирмената екосистема и отдават значение на ясната и устойчива архитектура, която е необходимо да се следва за постигане на
висока производителност. В свое изследване друг автор (Nakamo 2020) споделя мнение, че в основата на успешното представяне на една компания,
оперираща в търговския сектор, е използването на индивидуален подход при
разработване на фирмената система. Nakamo акцентира върху възможностите, които фирмената информационна система е необходимо да разполага,
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свързани с обмен на данните между отделите във фирмата в реално време,
контрол на качеството и планиране на продажбите.
От изложеното дотук може да се направи извод, че преди да се пристъпи към действия по внедряване на нова търговска информационна система
или добавяне на нови модули към вече съществуваща, е необходимо да се
направи детайлно изследване на текущото състояние на системата. На следващо място се поставя създаването на план за действие, който цели разработване на усъвършенствана бъдеща система или разширяване на съществуващата с допълнителни модули. Наред с това от фундаментално значение е
да се разработи концептуален модел, който да представя нововъведенията
чрез графично изобразяване. То може да бъде под формата на схеми или
диаграми, а също и в табличен вид. Някои автори като Unhelkar (Unhelkar
2018) сравняват моделирането с мост, който свързва бизнес анализа и същинското разработване. По своята същност моделите предоставят на работните екипи възможности за откриване на пропуски и грешки, както и цялостен поглед над бъдещия проект на търговската информационна система.
В изследването на Bouzidi, Hadar и Kaas (Bouzidi, Hadar, Kaas 2019) е
застъпено твърдението, че сред първите стъпки, предприемани при разработването на концептуален модел, е изборът на подходящ език за бизнес
моделиране, който ще пресъздаде изискванията на системата по найкоректен начин. Съществуват различни подходи и визуални средства за моделиране на информационни системи. Според вижданията на някои автори
(Geambaşu 2012; Peixoto et al. 2008) двата най-използвани метода за визуално изобразяване на модел на бизнес система са Business Process Model and
Notation (BPMN) и Unified Model Language (UML). Посочва се още, че диаграмите, използващи UML стандарт, са лесни за възприемане от мениджърите в организациите, които невинаги имат техническа подготовка. Поради
широките му възможности за приложение и разнообразие от визуални обекти UML е един от предпочитаните езици за моделиране на информационни
системи сред софтуерните разработчици. Той представя своеобразни илюстрации на дефинираните сценарии в информационната система, която е обект
на разглеждане (Rajagopal, Thilakavalli 2017). Смята се, че UML е резултат
на колективни усилия на видни практици, изследователи и автори, които
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унифицират методологията за прилагането му. Отличителните ѝ предимства
са визуално представяне, възможност за специализиране, конструктивност,
документираност и възможност за поддръжка.
Визуалното моделиране е в обхвата на изследователския интерес на
редица автори (Vivek 2019; Cvetković 2019; Bridgeland, Zahavi 2009;
Geambaşu 2012 и др.). В своята книга „Enterprise process management systems.
Engineering Process-Centric Enterprise systems using BPMN 2.0.“ Vivek (Vivek
2019) представя задълбочено изследване на ключовите преимущества на
визуалното моделиране. Той посочва, че по своята същност BPMN е сравнително по-млад стандарт. BPMN е представен няколко години след UML и
обединява концепции за графично изобразяване на изпълнението на бизнес
процес. Отправната точка за създаването му са вече съществуващи визуални програмни езици, като UML Activity Diagram, UML Business Process,
Activity-Decision Flow Diagram, Rosetta New и Integrated Definition (IDEF).
Основната цел пред BPMN е създаване на своеобразен мост между моделиерите, разработчиците и крайните потребители на фирмената система. Стандартът е изцяло фокусиран в пресъздаването на бизнес процесите по опростен начин с точно дефинирана нотация.
Между двата стандарта съществуват множество сходства от гледна
точка на визуално интерпретиране на процеси и декомпозирането им в последователни задачи, но UML притежава по-широки възможности за графично изобразяване на състоянията и структурата на обекти от други категории,
участващи в системата. На базата на представения в студията модел на бизнес интелигентна система чрез визуалните способи на UML по-пълно се
илюстрира неговата структура, прилежащи обекти, техните състояния и съществуващите връзки, а BPMN има допълваща функция в текущото изследване.
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Глава втора
Методи за изграждане на информационни системи. Видове
и приложение
В предходната глава бяха разглеждани ключови аспекти от търговските информационни системи с цел определяне на възможни перспективи за
внедряване на иновации. Предвид високите нива на динамика, присъщи за
търговския сектор и в частност търговците на дребно на бързооборотни стоки, е необходимо да се направи по-широко проучване относно факторите и
събитията, които оказват пряко влияние на търговските операции. В свое
фирмено изследване корпорацията Deloitte (Deloitte 2017) представя обобщение на група от фактори, методи и звена във веригата за доставки, които
дават силно отражение при прогнозиране на потребителското търсене и реализиране на продажби на бързооборотни стоки. Компанията именува съвкупността от влияещи величини като аналитична рамка на бързооборотните потребителски стоки, като в нея участват търговските отдели, свързани с маркетинг, продажби, производство и логистика.
В свое научно изследване проф. Василев (Василев 2010) представя
функционална матрица на възможните области на приложение на бизнес
интелигентна система (БИС) чрез групиране на решаваните задачи по процеси в отдели (сектори), като се поставя акцент върху търговските операции,
свързани с реализирането на продажби. Част от представените процеси,
свързани със снабдяването, обхващат етапи, като планиране на доставките,
отчитане и координиране на плановете за доставките, изготвяне на графика
за доставките и др. Други автори (Agrawal, Smith 2015; Zhaoxia 2016) категоризират прогнозирането на поръчките към доставчици като проблем с
комплексен характер и поставят изготвянето на актуални графици и разчети
на дейността в основата на всяка една дейност във веригата на доставки.
Представените изследвания са систематизирани и обобщени в таблица 2.
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Таблица 2
Рамка на процесите, свързани с търговията на бързооборотни
стоки, които могат да се автоматизират в БИС

Маркетинг/Продажби

Отдели в търговска фирма
Производство

Анализ на марката
Ценова стратегия
Дигитален анализ
Маркетингов микс
Анализ на ефективността
на промоциите
• Анализ на конкуренцията
• Планиране на продажбите
•
•
•
•
•

• Производствена
ефективност
• Анализ на активите
• Анализ на качеството
• Прогноза за необходимо
количество стоки
• Планиране на производството

Логистика
• Планиране на доставките
• Избор на доставчик
• Групиране на поръчки
• Вземане на решение „да
се произведе“ или „да се
закупи“
• Изчисляване на обема и
периодичността на заявките

Източници: Василев 2010; Agrawal, Smith 2015; Zhaoxia 2016, Deloitte 2017.
Обобщено от авторите.

