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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: 82 с., 10 рис., 16 табл., 41 источник, 2 приложения. 

 

KЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, ЛОГИСТИКА, 

ЛОГИСТИЧСКИЙ СЕРВИС, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Объект исследования — представительство РУП «Белгосстрах» по 

Лидскому району 

Предмет исследования - клиентоориентированные информационные 

системы, применяемые в представительство РУП «Белгосстрах» по Лидскому 

району 

Цель работы: разработать предложения по развитию 

клиентоориентированных страховых информационных систем в 

представительстве Белгосстраха по Лидскому району. 

Методы исследования: изучение и анализ экономической и 

методической литературы; количественный и качественный анализ; 

группировка экономической информации.  

В работе использованы учебные материалы по маркетингу, рекламе, а 

также материалы средств массовой информации, данные объекта 

исследования и собственная разработка автора.  

Исследования и разработки: рассмотрена экономическая сущность 

клиентоориентированных информационных систем; рассмотрена особенность 

применения клиентоориентированных информационных системы в 

представительстве РУП «Белгосстрах» по Лидскому району; разработаны 

основные направления повышения эффективности использования 

клиентоориентированных информационных системы в представительстве 

РУП «Белгосстрах» по Лидскому району.  

Технико-экономическая значимость: заключается в том, что применение 

его результатов на практике может повысить экономическую эффективность 

деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствования сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа: 82 с., 10 мал., 16 табл., 41 крыніца, 2 дадатка. 

 

KЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ СІСТЭМЫ, ЛАГІСТЫКА, 

ЛОГИСТИЧСКИЙ СЭРВІС, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 

 

Аб'ект даследавання - прадстаўніцтва РУП «Белдзяржстрах» па Лідскім 

раёне. 

Прадмет даследавання – кліентаарыентаваныя інфармацыйныя сістэмы, 

прымяняюцца ў прадстаўніцтве РУП «Белдзяржстрах» па Лідскім раёне. 

Мэта работы: распрацаваць прапановы па развіцці кліентаарыентаваных 

страхавых інфармацыйных сістэм у прадстаўніцтве Белдзяржстраху па 

Лідскім раёне. 

Метады даследавання: вывучэнне і аналіз эканамічнай і метадычнай 

літаратуры; колькасны і якасны аналіз; групоўка эканамічнай інфармацыі. 

У працы выкарыстаны навучальныя матэрыялы па маркетынгу, рэкламе, 

а таксама матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі, дадзеныя аб'екта 

даследавання і ўласная распрацоўка аўтара. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана эканамічная сутнасць 

кліентаарыентаваных інфармацыйных сістэм; разгледжана асаблівасць 

прымянення кліентаарыентаваных інфармацыйных сістэм ў прадстаўніцтве 

РУП «Белдзяржстрах» па Лідскім раёне; распрацаваны асноўныя напрамкі 

павышэння эфектыўнасці выкарыстання кліентаарыентаваных 

інфармацыйных сістэм ў прадстаўніцтве РУП «Белдзяржстрах» па Лідскім 

раёне. 

Тэхніка-эканамічная значнасць: заключаецца ў тым, што прымяненне 

яго вынікаў на практыцы можа павысіць эканамічную эфектыўнасць дзейнасці 

прадпрыемства. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Thesis:  82p., 10 fig., 16 tab., 41 sources, 2 app. 

 

CLIENT-ORIENTED SYSTEMS, LOGISTICS, LOGISTIC SERVICE, 

AUTOMATION, EFFICIENCY, 

 

The objectof the study is the representative office of RUE “Belgosstrakh” in 

the Lida region 

Subject of research - customer-oriented information systems used in the 

representative office of RUE "Belgosstrakh" in the Lida district 

Objective: to develop proposals for the development of customer-oriented 

insurance information systems in the representative office of Belgosstrakh in the 

Lida district. 

Research methods: the study and analysis of economic and methodological 

literature; quantitative and qualitative analysis; economic information grouping. 

The work used educational materials on marketing, advertising, as well as 

media materials, data of the object of study and the author's own development. 

Research and development: considered the economic essence of customer-

oriented information systems; considered the peculiarity of the use of customer-

oriented information systems in the representative office of RUE “Belgosstrakh” in 

the Lida region; The main directions of increasing the efficiency of using customer-

oriented information systems in the representative office of RUE “Belgosstrakh” in 

the Lida region have been developed. 

Technical and economic significance: lies in the fact that the application of its 

results in practice can increase the economic efficiency of the enterprise. 

The author of the work confirms that the material presented in it correctly and 

objectively reflects the state of the process being studied, and all borrowings are 

accompanied by references to their authors. 
 
 
 


