
PROJEKTOVANJE IZLAZNIH 
INFORMACIJA



Sistemski dizajn izlaznih informacija

� Sistemski dizajn izlaznih informacija iz
računara transformiše logičan prikaz onoga
što je traženo od sistema u fizičku
specifikaciju. specifikaciju. 

� Specifikacija poprima fizičku karakteristiku
tokom samog procesa.



Sistemski dizajn izlaznih informacija

� Dizajn formira šematski prikaz sistema i
objašnjava međusobni odnos komponenti. 

� Faza dizajna prethodi tačno određenom nizu
koraka od preispitivanja i određivanja
zadataka do završnog dizajna paketa. 



DIZAJNIRANJE IZLAZNIH 
INFORMACIJA

Svakodnevno se susrećemo sa izlaznim

informacijama iz računarskih sistema: 

� dnevne novine, dnevne novine, 

� razni računi, 

� uputstva različitih formi. 



DIZAJNIRANJE IZLAZNIH 
INFORMACIJA

� Upotrebljivost i jasnost ovih svakodnevnih
kopjuterskih izveštaja zavisi u velikoj meri od
pažnje sa kojom ih analitičar dizajnira.

� Većina računarskih sistema produkuje dosta
različitih izveštaja. 



DIZAJNIRANJE IZLAZNIH 
INFORMACIJA

• Sistemski dizajn bez obzira na sadržaj izveštaja
uvek vodi računa o svrsi izveštaja, kao i
potrebama korisnika tih izveštaja. 

• Informacija mora da bude jasna, tačna, sažeta i
ograničena na podatke od važnosti.



DIZAJNIRANJE IZLAZNIH 
INFORMACIJA

� Sastavni deo izveštaja su naslovi, datum, 
opisna zaglavlja za poglavlja u tekstu, 
obeležene strane itd. 

Ukoliko su to štampani izveštaji treba voditi
računa o standardizaiji veličine papira.



DIZAJNIRANJE IZLAZNIH 
INFORMACIJA

• Sadržaj izveštaja treba da sledi logičan prikaz
što omogućava da se korisnik lako snalazi;

• Izveštaj treba da bude prikazan na izlaznom• Izveštaj treba da bude prikazan na izlaznom
uređaju koji najviše odgovara potrebama
korisnika.



Poslovni izveštaji se mogu svrstati u 
dve kategorije:

� unutrašnji izveštaji;

� spoljašnji izveštaji.



Unutrašnji izveštaji

� Menadžeri koriste unutrašnje izveštaje
pomoću koji prate procese u okviru
poslovnog sistema i donose odluke.

Karakteristika nekih unutrašnjih izveštaja je � Karakteristika nekih unutrašnjih izveštaja je 
jednostavnost dok su drugi veoma detaljni. 



Unutrašnji izveštaji

� Ne moraju se štampati na skupom papiru, ali
tačnost i brzina dospeća su podjednako važni
kao i njihov izgled i stil. 

� Korisnici ovih izveštaja moraju sa njih čitati� Korisnici ovih izveštaja moraju sa njih čitati
informacije brzo i lako. 

� Neki unutrašnji izveštaji sadrže poverljive
podatke kao što je, na primer, izveštaj o 
zaradama zaposlenih.



Spoljašnji izveštaji

� Cirkulišu među kupcima, klijentima, 
akcionarima, trgovcima, vladinim agencijama
itd.

� S obzirom na činjenicu da ljudi koji se sreću � S obzirom na činjenicu da ljudi koji se sreću 
sa ovim izveštajima na osnovu njih stvaraju
sliku o preduzeću koje ih šalje potrebno je da
predstavljaju preduzeće kao dobro
organizovano, stabilno i profesionalno. 



Spoljašnji izveštaji

� Primer spoljašnjeg izveštaja je uplatnica za
plaćanje komunalija. 

� Neki izveštaji koji nastaju kao izlazneNeki izveštaji koji nastaju kao izlazne
informacije iz računara postaju ulazne
informacije u nekim drugim procesima rada u 
kojima se koristi računar.