Основният фокус на настоящата студия е поставен върху процесите,
свързани с изготвяне на поръчка към доставчици за търговци на дребно с
бързооборотни стоки. Представените изследвания на автори в областта на
търговските операции дават ясна представа за позиционирането на текущото
изследване спрямо веригата за доставки.
В свои публикации някои автори (Petter, DeLone, MacLean 2008) отбелязват, че след представянето на изследване от DeLone и McLean1 през 1992
г. относно обхвата и ползите на информационните системи, фирмите поставят сериозен акцент върху позитивите от използване на информационната
система и как това би повишило благосъстоянието на бизнеса, вкл. и в контекста на търговския бизнес и неговата ефективна дигитализация. В съответствие с разработилите го автори моделът получава названието „успешният модел на информационна система на DeLone и McLean“ (The DeLone and
1

William Hook DeLone е професор в American University към Департамента по информационни технологии, а Ephraim McLean е професор по информационни системи в J.
Mark Robinson College of Business. Двамата съвместно са подготвили и публикували
изследване на тема „Информационни системи и измерване на тяхната ефективност“.
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McLean Information Systems (IS) Success Model) и се характеризира със следните ключови компоненти:
1) Качество на системата – препоръчва се задълбочен анализ и внимателно определяне на компонентите на системата, както и възможните взаимодействия между тях.
2) Качество на информацията – изборът на източници на информация
зависи от контекста на тяхното приложение и от нивото им на достоверност.
3) Качество на предоставяните услуги – акцентира се върху редуциране на броя на предлаганите услуги за сметка на повишаване на тяхното качество.
4) Удовлетвореност на потребителите на системата – добра практика е
да се обърне внимание на предоставената обратна връзка относно степента
на сложност на интерфейса от бъдещите ѝ ползватели.
5) Практичен дизайн – преди пристъпване към внедряване на системата е необходимо тя да бъде валидизирана и проверена за наличието на грешки.
Компонентите на „успешния модел на информационна система“ са
дефинирани доста общо, но това е направено с цел организации от различен
тип и принадлежащи към разнородни браншове да ги припознаят и адаптират за собствените си нужди. Всеки елемент от модела следва строга последователност, като графичното му представяне е показано на фиг. 1. За разработването на фигурата авторите на студията са използвали нотацията на
стандарта BPMN 2.0. Диаграмата показва опростения дизайн и високото
ниво на абстракция, присъщи за стандарта. В основата на фигурата са застъпени идеите на DeLoan и McLean, свързани с етапите на разработване на
„успешната бизнес информационна система“.
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„Успешната бизнес информационна система“
Етап 1

Качество
на системата

Етап 2

Етап 3

Работа със
системата

Промени по
отдели
Начало

Организационни
промени
Край

Качество на
информацията

Удовлетвореност на
потребителите

Фиг. 1. Взаимодействие на ключовите компоненти
на „успешната бизнес информационна система“
Източник: DeLone, McLean 1992. Адаптирано от авторите.

Представената от DeLone и McLean концепция поражда сериозен изследователски интерес, в резултат на който с използване на статистически методи
са извършени редица анализи за доказване на зависимостта между отделните
компоненти на системата. В тяхна по-късна публикация двамата автори правят
обобщение на извършените от други изследователи емпирични и валидизационни изследвания, които могат да бъдат обобщени по следния начин:
• Седем изследвания са установили значителна асоциативна връзка
между работата с информационната системата и индивидуалното въздействие
върху крайния потребител. Тестовете са били насочени към измерване на
ефективността по време на работа и вземането на решения в работна среда.
• Пет проучвания са изследвали пряката зависимост между качеството
на системата и индивидуалното въздействие, като според резултатите тези
взаимозависимости се считат за статистически значими. Качеството на системата се измерва по отношение на лекота на използване, функционалност,
надеждност, гъвкавост, качество на данните, преносимост, интеграция и
важност.
• Четири проучвания са изследвали връзката между качеството на информацията и индивидуалното въздействие, като в резултат установяват, че
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връзката между изследваните величини е значима. Качеството на информацията се измерва по отношение на нейната точност, навременност, пълнота,
релевантност и последователност.
Основополагащият модел на „успешната информационна система“ дава тласък на проучвания в областта на моделирането на информационни
системи. Авторите посочват, че след 2008 г. делът на инвестиции в информационни технологии на фирмите бележи устойчива тенденция на нарастване. Разработката на нови технологии за изграждане на системи допринася за
надграждането на фундаменталната основа и добавя нови методи за създаване на модели. На основата на предложените от различни автори класификации методите за изграждане на информационни системи могат да се систематизират според критерии, обобщени в таблица 3.
Таблица 3
Класификация на методите за изграждане
на информационни системи
Критерии за разграничаване
на методите

Методи и техните характеристики

Област на приложение

• Системноориентирани – експертни системи, системи за работа в реално време, уеббазирани системи
• Универсални – структурни и обектноориентирани
методи, методи за анализ и моделиране на данни

Етап на жизнения цикъл

• Методи за анализ
• Методи за проектиране

Степен на формализация

• Формални методи – базирани на формална теория
• Неформални методи – основават се на опит и интуиция на специалиста

Аспекти на модела, които се
поддържат

• Комплексни методи – дават възможност за представяне на няколко аспекта на модела
• За моделиране на определен аспект

Поддръжка и развитие

• Стандартни – широко използвани (UML е пример
за стандартен метод)
• Фирмени – използват се в определена среда и са
технологичноориентирани
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Подход за декомпозиране
на системата

• Структурни – базират се на йерархично функционално декомпозиране и са предназначени за моделиране на процеси
• Обектноориентирани – системата се разглежда като
съвкупност от обекти

Източници: Wu 2019; Hajiabbas, Mohammadi-Ivatloo 2020; Филипова, Филипов
2006. Обобщено от авторите.

