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1.

Основание за разработване на технико-икономическия доклад

1.1

Основание за научноизследователската дейност.

Технико-икономическият доклад (ТИД) се разработва на основание т. 77
от Плана за дейност на Института за перспективни изследвания за отбраната
(ИПИО) за учебната 2016/2017 г.
1.2

Основни цели и задачи на НИД

Една от основните дейности в управленските звена на Министерство на
отбраната, Българската армия и в частност Военна академия “Г. С. Раковски“ е
проследяване изпълнението на задачите от ежедневната дейност. В по-голямата
част от случаите тази дейност не се извършва автоматизирано, при което се губи
много време за организация на работния процес, появява се вероятност от
пропуски и закъсняване на сроковете при някои от изпълняваните задачи.
В тази връзка проследяването на изпълнението на задачите, управлението
на последователността на изпълнение от съответните отговорни лица,
визуализирането им в подходящ за анализ вид, извличане на обобщени справки
по различни критерии в определени контролни моменти, архивирането и
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възстановяването от архива при необходимост може да се извършва чрез
създаване на подходяща автоматизирана информационна система.
Цел на настоящото изследване е да се проучат съществуващите подходи,
решения и програмни средства за автоматизирано проследяване изпълнението
на задачите, да се експериментира приложението им и да се направят съответни
изводи и препоръки за внедряването им в процеса на проследяване на
изпълнението на задачите за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
За постигане на така поставената цел е необходимо да бъдат решени
следните основни задачи:
1) да се проучат и изследват съществуващите софтуерни продукти за
проследяване изпълнението на задачи в организацията;
2) да се анализира съществуващата организация на процеса за
проследяване изпълнението на задачи;
3) да се оценят и предложат варианти за създаване на автоматизирана
система за проследяване изпълнението на задачи във Военна академия „Г. С.
Раковски“.
1.3

Характеристика на обекта

Проследяване изпълнението на задачи е целенасочен процес, който
включва поставяне на задачи, проследяване на изпълнението и отчитане на
изпълнението. Проследяване изпълнението на задачите намира място в
системата за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ и може да e
насочено, както към отделните физически лица за да организират по-ефективно
своята

дейност,

така

и

към

ръководителите

на

академичните

и

административните звена.
Ефективното проследяване на изпълнението на задачи изисква да бъдат
обхванати всички аспекти на цялостния процес, който включва тяхното
възникване, тяхното текущо състояние, приоритет, време за изпълнение,
човешки и финансови ресурси, уведомления и така нататък. При наличието на
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ежедневно възникващи множество, както индивидуални, така и екипни задачи в
работния процес на Военна академия „Г. С. Раковски“ се налага въвеждането и
използване на специализиран софтуер за проследяване на тяхното изпълнение.
В някои от специализираните източници [1, 2] се налага твърдението, че
като основа за проследяване изпълнението на задачите може да служи софтуер,
чието основно предназначение е управлението на проекти.
За определяне характеристиките на изследвания обект и уточняване на
терминологията е необходимо да се дефинира понятието задача.
Като правило задачите имат ясен цикличен алгоритъм, приет регламент и
правила, известно или предсказуемо време за извършване на операциите,
определени разходи и минимален риск. Задачите са процес, който се извършва
ежедневно в дейността на организацията [16].
Жизнен цикъл на една задача
Според информационния център на IBM [16] статусът на една задача
може да бъде описан от следните състояния:
• в готовност;
• възложена;
• прекратена;
• просрочена;
• предадена;
• завършена;
• провалена.
Жизненият цикъл на една задача, заедно с нейните потенциални
състояния е показан на Фиг. 1.
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Фиг. 1. Жизнен цикъл на задачите
Като дисциплина, процесът по проследяване изпълнението на задачите,
респективно програмните продукти за управление и проследяване на задачите
следва да включват няколко основни типа дейности:
 Творческа дейност, даваща възможност за планиране на задачите и
разчленяването им на различи операции, създаване, разработване, разясняване,
организация, насочване и предварително определяне на приоритетите.
 Функционална дейност отнасяща се до изпълнителния личен състав и
необходимите материални средства за планиране, отчитане, проследяване,
приоритизиране, конфигуриране, делегиране и физическо изпълнение на
задачата.
 Дейности по отчитане на времето и разходите, които включват
множество функционални дейности в по-голям интервал с оглед на разбиването
на съставни части и разпределението на подзадачите на срокове с едновременен
достъп до общата база данни. Осигуряват възможност за проследяване по време,
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контрол на разходите, актуализации на състоянието и корекция на сроковете
при нужда.
 Обслужващи