Spoljašnji izveštaji

� Ovakvi dokumenti obezbeđuju informacije za
korisnike van preduzeća ali istovremeno
sadrže i informacije za upotrebu u okviru
samog preduzeća.samog preduzeća.

� Zadovoljenje potreba i jednih i drugih
korisnika se lako postiže kreiranjem
dokumenata sa dva lako odvojiva dela.



IZBOR NAJBOLJEG MEDIJA ZA 
PRIKAZIVANJE IZVEŠTAJA

� U fazi projektovanja izlaznih podataka
analitičar bira najpovoljniji medijum za
prikazivanje informacija korisniku.

� Postoje razlčiti mediji: stampači, monitori, � Postoje razlčiti mediji: stampači, monitori, 
optički uređaji, crtači (ploteri),mobilni telefoni, 
...



ŠTAMPAČI

� Na osnovu analize sistema i finansijskih
mogućnosti preduzeća analitičar donosi
odluku o najpovoljnijem štampaču kao
izlaznom mediju.izlaznom mediju.



Pri izboru stampača bitne su sledeće 
karakteristike:

� mogućnost korišćenja već postojećeg štampača

� cena stampača

� metod štampanja (laser, matrični,...)

� broj karaktera po inču i broj linija po inču� broj karaktera po inču i broj linija po inču

� broj stranica u minuti (brzina štampanja) i broj
kopija izveštaja u određenom periodu

� kvalitet izveštaja( kvalitet papira, kvalitet štampe)

� potreba za posebnim funkcijama (prikazivanje u 
posebnoj rezoluciji slika i grafikona)



Na tržištu postoji veliki broj različitih 
štampača, ali se oni svi svrstavaju u :

� -matrične 

� -laserske

� -stampače sa štrcaljkom (ink jet)



Matrični štampači

� Matrični štampači se sve manje koriste usled male 
brzine štampanja i lošeg kvaliteta štampe. 

� Znatno veća brzina i bolji kvalitet postiže se 
laserskim štampačima.laserskim štampačima.



Štampač sa štrcaljkom                    
(ink jet printer)

� Štampač sa štrcaljkom (ink jet printer) nanosi
tanak sloj mastila na papir koji štrca iz glave
štampača.

� Na ovim štampačima se lako postiže štampanje u � Na ovim štampačima se lako postiže štampanje u 
boji.



Laserski štampači

� Laserski štampač je vrsta štampača koji koristi
lasersku tehnologiju. 

� Zasniva se na osobini nekih materijala (selen) da
se naelektrišu vidljivosti pod uticajem svetlosti.se naelektrišu vidljivosti pod uticajem svetlosti.



Laserski štampači

� Selen je poluprovodnik, koji kada nije osvetljen 
ima osobine izolatora a kada se osvetli postaje 
provodnik električne struje.

� Rezolucija štampača zavisi od veličine tačke, koja � Rezolucija štampača zavisi od veličine tačke, koja 
zavisi od debljine laserskog zraka, i kvaliteta 
tonera.



Izbor papira

� Za izbor papira važna je cena , broj kopija u 
određenom periodu, izgled izveštaja i kome su
izveštaji namenjeni.

� Na osnovu ovih toga analitičar vrši izbor papira.� Na osnovu ovih toga analitičar vrši izbor papira.

� Kvalitet zavisi od debljine i broja vlakana.

� Što je veći broj vlakana bolji je kvalitet papira. 



Monitor

� Prikazivanje izlaznih podataka vrši se često na 
monitoru zbog velikih prednosti koje nudi ova 
vrsta medija. 

� Veličina ekrana (u inčima 17", 19“,…) ,� Veličina ekrana (u inčima 17", 19“,…) ,
� Rezolucija (1024*768, 1280* 1024,                      

1600*1200, …) i

� Video kartica



Monitor

� Na ekranu izlazni podaci mogu da se prikažu sa
različitim karakteristikama (u boji, sa različitim
fontom, veličinom slova, sa senkom, podvučene, 
sakrivene, sa dijaloškim boksovima za objašnjenjesakrivene, sa dijaloškim boksovima za objašnjenje
određenog koraka,...