Според автори като Филипова и Филипов (Филипова, Филипов 2009)
методите за изграждане на информационни системи са методи, чрез които
основните аспекти на информационните системи – данни, процеси, физическо разположение и др., се представят графично. Първоначално обхватът
на тази група методи е бил ограничен само до моделирането на информационни системи. Впоследствие те намират приложение и в други области –
управление, анализ на реални процеси, технология на производството, извършване на научни изследвания и т.н. В друго изследване със сходна тематика (Salles 2015) към компонентите, участващи в изграждането на информационна система, се причисляват визуалният интерфейс за взаимодействие
с потребителите и интеграцията на външните системи, които взаимодействат с фирмената система. Авторите систематизират компонентите според
тяхното предназначение и представят следната класификация на информационните системи, като групирането е направено спрямо основния обект, за
който се отнася системата:
1) Информационни системи, управлявани от данни (Data-driven
Information Systems). Групата от потребители на този вид системи се свежда до мениджърски състав, редови персонал и доставчици. Към операциите,
присъщи за системата, може да се посочи напр. изпълнение на заявка към
база от данни. Примери за системи, които се отнасят към този тип системи,
са следните:
• системи за управление, запис и съхранение на файлове;
• системи за анализ на данни, които подпомагат обработката им с операции и инструменти, специфични за задачите;
• аналитични информационни системи с достъп до бази от данни за
подпомагане на вземането на решения.
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2) Системи, централизирани около основния бизнес процес
(Model-driven Information Systems). Основните потребители на подобен
тип системи са мениджърски състав, редови персонал и клиенти, а част от
задачите, изпълнявани с този тип системи, са планиране на човешки ресурси
и анализи, подпомагащи вземането на решения. Към тези системи могат да
бъдат отнесени:
• системи за управление на риска;
• тестови системи, които оценяват последиците от действията, предназначени да подкрепят основния модел;
• оптимизационни системи, предназначени да генерират като резултат
оптимален избор между няколко възможности.
3) Системи, основани на знание (Knowledge-driven Information
Systems). Този тип системи са предназначени за потребители със специално
ниво на достъп и корпоративни клиенти. Те подпомагат вземането на стратегически решения или избор на водещи продукти, свързани с фирмата.
Системите от този тип пресъздават логически процеси и като резултат дават
предложение за конкретно решение на бизнес проблем.
Посочената по-горе класификация се представя, за да може в
следващото изложение на студията ясно да се разграничи към кой тип
системи се отнася предлаганият модел на бизнес интелигентна система.
Разгледаните до момента видове системи се причисляват към групата на
системите, които пресъздават реални бизнес операции, като към тях спадат
и системи, основани на документооборот, както и такива, базирани на
виртуална комуникация. Сходството между двата типа се проявява в това, че
са предназначени за вътрешнофирмени цели, като напр. за комуникация в
рамките на един отдел или връзка с други отдели. На следващо място е обособена друга голяма класификационна група, която е съставена от системи,
които обединяват разнородни процеси и предоставят като краен продукт
функционалности от различно естество, в т.ч. високо ниво на сигурност при
комуникация, аналитичност, отчети в реално време и др. С цел посистематизирано представяне класификацията на информационните системи
от смесен тип е обобщена в таблица 4.
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Таблица 4
Класификация на информационни системи от смесен тип
Наименование на система

Характеристики
Малки по размер системи, предназначени за
фирми с един или малък брой независими
Персонални системи
мениджъри
Средни по размер системи, които комбиниСистеми за отдалечена комуникация рат различни видове комуникации, с цел
постигане на ефективна работа в група
Системите са фокусирани върху ефективното
управление и водене на преговори между
Системи за водене на преговори
партньори и конкуренти
Системи, изградени със средствата на изкусИнтелигентни системи
твен интелект
Системи, които подпомагат вземането на
решения посредством допълнителни процеСистеми за управление на знание
си, свързани със съхранение, извличане,
трансформиране и анализиране на данни
Системи, които преобразуват входящия поток от данни в приложима информация и я
Бизнес интелигенти системи и систепредставят като отчети, предназначени за
ми, предназначени за висш мениджръководството на фирмата за подпомагане
мънт
процесите по вземане на решения с по-широк
времеви хоризонт
Системи, които съдържат структурирани
Системи със складове от данни
данни за подпомагане вземането на решения
Източници: Salles 2015; Melo, Machado 2020. Обобщено от авторите.

Представените разновидности на информационни системи се отличават с определени свойства и структура. Счита се, че общото между тях са
процесите по обработка на информация, независимо от нейното естество –
поток от данни в реално време, физически файлове или данни от социални
мрежи. В свое изследване Burgin (Burgin 2019) разглежда информацията
като основополагащ актив, необходим за коректното функциониране на информационната система. Авторът поставя акцент върху извършването на
предварителен качествен анализ на входящата информация, предназначен за
оценка на нейните характеристики. Основната цел на оценяването на ин202

формацията е подобряване на качеството ѝ, което ще повлияе благоприятно
на функционирането на информационната система.