дейности,

регламентиращи

различните

взаимоотношения между управляващите и участниците в процеса на
изпълнение на задачата. В контекста на това трябва да се даде възможност за
прикачване на файлове и линкове към задачата, управление на работни
документи, управление на правата за достъп и други съпътстващи работния
процес дейности.
 Дейности осигуряващи информация, отнасяща се до другите четири
типа дейности. Състоят се в създаване възможност за подготвяне и представяне
на доклади, графики, диаграми, рапорти, анализи от изпълнението на
възложените задачи и осигуряване на архив за сверяване при нужда.
2.

Изследване, анализ и оценка на съществуващата система за

управление
Дейността на структурите във Военна академия „Г. С. Раковски“ се
определя от годишния План за дейността на Академията, месечните планове и
седмичната организация на учебния и ежедневния процес. Поставянето и
проследяването на изпълнението на задачите се осъществява на провежданите с
тази цел брифинги за организиране на дейността, които по същество са жива
среща на лица от ръководния състав на Академията.
От друга страна във Военна академия има непрекъснат документооборот с
входящи и изходящи документи. В този процес се издават редица заповеди и в
следствие на резолюциите върху документите се генерират задачи за различни
изпълнители – длъжностни лица от състава на Военна академия.
В резултат на тези дейности се обособяват две вътрешни системи за
проследяване изпълнение на задачите, от една страна за задачи, възникнали от
поставените резолюции в системата на документооборота, а от друга за
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останалите ежедневни задачи, поставяни от ръководния състав на Военна
академия на оперативки, срещи и др.
Некласифицираните входящи и изходящи документи се събират в
Регистратурата

за некласифицирана информация

на Военна

академия.

Входящите документи на хартиен носител се поднасят на началника на Военна
академия, който поставя резолюция (задача) за изпълнение. При връщането на
документа с резолюцията в регистратурата същият се разпределя за съответните
изпълнители. Най-често това са основните звена факултет „Национална
сигурност и отбрана” (ФНСО), факултет „Командно-щабен” (ФКЩ), ИПИО,
Департамента за езиково обучение (ДЕО), Центъра за квалификация,
дистанционно обучение и компютърни симулации (ЦКДОКС), обслужващите и
административни звена от състава на Военна академия. Ако има няколко
кореспонденти, те се подписват на гърба на документа и взимат за изпълнение
поставената им задача. В някои от случаите, като резултат от изпълнение на
задачата се изготвя друг документ. Той обикновено се съгласува и подписва от
ръководството на Военна академия и влиза в изходящия поток, чрез
регистратурата на Военна академия. Често по задачите се налага да работят
различни структурни единици от основните звена на Военна академия, поради
което е възможно да се размие отговорността по тяхното изпълнение.
Към

момента

във

Военна

академия

има

изграден

електронен

документооборот на база програмния продукт Microsoft SharePoint Server [1].
Елемент от него е така наречената „докладна книга”, който обхваща
документите, на база на които се изготвя ежедневната заповед (доклади за
командировки, болнични, подаването на рапорти за отпуск и др.).
Опитът от практическото използване до момента показва, че същият не се
използва в пълния си потенциал. Документооборотът е изграден с технологията
Workfllow на SharePoint за насочване движението на документите от един
потребител към друг, като акаунтите им са свързани с активната директория и
вътрешната електронна поща на Военна академия [1]. Когато някой потребител
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излезе в отпуск и няма възможност да провери и отговори по вътрешната си
поща, връзката се прекъсва и документът не може да бъде препратен по
веригата. Освен това за дигитализацията на документите е необходимо
високоскоростно сканиращо устройство и отделен служител, който да ги
сканира

и

въвежда

и

администрира

в

информационната

система

за

документооборот.
Във Военна академия е прието годишно, месечно и седмично планиране и
организация на дейността, при която е възможно да се издават заповеди и да се
поставят задачи на седмични съвещания, съвещания при ректора или в
индивидуален порядък.
Следователно Автоматизираната информационна система за проследяване
изпълнението на задачите (АИСПИЗ) трябва да предоставя възможност за
въвеждане и проследяване и два типа задачи:
1. Задачи възникващи от резолюции на входящата документация;
2. Задачи породени от устни и/или писмени заповеди, възникващи от
ежедневната дейност на Военна академия.
В обхванатата от системата организационна структура трябва да има
обслужващ

