РЕФЕРАТ
Болквадзе Ирина Николаевна
Дипломная работа включает 81 страницу, 1 рисунок, 1 таблицу, 87
источников, 3 приложения.
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Объект исследования: документационное обеспечение управленческой
деятельности как составная часть управления документами на примере ОАО
«Паритетбанк».
Предмет исследования: функционирование автоматизированной системы
документационного обеспечения в ОАО «Паритетбанк».
Цель исследования: дать оценку функциональной эффективности
автоматизированной системы документационного обеспечения ОАО
«Паритетбанк», определить ее место и роль в деятельности банка.
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение, наблюдение, описание информационной системы ОАО
«Паритетбанк».
В результате проведенного исследования была изучена банковская
система Республики Беларусь и выявлены ее особенности, определены
особенности управленческой деятельности в банковской сфере, дана
характеристика средств ДОУ, выявлена достаточность регулирования ЛНПА
работы с документами, в том числе на основе применения автоматизированных
технологий, произведена оценка функциональной эффективности системы
электронного документооборота «ИСИДА», определено ее место и роль в
деятельности банка, выявлены проблемы как в организации работы с
документами в целом, так и недостатки в функционале АСДО «ИСИДА», даны
рекомендации
по
устранению
недостатков,
предложены
пути
совершенствования ДОУ в ОАО «Паритетбанк».
Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации
документационного обеспечения управления ОАО «Паритетбанк», а также
иными
кредитно-финансовыми
организациями,
специалистами,
занимающимися проблематикой ДОУ в банках.
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РЭФЕРАТ
Болквадзе Ірына Мікалаеўна
Дыпломная праца ўключае 81 старонку, 1 малюнак, 1 табліцу, 87 крыніц,
3 дадаткі.
Ключавыя
словы:
дакументацыйнае
забеспячэнне
кіравання,
дакументацыйнае забеспячэнне кіраўніцкай дзейнасці, аўтаматызаваныя
тэхналогіі ДЗК, аўтаматызаваная сістэма дакументацыйнага забеспячэння,
электронны дакументазварот, інфармацыйная сістэма, банкаўская сістэма.
Аб’ект даследавання: дакументацыйнае забеспячэнне кіраўніцкай
дзейнасці як састаўная частка кіравання дакументамі на пракладзе ААТ
“Парытэтбанк”.
Прадмет даследавання: функцыянаванне аўтаматызаванай сістэмы
дакументацыйнага забеспячэння ў ААТ “Парытэтбанк”.
Мэта
даследавання:
ацаніць
функцыянальную
эфектыўнасць
аўтаматызаванай сістэмы дакументацыйнага забеспячэння ААТ “Парытэтбанк”,
вызначыць яе месца і ролю ў дзейнасці банка.
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, класіфікацыя,
абагульненне, назіранне, апісанне інфармацыйнай сістэмы ААТ “Парытэтбанк”.
У выніку праведзенага даследавання была вывучана банкаўская сістэма
Рэспублікі Беларусь і выяўлены яе асаблівасці, вызначаны асаблівасці
кіраўніцкай дзейнасці ў банкаўскай сферы, дадзена характарыстыка сродкаў
ДЗК, вызначана дастатковасць рэгулявання ЛНПА працы з дакументамі, у тым
ліку на аснове выкарыстання аўтаматызаваных тэхналогій, праведзена ацэнка
функцыянальнай эфектыўнасці сістэмы электроннага дакументазвароту
“ІСІДА”, вызначана яе месца і роля ў дзейнасці банка, выяўлены праблемы як у
організацыі працы з дакументамі ўвогуле, так і недахопы ў функцыянале АСДЗ
“ІСІДА”, дадзены парады па ліквідацыі недахопаў, прапанаваны шляхі
ўдасканалення ДЗК ў ААТ “Парытэтбанк”.
Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаныя для аптымізацыі
дакументацыйнага забеспячэння кіравання ААТ “Парытэтбанк”, а таксама ў
іншых крэдытна-фінансавых арганізацыях, спецыялістамі, якія займаюцца
праблематыкай ДЗК ў банках.
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ABSTRACT
Bolkvadze Irina Nikolaevna
The thesis includes 81 pages, 1 drawing, 1 table, 87 sources, 3 applications.
Keywords: records management, management documentary support,
documentary support of management activities, automated technologies of records
and information management (RIM), record management automated system,
electronic document management, information system, banking system.
Object of the research: documentary support of management activity as an
integral part of records management on the example of OJSC Paritetbank.
The subject of the research: the functioning of the automated document
management system in OJSC Paritetbank.
The purpose of the study is to evaluate the functional effectiveness of the
automated system of document management of OJSC Paritetbank, to determine its
place and role in the activities of the bank.
Research methods: analysis, synthesis, comparison, classification,
generalization, observation, description of the information system of OJSC
Paritetbank.
The research studied the banking system of the Republic of Belarus and
revealed its defining features, specifics of administrative activity in the banking
sector, gave the characteristics of RIM means, revealed the sufficiency of Local
normative legal acts of document management, including the use of automated
technologies, evaluated the operational efficiency of electronic document
management system “ISIDA”, its place and role in the activities of the bank were
determined, problems were identified both in the organization of document
management as a whole, and functional deficiencies of RIMS “ISIDA”,
recommendations for corrective action and suggestions of improvement of RIM in
JSC Paritetbank are provided.
The results can be used for optimization of record management in JSC
Paritetbank, as well as other credit and financial institutions, and by professionals
working on RIM problems in banks alike.
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