Глава трета
Разработване на модел на бизнес интелигентна система
за управление на поръчки към доставчици посредством
стандартa UML
Всеки индустриален сектор притежава специфични характеристики,
които е препоръчително да се вземат предвид при разработката на информационна система за конкретна фирма. В своя книга авторският колектив
Bergman, Evans и Chatterjee (Berman, Evans, Chatterjee 2018) представя обстойно изследване на ключовите характеристики на търговските процеси и
повлияването им от използването на дигитални технологии като уебприложения, мобилни технологии, социални медии и др. Посредством големия
брой комуникационни канали и ежедневната свързаност в мрежата потребителите получават информация в реално време за промоционални кампании
или напътствия относно начина на осъществяване на покупка в реално време. Авторите акцентират върху високите нива на конкуренция при продажбите на дребно, продиктувани от възможността на потребителите да избират
начина, времето и мястото на взаимодействие с търговците. Очакванията са
търговците в този сектор да бъдат активни и в същото време адаптивни към
предвиждането на нуждите на потребителите и заедно с това да осигурят
универсален подход за безпроблемно пазаруване, независимо от начина, по
който се осъществява покупката.
Представеният в студията модел на бизнес интелигентна система за
управление на поръчки в търговски вериги за продажби на дребно обхваща
функционалностите, свързани с прогнозирането на размера на потребителското търсене. Спрямо разгледаните във втора глава класификации на информационни системи текущата разработка се причислява към групата на
информационни системи, управлявани от данните, тъй като достъп до системата ще имат служители от различни управленчески нива във фирмата, а
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част от информацията, необходима за аналитичните процеси, ще се съхранява в база от данни. От гледна точка на системите от смесен тип бизнес интелигентните системи са обособени в отделна категория. Тяхна отличителна
характеристика е функционалността за подпомагане процесите по вземане
на решения. Според Burgin (Burgin 2019) могат да се обособят три типа модели, описващи информационни системи, свързани с процеси по взимане на
решения:
1) Оперативен модел (Operational model) – детайлно описва процесите по вземане на решения в аналитичния модул;
2) Описателен модел (Descriptive model) – представя свойствата на
обектите, участващи в системата, и връзките между тях в детайли;
3) Модел на въздействието (Impact model) – отразява влиянието на
обектите по време на изпълнение на процесите по вземане на решения.
По повод на видовете системи, свързани с поръчки към доставчици,
автори като Димитрова, Граматикова и Душкова възприемат тезата, че при
избора на система за поръчки най-голямо значение имат моментът на подаване на поръчката, размерът на поръчката и честотата на поръчките.
Според тези фактори те обособяват системите за изготвяне на поръчки към
доставчици в следните групи, представени в таблица 5. Авторите на студията обобщават в табличен вид представената класификация на търговски системи, предназначени за изготвяне на поръчки към доставчици.
Таблица 5
Класификация на системи за изготвяне на поръчка
към доставчици
Наименование на система

Система за ритмични поръчки

Характеристики
Поръчките се изпращат през равни интервали
от време, а количеството на поръчаните стоки
може да варира. Стоковите запаси се контролират само по датата на поръчката, а количеството се изчислява като разлика между складовата наличност и желаната наличност
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Система „точка на поръчка“

„Оптимална система“

Система с две равнища на стоков
запас

Определя се равнище на стоковите запаси. При
неговото достигане се изготвя поръчка. Необходимо е изграждането на информационна
система, която да контролира постоянно стоковите запаси
Обединява системите „ритмични поръчки“ и
„точка на поръчка“. Необходимо е да се определи точен момент за подаване на поръчка
Определя се долна и горна граница на стоковия
запас. Поръчката се подава, когато се достигне
долната граница на стоковия запас, а заявеното
количеството е разлика между максималното и
фактическо равнище на стоковите запаси

Източник: Berman, Evans, Chatterjee 2018; Димитрова, Граматикова, Душкова
2013. Обобщено от авторите.

Обектноориентираният стандарт за визуална интерпретация UML е
съставен от средства, които могат да опишат всеки от посочените модели, за
да се изгради цялостната визия на предложения модел на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към доставчици в търговска верига за
продажби на дребно. В изследвания на Weilkiens и Unhelkar (Unhelkar 2018;
Weilkiens et al. 2015) са обобщени етапите в моделирането, разработването и
поддържането на информационни системи, в които се използват средствата
на UML. Те са представени като свързан процес, който може да има итеративен характер.
Авторите на текущото изследване представят под формата на диаграма
(вж. фиг. 2) етапите на разработка на информационна система за управление
на поръчки към доставчици с приложение на стандарта UML.
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Фиг. 2. Етапи на разработка на информационна система
за управление на поръчки към доставчици с приложение на UML
Източници: Unhelkar 2018; Weilkiens et al. 2015. Адаптирано от авторите.

Всеки от упоменатите етапи се отличава със следните характерни особености:
1) Визуализация – тя се явява основната цел на стандарта UML, тъй
като неговите обозначения и диаграми осигуряват стандартен механизъм за
изобразяване на изискванията, процесите, дизайна на решенията и архитектурата. Визуализациите се създават чрез използване на среди за разработка,
които дават възможност за споделяне на визуализациите в рамките на екип
от разработчици.
2) Спефицикация – UML способства за улесняването на моделирането
на артефакти. В контекста на компютърните информационни системи понятието артифакт се прилага за обозначаване на продуктите, които се използват при разработването на компютърни информационни системи. Пример
за това са спефицикациите на бизнес сценарии, класове, атрибути и операции, за които се предоставят специални нотации. Тези спефицикации подпомагат отстраняването на неточности по време на разработване на системата, тъй като всяка от тях акцентира върху конкретен неин аспект.
3) Разработка – UML се използва за създаване на софтуер, защото
позволява генериране на програмен код при импортиране в зависимост от
използвания софтуер.
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4) Документиране – с помощта на UML се предоставя допълнителна и
подробна документация за изисквания, архитектура, дизайн, проектни планове, тестове и прототипи за подобряване на спецификациите и визуалните
изображения.
5) Поддръжка – добре документираните UML модели оказват съществена помощ при текущата поддръжка на софтуерните системи. Моделите
позволяват лесно визуализиране на съществуваща система, нейната архитектура и технологичен дизайн. Това позволява на разработчиците да идентифицират правилните места в системата, подлежащи на промени, и да оценят ефекта от внедрената промяна върху останалата част от системата.

