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Реферат 

Казаковская Ольга Чеславовна 
Система управления документооборотом в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Изовак» 
 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 

эффективности деятельности предприятий за счет системы управления 
документами. Так как системы управления документами выполняют загрузку и 
обработку всего потока документов, циркулирующих в пределах одного 
предприятия, т.е. информации, пересылаемой между отдельными сотрудниками 
и отделениями, а также обеспечивают обмен документами с клиентами, 
потребителями, поставщиками. Дипломная работа состоит из 62 страниц. 

Цель исследования – выявление наиболее подходящего решения для 
улучшения документооборота на предприятии. 

В задачи исследования, в соответствии с поставленной целью, входит: 
1. Рассмотреть понятия электронный документ и электронный 

документооборот, системы электронного документооборота (СЭД), которые 
используются в Республике Беларусь, документооборот на базе программного 
обеспечения «SharePoint». 

2. Предложить решение для улучшения электронного документооборота 
на основании проведенного анализа построения работы в ООО «Изовак». 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 
ответственностью «Изовак». 

Предметом исследования является система документооборота на базе 
программного обеспечения «SharePoint» в ООО «Изовак». 

В дипломной работе использованы следующие методы исследования: 
метод анализа, обобщения, синтеза и прогнозирования, наблюдение, сравнение, 
выявление различий и сходств между автоматизированными системами.  

Значимость данной работы заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы при выборе программного продукта из 
предлагаемых на рынке автоматизированных систем для внедрения в иных 
малых организациях, сходных по структуре и деятельности с ООО «Изовак». 

В дипломной работе на примере ООО «Изовак» оценены различные эти 
критерии, которые помогли выбрать SharePoint и решение для улучшения. 
Организации со схожими потребностями и критериями смогут применить 
данные наработки. 
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Рэферат 

Казакоўская Вольга Чаславаўна 
Сістэма кіравання дакументазваротам ў таварыстве з абмежаванай 

адказнасцю «Ізавак» 
 
Актуальнасць даследавання абумоўлена неабходнасцю павышэння 

эфектыўнасці дзейнасці прадпрыемстваў за кошт сістэмы кіравання 
дакументамі. Так як сістэмы кіравання дакументамі выконваюць загрузку і 
апрацоўку ўсяго патока дакументаў, цыркулююць у межах аднаго 
прадпрыемства, г.зн. інфармацыі, якая перасылаецца паміж асобнымі 
супрацоўнікамі і аддзеламі, а таксама забяспечваюць абмен дакументамі з 
кліентамі, спажыўцамі, пастаўшчыкамі. Дыпломная праца складаецца з 62 
старонак. 

Мэта даследавання - выяўленне найбольш прыдатнага рашэння для 
паляпшэння дакументазвароту на прадпрыемстве. 

У задачы даследавання, у адпаведнасці з пастаўленай мэтай, уваходзіць: 
1. Разгледзець паняцці электронны дакумент і электронны 

дакументазварот, сістэмы электроннага дакументазвароту (СЭД), якія 
выкарыстоўваюцца ў Рэспубліцы Беларусь, дакументазварот на базе 
праграмнага забеспячэння «SharePoint». 

2. Прапанаваць рашэнне для паляпшэння электроннага дакументазвароту 
на падставе праведзенага аналізу пабудовы працы ў ТАА «Ізавак». 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Ізавак». 

Прадметам даследавання з'яўляецца сістэма дакументазвароту на базе 
праграмнага забеспячэння «SharePoint» у ТАА «Ізавак». 

У дыпломнай працы выкарыстаны наступныя метады даследавання: 
метад аналізу, абагульнення, сінтэзу і прагназавання, назіранне, параўнанне, 
выяўленне адрозненняў і падабенстваў паміж аўтаматызаванымі сістэмамі. 

Значнасць дадзенай працы складаецца ў тым, што вынікі даследавання 
могуць быць выкарыстаны пры выбары праграмнага прадукту з прапанаваных 
на рынку аўтаматызаваных сістэм для ўкаранення ў іншых малых арганізацыях, 
падобных па структуры і дзейнасці з ТАА «Ізавак». 

У дыпломнай працы на прыкладзе ТАА «Ізавак» ацэнены розныя 
крытэрыі, якія дапамаглі выбраць SharePoint і рашэнне для паляпшэння. 
Арганізацыі з падобнымі патрэбамі і крытэрамі змогуць прымяніць дадзеныя 
напрацоўкі. 
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Аbstract 
Olga Kazakovskaya 

Document Management System in the Company with limited liability "Izovac" 
 
The relevance of the study due to the need to improve the efficiency of 

enterprises at the expense of a document management system. As a document 
management system, operate the loading and processing of all document flow 
circulating within the same enterprise, i.e. information sent between individual 
employees and departments, as well as facilitate the exchange of documents with 
clients, customers, suppliers. Thesis consists of 62 pages. 

The purpose of research - to identify the most appropriate solutions to improve 
workflow in the enterprise. 

The objectives of the study in accordance with the intended purpose, includes: 
1. To consider the concept of an electronic document and electronic document 

management, electronic document management system (DMS), which are used in the 
Republic of Belarus, workflow-based software «SharePoint». 

2. To propose solutions for improving electronic document on the basis of the 
analysis of construction work of "Izovac." 

The object of study is a limited liability company "Izovac." 
The subject of the study is to document management system based on the 

software «SharePoint» LLC "Izovac." 
In the research paper, the following research methods: the method of analysis, 

synthesis, synthesis and prediction, observation, comparison, identification of 
differences and similarities between automated systems. 

The significance of this work lies in the fact that the study results can be used 
in the selection of software available on the market for the introduction of automated 
systems in other small organizations that are similar in structure and activity with 
"Izovac." 
The research paper on the example of "Izovac" evaluated different these criteria, 
which helped select the SharePoint solution to improve. Organizations with similar 
needs and criteria will be able to apply these developmen 