FORMAT IZVEŠTAJA

Većina izveštaja, bez obzira na kom se medijumu
prikazuju, sadrže sledeće elemente:

� gornje zaglavlje izveštaja (predstavlja informacije
o vrsti izveštaja i može da sadrži ime firme, autorao vrsti izveštaja i može da sadrži ime firme, autora
i datum pravljenja izveštaja. 

(Uglavnom se stavlja samo na prvu stranu)



FORMAT IZVEŠTAJA

� gornje zaglavlje strane (sadrži broj strane, datum, 
vreme) 

� kontrolno gornje zaglavlje (ako ima više izveštaja
sadrži naslove izveštaja)sadrži naslove izveštaja)

� zaglavlje kolona (identifikuje kolone) 

� kontrolno donje zaglavlje (prikazuje zbirne
podatke)



FORMAT IZVEŠTAJA

� donje zaglavlje strane (broj strana ili sumu na
celoj strani)

� donje zaglavlje izveštaja (označava kraj izveštaja i
uglavnom je na zadnjoj strani)uglavnom je na zadnjoj strani)

Ovi elementi obezbeđuju lakše snalaženje i bolju
kontrolu sadržaja izveštaja.



Tipovi izveštaja

� Upitni izveštaj

� Detaljni izveštaj

� Sumarni izveštaj� Sumarni izveštaj

� Izveštaji sa određenim kriterijumom

� Periodični izveštaji



Upitni izveštaji

� Upitni izveštaji uglavnom se prikazuju na
monitoru i omogućavaju korisniku trenutni
odgovor na njegov zahtev.

Primer: dobijanja upita stanja računa� Primer: dobijanja upita stanja računa
ukucavanjem tekućeg računa korisnika.



Detaljni izveštaji

� Detaljni izveštaji prikazuju sve informacije o 
nekom objektu.

� Sumarni izveštaj prikazuje sabrane podatke po
određenim kriterijumima i vrši poređenja u određenim kriterijumima i vrši poređenja u 
određenom vremenskom intervalu.



Izveštaji sa određenim kriterijumom

� Izveštaji sa određenim kriterijumom izdvajaju
podatke iz skupa podataka i prikazuju samo
podatke kiji zadovoljavaju postavljeni kriterijum.

� Periodični izveštaji prikazuju podatke koji se � Periodični izveštaji prikazuju podatke koji se 
odnose na određeni vremenski interval.



Projektovanje izveštaja za
prikazivanje na štampaču

� Izveštaji koji se štampaju moraju da se prilagode
vrsti stampača. 

� Analitičar zajedno sa korisnikom projektuje
izveštaj za štampač koji je prilagođen zaizveštaj za štampač koji je prilagođen za
najpogodnije korišćenje. 

� Uzima se u obzir orijentacija papira , margine, 
visina hedera i futera, mogućnost formatiranja
podataka i tabela.



Projektovanje izveštaja za 
prikazivanje na ekranu

� Personalni računari imaju mogućnost da prilagode
unos podataka (forma, textbox, ...) i da prikažu 
izlazne podatke korišćenjem raznih formula i
procesa.procesa.

� Na ekranu postoji mogućnost prikaza podataka u 
formi i razni podaci mogu da se prikažu u više 
nijansi, boja, senki.

� Projektant može da prilagodi pozadinu izveštaja u 
zavisnosti od kvaliteta ekrana. 



KONTROLA IZLAZNIH PODATAKA

Postoje ugrađeni kontrolni sistemi:

� testiranje datuma;

� dužina unosa podataka, 

forma podataka...� forma podataka...



KONTROLA IZLAZNIH PODATAKA

U okviru izveštaja postoje jednostavni kontrolni
elementi: 

� broj strane,

datum, � datum, 

� vreme pravljenja izveštaja.



KONTROLA IZLAZNIH PODATAKA

Osim jednostavnih analitičar u okviru izveštaja
projektuje i složenije kontrolne elemente kao što su

1. Formula u okviru jedne kolone (operacija
sabiranja, množenja...)sabiranja, množenja...)

2. Formula koja se odnosi na sve kolone-sabiranje
svih kolona - krajnji zbir

3. Provera postupka (putanje) pri promeni ili unosu
informacije. 