Фиг. 3. Диаграми, участващи в графичното представяне
на модела на търговска интелигентна система
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Разработените посредством стандарта UML диаграми, пресъздаващи
графично представените от Burgman модели, включват: концептуален бизнес модел, диаграма на бизнес сценариите, диаграма на класовете, диаграма
на последователностите и диаграма на състоянията, като диаграмите се позиционират в първите два етапа от пълния цикъл на разработка на информационна система – визуализация и спецификация. Посоченият набор от диаграми, които ще бъдат разгледани в следващото изложение, са представени
на фиг. 3.
3.1. Концептуален бизнес модел
Концептуалният бизнес модел е неизменна част от процеса на бизнес
моделиране. Той показва конкретното предназначение на разглежданата
система в нейната цялост. Разгърнатият концептуален модел на процеса е
основа за обектноориентираното представяне на елементарни процеси. Това
са процеси, които не могат да се декомпозират на по-прости. В тях са определени изпълняваните роли и дейности, както и артифактите, които се получават при разработването на информационни системи (Филипова, Филипов
2007).
Както беше споменато, основната цел на изследването е да се направи
предложение за концептуален модел на бизнес интелигентна система за управление на поръчки в търговска верига за продажби на дребно. Според
представените по-горе мнения на автори, развитието на технологиите, свързани с управление на доставките, предоставя нови възможности за осъвременяване и надграждане на бизнес процесите, което прави избора на предметна област уместен и актуален. В свое изследване Martinez-Rolan и OteroPineiro (Martinez-Rolan, Otero-Pineiro 2020) определят бизнес интелигентността като умение за трансформиране на съвкупност от данни в информация, а информацията в знание, което може да се приложи в бизнес процесите
по вземане на решения. От перспективата на търговските системи и управлението на доставките, бизнес интелигентността може да се приложи, като
се разработи модул, чрез който процесът по изготвяне на поръчки към доставчици да се автоматизира, а необходимите количества от продуктите за
бъдещи периоди да се калкулират на базата на прогнозни стойности, изчис-
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лявани с помощта на статистически методи. Според представената от
Knolmayer и колектив (Knolmayer et al. 2009) концепция процесът на прогнозиране, внедрен в търговска система, може да се извърши, като се направи
прогноза за необходимите количества на основата на данни за изминали
периоди, съдържащи количеството на осъществените продажби.
Според данни от 2018 г. 60% от общия пазар на най-големите вериги за
търговия се отрежда на компаниите, търгуващи с бързооборотни стоки (Маркова 2019). В представената класация за 10-те най-големи търговци на дребно
на територията на България прави впечатление, че седем от тях са големи
вериги за бързооборотни стоки. С оглед на засилената конкуренция между
търговските вериги за продажби на дребно на българския пазар считаме, че е
особено важно прогнозните количества стоки да задоволяват размерите на
потребителското търсене. Този факт дава сериозно основание процесите на
планиране на доставките да се оптимизират с разработването на модел на
бизнес интелигентна система за управление на поръчките към доставчици.
От своя страна, в търговията с бързооборотни стоки има специфики
при съставянето на поръчки към доставчици. Едно от най-съществените
изисквания е те да отговарят на потребителското търсене. При прогнозирането на необходимите количества за продажба се разчита предимно на прогнозата на търсенето от клиентите, като е необходимо да се зададе рамка,
която включва съвкупност от влияещи фактори. Към тях могат да бъдат отнесени: данни от Point of Sales (POS) система, данни от карти за лоялни клиенти и данни за продажби за минали периоди (Димитрова, Граматикова,
Душкова 2013), както и въведените в някои вериги дигитални карти за отстъпки, реализирани чрез безплатни мобилни приложения. За постигане на
по-точен резултат при подготовката на процесите по планиране на необходимите количества могат да се включат допълнителни величини, които ще
спомогнат за конкретизиране на крайните стойности, като календарни данни, демографски данни и информация за промоционални кампании на конкурентни вериги и др.
1) Данни от карти за лоялни клиенти – този тип данни също спадат
към групата на демографските данни, но дават по-прецизна информация за
потребителите в конкретния район, където е разположен търговският обект.
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2) Трансакционни данни от Point of Sales система – посредством POS
данните от вътрефирмената система е възможно да се определят най-продаваните продукти за конкретен период, среден размер на клиентска сметка,
а в комбинация с данните от карти за лоялни клиенти е възможно да се дефинира група от предпочитани продукти за конкретна клиентска група.
3) Метеорологичната обстановка – климатичният сезон може да се отнесе към определящите фактори за човешкото поведение. Детайлна климатична прогноза за конкретен период може да се достъпи на определени интернет сайтове, като например https://www.sinoptik.bg/.
4) Календар – календарната информация, свързана с разпределение на
дните от седмицата, национални и църковни празници, обреди и обичаи,
също има отношение към нагласите на потребителите, свързани с потребление на стоки.
5) Данни за населението – в интернет страницата на Националния статистически институт са достъпни демографски и социални статистически
данни, които представят средната покупателна способност, потребление,
купени количества стоки и др.
6) Промоционални кампании на конкуренти – друг фактор, определящ
търсенето на продукти, е предлагането на промоционални стоки от конкуренти, намиращи се в непосредствена близост. Географски данни за конкретни обекти могат да се ползват от сайтове с електронни карти, като
https://www.google.bg/maps, а конкурентните промоционални продукти от
фирмена страница на съответната верига или от сайтове агрегатори, какъвто
например е сайтът https://broshura.bg/.
Споменатите фактори могат да бъдат обект на изследване в бъдеща
публикация, свързана с измерване на влиянието им върху търговските процеси. В своя книга авторите Knolmazer и колектив (Knolmazer et al. 2009)
