Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Информатика
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Пословни информациони системи
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Положен предмет Увод у информационе системе и испуњене предиспитне обавезе.
Циљ предмета је упознавање студената са основним карактеристикама пословних информационих система.
При томе студент се упознаје са свим фазама животног циклуса информационог система, од аквизиције
захтева и пословног моделирања, до експлоатације и модификације информационог система. Кроз
овладавање знањима о пословних информационим системима, студент треба да интегрише раније усвојена
информатичка знања.

Циљ
предмета

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: препознавање структуре, улоге и функције
пословног информационог система, моделирање организационих ентитета и пословних процеса
коришћењем УМЛ језика, учествовање у пројектима развоја пословног информационог система,
администрирање рада и иницирање модификације пословног информационог система, коришћење
савремених интегрисаних пословних информационих система.

Исход
предмета
Садржај предмета

Основни појмови (дефиниција ИС, улога, значај, структура и архитектура ИС, типови и врсте ИС). Модели животног циклуса ИС, каскадне
методе развоја, инкрементално-итеративне методе, агилне методе развоја ИС. Структуирана анализа система, технике и алати анализе
система, ЦАСЕ алати. Метамодели: уједињени језик за моделирање - УМЛ, Захманов оквир, Модел зрелости процеса (ЦММ). Врсте
пословних информационих система, трансакциони системи, системи за извештавање, системи за подршку одлучивању -ДСС, групни
системи за подршку одлучивању - ГДСС, ОЛАМ и ОЛТП системи, пословни информациони систми посебне намене. Управљање знањем,
експертни системи, вештачка интелигенција, системи за подршку менаџменту. Одлучивање при набавци и развоју пословних
информационих система, планирање, сагледавање могућности и потреба, селекција добављача, стандарди квалитета, одржавање и
експлоатација информационог система, заштита података, модификација система.

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3

Настава се базира на обради већег броја практичних примера, кроз заједничке вежбе на
рачунару, тимске пројекте и индивидуални рад.Практична настава обухвата следеће видове
активности: моделирање процеса и ентитета коришћењем УМЛ-а и адекватних софтверских
алата, пројектовање информационих система за одређене намене, уз интегрисање раније
усвојених информатичких знања из програмирања, веб дизајна и база података, израда тимских
пројеката на дизајнирању и реализацији једноставнијих пословних информационих система,
продубљивање теоретских знања кроз семинарску обраду задатих тема.
Rolf T. Wigand et al., Introduction to business information systems, Springer 2003.
Grejdi Buh, Džejms Rambo, Ajvar Džakobson, UML vodič za korisnike, CET, 2002.
Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems: technology, development and
management, Pearson Education 2009.

4 Alempije Veljović, UML osnove objektnog programiranja, Kompjuter biblioteka, 2004.
5 Mark W. Huber, James Norrie, Craig A. Piercy, Patrick G. McKeown, Introduction to Business Information Systems,
John Wiley & Sons 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2

Остали часови

2
Теоретски део наставе се усваја путем класичне еx цатхедра наставе, али и применом метода
Методе
активне наставе, кроз самосталну обраду задатих теоретских тема. Практични део наставе се
извођења
реализује кроз практичне вежбе на рачунару, те кроз тимску реализацију задатих пројеката који
наставе
симулирају ситуације у стварном пословном окружењу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
7 писмени испит
30
практична настава
8 усмени испит
20
колоквијуми
20
семинари
15