споделят мнението, че от съществена важност за изграждане на прогнозния
модел са участващите параметри и тяхното качество. В настоящата публикация се прави предложение данните, извлечени от интернет източници, да
преминават през модул за повишаване на тяхното качество, като заложените
в модула процеси включват няколко етапа. Тези действия са следните: пречистване, обогатяване и валидизиране на потока от данни, след което обра-
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ботените данни следва да бъдат насочени към бизнес интелигентния модул
за създаване на прогнозен модел.
Според представените в предходната глава класификации на методите
за изграждане на информационни системи и видовете системи за поръчки
към доставчици (вж. таблица 1 и таблица 4), предложеният концептуален
модел може да бъде причислен към:
1) От гл. т. на област на приложение спада към системноориентирани
методи, тъй като моделът се категоризира към конкретна предметна област.
2) От гл. т. на аспектите на модела, които да се поддържат, се числи
към модели на определен аспект, тъй като концептуалният модел обхваща
само частта от системата, занимаваща се с управление на поръчки.
3) От гл. т. на поддръжка и развитие на системата се отнася към системите, моделирани със стандартни средства, каквито са и UML диаграмите.
4) От гл. т. на подхода за декомпозиране, моделът се определя като
обектноориентиран, тъй като същностите, които са част от модела, се разглеждат като обекти.
5) От гл. т. на типа на системата за изготвяне на поръчки спада към
оптимална система, тъй като са възможни ритмични поръчки и такива с
неритмична периодичност и заедно с това е необходима информационна
система, която да контролира стоковите запаси.
Графичното представяне на предложения концептуален модел е визуализирано на фиг. 4. Диаграмата показва същностите, съставящи системата за
управление на поръчки. Тя е фокусирана върху представянето на връзките
между изграждащите я обекти, като за създаването ѝ е използван стандартът
UML.
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Фиг. 4. Концептуален модел на система за управление
на поръчки към доставчици
Всеки обект, изграждащ системата, е представен самостоятелно. Тъй
като диаграмата онагледява обектите без техните прилежащи свойства, се
поставя акцент на връзките между тях и организацията им. В нея не се дефинират полета, атрибути или методи. Обектите „Мрежови контролер“,
„Локална система“, „Файлова система“, „Пречистване на данни“, „Прогнозиране“, „Външни източници“, „Поръчка“, „Коментар“, „Бележка“, „Защитена поръчка“ и „Криптиране“ са подробно описани в следващото изложение в диаграмата на класовете (представена на фиг. 8).
3.2. Диаграми на бизнес сценариите
Графичното представяне на системата е основано на обектноориентирания подход, заложен в методите на UML. Автори (Miles, Hamilton 2006;
Филипова, Филипов 2009) посочват, че прилагането на UML е методологично осигурено и се поддържа от редица среди за разработка. Поради тази
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причина използването му непрекъснато разширява своя обхват и редица ИТ
компании инициират неговото приложение. Това определя и перспективите
в прилагането на UML за целите на бизнес моделирането в контекста на
настоящата разработка. Според изискванията за създаване на UML модел,
преди започване на същинската разработка на диаграми, е необходимо да се
събере детайлна информация от бъдещите потребители на системата. Следва изследване и обобщаване на получената информация, при което се извеждат основните нужди на заинтересованите лица. Обикновено нуждите се
отъждествяват с необходимост от допълнителни функционалности, които
новата система е нужно да притежава. След определянето им всеки потребител дефинират най-често изпълняваните операции, свързани с позицията му
в организацията. Описаният дотук процес се обозначава като събиране на
изисквания за изграждане на прототип на системата (El-Adaileh, Foster
2019). Според друго изследване (Lano 2017) възможностите на системата
могат да се категоризират като външно достъпните услуги, които тя предоставя на клиентите или потребителите, които директно работят с нея. Авторът препоръчва наред с възможностите ясно да се дефинират и ограничения
на функционалностите на системата.
На следващо място се прави съпоставка между текущото състояние на
системата и дефинираните критерии на база на събраните изисквания. Сред
често срещаните недостатъци на остарелите информационни системи са:
бавно изпълнение на текущи операции, липса на автоматизация на процесите, липса на модул за автоматично изпращане на информация (Wati et al.
2019). Представеният прототип включва няколко основни операции, които
биха могли да бъдат част от автоматизирана бизнес интелигентна система.
Те са систематизирани в следните групи:
1) Автоматично създаване, промяна и изпращане на поръчки към доставчици по електронна поща.
2) Защита на поръчки към доставчици, които съдържат чувствителна
информация.
3) Автоматично съхраняване на изготвените поръчки към доставчици
в облачното пространство (с използване на облачни услуги като Google
Drive, One Drive и др.).
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Изброените функционалности могат да се обособят смислово в следните направления – създаване и промяна на обект (поръчка), сигурност и
синхронизация с помощта на облачни технологии. На базата на вече дефинираните изисквания могат да се откроят възможните бизнес сценарии за
взаимодействие със системата. Всеки от тях може да се представи графично
със средствата на UML. Първоначално потребителите дефинират своите
изисквания относно функционалностите на системата, които да бъдат отразени при нейното проектиране и разработването на бизнес сценариите. В
резултат, от гледна точка на потребителите, бизнес сценариите могат да
се обобщят по следния начин:
1) Работа с обекти от системата (вж. фиг. 5)
a. Потребител на системата иска да създава и променя поръчка към
доставчик.
b. Потребител на системата иска да разполага с възможност да добавя коментари към създадената поръчка и бележки в системата. Коментарите към поръчката са видими за получателя и са свързани с допълнително
уточнение, докато бележките са вътрешни обекти, които могат да се споделят само между служители в рамките на фирмата.
c. Потребител на системата иска да изпраща създадената поръчка
по имейл на доставчика.

Фиг. 5. Диаграма на бизнес сценариите за взаимодействие
със системата при работа с поръчка
2) Сигурност (вж. фиг. 6)
a. Потребител на системата иска възможност за защита на създадените от него поръчки.
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b. Потребител на системата иска създадените от него поръчки да не
са достъпни за други потребители на системата.

Фиг. 6. Диаграма на бизнес сценариите за взаимодействие
със системата и осигуряване на сигурността
3) Синхронизация с облачни технологии (вж. фиг. 7)
a. Потребител на системата иска създаденото от него съдържание
да се синхронизира автоматично в неговото облачно пространство. Така
създадената от него информация ще е актуална и ще може да я достъпва от
различни устройства.
b. Потребител на системата иска създадените от него поръчки да се
дублират автоматично в облачното пространство. Така ще има създадено
копие, което може да се използва при загуба на оригиналното съдържание.

Фиг. 7. Диаграма на бизнес сценариите за взаимодействие
със системата за синхронизация в облака
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3.3. Диаграма на класовете
Някои автори (Nyisztor 2018) посочват, че при обектноориентирания
подход най-често използваните диаграми за представяне на системи са диаграмите на класовете. Те представят всяка от същностите, изграждащи
системата, с техните прилежащи атрибути. От гледна точка на системата за
управление на поръчки, същностите, които ще изграждат дотук описания
модел, са следните (вж. фиг. 8):

Фиг. 8. Диаграма на класовете на система
за управление на поръчки към доставчици
1) Пречистване на данни – същността се характеризира с методи за
обогатяване, пречистване и валидизиране на целия входящ поток от данни.
След успешно изпълнение на методите данните преминават към същност
„Прогнозиране“.
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2) Прогнозиране – тази същност има прилежащ атрибут „Външни източници“. Тъй като този атрибут носи допълнително съдържание, пряко
свързано с изготвянето на прогнозен модел, той е изобразен като самостоятелна същност. Същността „Прогнозиране“ е обусловена от метод за прогнозиране, резултатът от който ще се отрази в същност „Поръчка“.
3) Поръчка – с прилежащи атрибути „Съдържание“, „Коментар“ и
„Бележка“. Тъй като последните два атрибута „Бележка“ и „Коментар“ могат да носят допълнително съдържание, те са показани и като отделни същности. „Поръчката“ се характеризира с методи за задаване и добавяне на
допълнителното съдържание.
4) Защитена поръчка – с прилежащ атрибут за съхранение на криптирана парола. Тази същност е в пряка зависимост със същността „Криптиране“, която има метод за задаване и криптиране на парола.
5) Локално осигуряване – същност от тип интерфейс, която пресъздава ядрото на системата. Операциите, които тя съдържа, са свързани с основните команди, използвани при работа с поръчки, а именно – създаване,
запаметяване, промяна и изтриване. Интерфейсът за „Локално осигуряване“
на системата е неизменно свързан с „Файловата система“, която е показана
като отделна същност.
6) Мрежови контролер – същност с методи за управление на създаване, промяна, изтриване и достъпване на поръчка. „Мрежовият контролер“
управлява запитванията към системата, отправени от нейните потребители.
В класа „Прогнозиране“ е включен метод за създаване на прогноза
(„+CreateForecast():String“). Поради сложността и вариантността на процеса
на съставяне на прогнози за програмната реализация на метода се препоръчва използването на алгоритъм с бизнес интелигентност.
3.4. Диаграма на последователностите
Графичното представяне на модела на системата е свързано с пресъздаване на действията при изпълнение на команди. В своя книга Lano (Lano
2017) споделя мнение, че разработването на „диаграма на последователността“ спомага да се разкрият ролите в процеса, които координират неговото
изпълнение. Взаимодействията между обектите се представят графично и
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дават визуален пример за поведението на системата по отношение на комуникацията между съставящите я обекти. Всеки от тях е представен като самостоятелна същност, която може да изпраща и приема сигнали от други
същности (вж. фиг. 9).

Фиг. 9. Бизнес диаграма на последователността на система
за управление на поръчки към доставчици
Именуването на обектите следва стандарт, при който първият символ
от името е референция към поредността на съответния обект в рамките на
семейството му. Последователността на обектите е означена с буквен символ на кирилица, като а е индикатор за първа позиция. При наличието на
втори обект от съответен тип, той ще бъде именуван с първа буква б. Обектите, съставляващи диаграмата, са следните:
• визуално представяне на действията „аИзглед“;
• контролер, който изпраща и приема отговори от команди „аКонтролер“;
• поръчка „аПоръчка“;
• файлов мениджър, част от операционната система „аФайлМениджър“;
• онлайн мениджър за управление на съхранението в облачното пространство „аОнлайнМениджър“;
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• имейл сървър за управление на изпращането на поръчките към доставчици „аМейлСървър“.
Последователността от действия, свързани с представените обекти, е
представена графично на фиг. 9 и включва следната технология: при създаване на нова заявка към контролера се изпраща сигнал, който се препраща
към обект „аПоръчка“. След приключване на работата върху съответната
поръчка, тя се запаметява и се изпраща сигнал към „аКонтролер“ за отчитане на настъпилото събитие. Новосъздадената поръчка е готова да се прикачи
в облачното пространство. Изпраща се сигнал до „аОнлайнМениджър“, а
след приключване на действието се връща отговор към контролера. След
получаване на отговор за завършено действие, поръчката може да се изпрати
към доставчик по имейл. Постъпва сигнал към „аМейлСървър“ за изпращане на поръчка. След завършване на действието се изпраща потвърждение
към „аКонтролер“ за край на дейността.

3.5. Диаграма на състоянията
Диаграмите на състоянията, изградени със средствата на UML, показват в цялост основната концепция на системата, която подлежи на разглеждане. Те смислово обединяват бизнес сценариите, последователността и
възможните състояния в системата (Booch, Rumbaugh, Jacobson 2005).
Разработената диаграма показва дейностите, които са част от прототипа на системата за автоматично управление на поръчки. Всяка дейност е
представена като самостоятелен обект, а връзките пресъздават възможните
действия и произтичащи последствия. Дефинирани са варианти за успешно
и неуспешно изпълнение на настъпило събитие (вж. фиг. 10).
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Фиг. 10. Бизнес диаграма на състоянията на система
за автоматично управление на поръчките към доставчици
Автоматизацията на процеса е обусловена от активната връзка между
всеки от обектите и последователността при изпълняване на действията,
съставящи представения модел. Началото на процеса се обуславя от действие за създаване на „поръчка“. Модулът за извличане на данни се активира и
посредством инфраструктура за пренос на данни те биват насочени към
процесите по пречистване. След повишаване на качеството на данните, потокът преминава към следващия по веригата модул „Изготвяне на прогноза“. Възможно е прилагане на допълнителни детайли към „поръчката“ или
при необходимост ръчно коригиране на получените стойности, отнасящи се
за количествата на съответен продукт. Потребителят има възможност при
нужда да нанесе корекции, тъй като е възможно резултатите, получени след
изчисляване на прогнозните количества, да имат минимални отклонения.
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При настъпване на неочаквано прекъсване на програмата, „поръчката“
ще бъде архивирана с цел минимизиране на загубата на информация. В противен случай тя ще се съхрани в „системния буфер“. Ако потребителят реши да
отхвърли изцяло създаването на „нова поръчка“, то процесът ще приключи. В
случай че потребителят реши да продължи работата по „поръчката“, тя ще се
запамети в „локалната система“ и ще бъде подготвена за съхранение в облачното пространство. При изпълнение на процеса без съпътстващи грешки, ще последва изпращане на „поръчката“ към съответен „доставчик“. В бизнес диаграмата на състоянията са описани и събития, които настъпват при наличието на
смущения в системата. При действието „запазване и прикачване на поръчка“ е
възможно да възникне мрежови проблем, поради което то ще бъде отхвърлено
и изпълнението ще се върне към „съхранение в системния буфер“.
По време на изпълнението на процеса „запаметяване в облачното
пространство“ е възможно да възникне смущение в интернет връзката, тогава заявката ще се съхрани във временната памет и ще е в режим на изчакване. Същите мерки за запазване на информацията ще се приложат, ако възникне проблем при изпращане на поръчка по имейл към доставчик.
Бизнес диаграмата на състоянията е последният визуален елемент,
който показва аспекти от разработения модел на бизнес интелигентната система за управление на поръчки към доставчици в търговски вериги за продажби на дребно, представен в студията. С този вид диаграма завършва етапът спецификация на системата според методологията, разработена от авторите Weilkiens и Unhelkar за графично представяне на информационни системи посредством UML.
Заключение
В настоящата студия са разгледани методи, използвани за моделиране
на бизнес интелигентна система. В труда е направено предложение за концептуален модел на бизнес интелигентна системата за управление на поръчки
към доставчици във верига за търговия на дребно. Представянето на подпроцесите и свързаните дейности е изпълнено със средствата на UML диаграми.
Към концептуалния бизнес модел е приложена диаграма, която онагледява
обектите, съставящи системата, както и връзките между тях. Разработеният
модел на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към достав221

чици във верига за търговия на дребно с бързооборотни стоки представя същностите, които участват в модела, с високо ниво на абстрактност.
На следващо място, в разработката е направено предложение за графично представяне на декомпозираните процеси, съставящи системата, като
всеки процес или последователност са представени с прилежаща диаграма.
Разработените диаграми принадлежат към следните типове: диаграма на
бизнес сценариите, диаграма на класовете, диаграма на последователностите
и диаграма на състоянията. Към всяка диаграма е дадено описание на изпълнението, свързано с включените същности, обекти и/или дейности. Благодарение на едно от големите предимства на UML стандарта, а именно неговата структурираност, базираните на този метод диаграми са лесно разбираеми и четими.
Чрез използване на един от основните подходи за моделиране на бизнес информационни системи, в лицето на UML, се поставя основата на концептуална рамка на модел на бизнес интелигентна система за управление на
поръчки към доставчици във верига за търговия на дребно с бързооборотни
стоки. Основните отличителни специфики на модела са спазване на етапите
при разработка на модел с UML стандарт, поставяне на акцент върху процес
за предвиждане на потребителското търсене, като се вземат предвид фактори на местно ниво и добавяне на модул за пречистване на данни, за да се
повиши качеството на информацията, управлявана от системата. Част от
бъдещите изследователски намерения са свързани със задълбочено проучване на факторите, касаещи пряко или косвено процесите по осъществяване на
покупки в търговските вериги, както и структурата на входящите потоци от
данни и методите, свързани с тяхното извличане и обработка. Бъдещи изследвания могат да бъдат насочени към тестване и валидиране на различни
методи с изкуствен интелект, които да се използват за определяне обема и
периодичността на доставките.
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МОДЕЛ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
ВЪВ ВЕРИГА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
доц. д-р С и л в и я П а р у ш е в а
докторант Д а н и е л а П е н ч е в а
Резюме
Във фокуса на студията са поставени някои аспекти, свързани с установените
тенденции в проектирането на бизнес интелигентни системи (БИС), специализирани за
използване в търговските вериги за продажби на дребно на бързооборотни стоки. Разг-
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ледани са актуални концепции, касаещи бизнес интелигентността, и тяхното приложение в търговските системи за поръчки към доставчици. Приложени са съвременни методи за изграждане на бизнес интелигентен модул с цел повишаване на производителността на търговската система и прецизиране на продуктовите количества, необходими
за осъществяване на продажби. Предложеният модел е създаден със средствата на обектноориентирания език за моделиране Unified Model Language (UML), отнасящ се към
водещите тенденции в проектирането на бизнес интелигентни системи.
Представени са технически диаграми, които илюстрират визуално основните
функционалности на разработения модел и показват взаимодействието между потребител и система.
Ключови думи: проектиране, бизнес интелигентна система, търговски вериги
за продажби на дребно, UML моделиране, Business Process Model and Notation (BPMN).
MODEL OF A BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM
FOR MANAGING ORDERS
TO SUPPLIERS IN A RETAIL CHAIN
Assoc. Prof. Dr S i l v i a P a r u s h e v a
PhD student D a n i e l a P e n c h e v a
Abstract
The study focuses on some aspects connected with the established trends in the design
of business intelligence systems (BIS) that are specialized for use in retail chains for fastmoving consumer goods. There are considered current concepts concerning business
intelligence and their application in retail systems for sending orders to suppliers. Modern
methods for building a business intelligence module have been used, aimed at increasing the
productivity of the retailing system and specifying the product quantities needed for sales. The
proposed model has been created with the help of the object-oriented modeling language
Unified Modeling Language (UML), associated with the leading trends in the design of
business intelligence systems.
There are presented technical diagrams, which illustrate visually the main
functionalities of the developed model and show the interaction between the user and the
system.
Key words: design, business intelligence system, retail chains, UML modeling,
Business Process Model and Notation (BPMN).
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