персонал

(служители),

които

да

дигитализират

(сканират)

документите, въвеждат резолюциите и ги свеждат до изпълнителите и
служители, които имат право да въвеждат ежедневни задачи в АИСПИЗ на
основа на вече изградения SharePoint портал. Служителите от офиса на
началника на Военна академия следва да получат достъп до постоянни отчети и
графики за следене напредъка на задачите с цел изготвяне на актуални справки
за седмичния брифинг на ръководния състав.
2.1

Оперативни,

технико-икономически

и

други

специфични

показатели, характеризиращи системата за управление на обекта.
От

гледна

точка

на

съществуващите

софтуерни

решения

за

автоматизиране на процеса за проследяване изпълнението на задачи, АИСПИЗ
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се характеризира със следните основни показатели: възможност за създаване на
задачи, визуализация състоянието на задачите, уведомления за новопоставени
задачи, конфигуриране и докладване.
• Създаването на задачи обхваща оценка на наличието на възможности
за превръщането на идеите в действия (операции), включително дейностите
необходими преди включването на задачата, като модели на сътрудничество и
планиране.
• Визуализацията на задачите включва представянето им в удобен вид,
най-често под формата на списък в интервал от време. Дава възможност за
задаване на приоритети и класификация (например с цветен код или текст),
наличието на календар за планиране (например на срещи, контролни точки,
потенциални конфликти).
• Уведомяването обхваща конфигурируеми настройки за изпращане на
известия за предстояща, минала или настояща дейност и предупреждения за
приключване на срока за изпълнение.
• Присвояване на ресурси обхваща възможността да се делегират права и
материални средства на един човек или група от хора.
• Съвместимостта определя способността на информационната система
за следене на задачите да се свърже (работи съвместно) с другите налични
системи, софтуери и инструменти в организацията.
• Конфигурирането включва възможност за добавяне, премахване и
управление на функционалност, така че информационната система да отговаря
на специфичните изисквания и средата за управление на задачите.
• Докладването включва представяне на информация в табличен или
графичен вид.
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2.2

Характеристики на функционалните подсистеми

Автоматизираната система за проследяване изпълнението на задачи
следва да бъде елемент от информационната система „Документооборот” на
Военна академия „Г. С. Раковски” обхващаща:
-

единна среда за обмен на електронни документи;

-

единна точка за достъп - Web портал, от което следва, че тя трябва да е

Web-базирана;
-

подсистема за управление на движението на документите, създавани и

обработвани в ежедневната дейност на Академията;
-

подсистема за защита на достъпа до информацията и за последващ

одит при несанкциониран достъп;
-

подсистема за проследяване на изпълнението на задачите.

Структурната схема на информационната система „Документооборот”,
елемент, от която следва да бъде и „Автоматизираната система за проследяване
на задачите“, е показана на Фиг. 2.

Подсистема за
управление на
задачи

Подсистема за
администриране

Подсистема за
управление на
електронни
документи

--------

Потребители

Web server
Информационни
рубрики

Електронна
поща,
Активна
директория
Администратор

Фиг. 2. Структурната схема на информационна система „Документооборот” с
включена АИСПИЗ
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Към момента във Военна академия се използват софтуерни продукти
Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft Project, Microsoft Outlook, Microsoft
Exchange Server и Microsoft Office, което еднозначно предявява изискването
новата автоматизирана система да бъде съвместима с тях [1].
Платформата Microsoft SharePoint напълно отговаря на изискванията за
функционалност на комплекса за работа в единна среда за обмен на документи,
с Web-портал за достъп на потребителите и автоматизирана система за
въвеждане и проследяване на задачите, благодарения на възможностите, които
предлага, а именно:
 Следене на версията и запис на историята на документите;
 Прилагане на описателна информация, по която може да се търси с цел
намиране на документ;
 Контрол върху публикуването на документа;
 Автоматизирано маршрутизиране на документи за преглед;
 Уеб дискусии и он-лайн коментари от множество потребители,
преглеждащи даден документ;
 Контрол върху достъп до документ, базиран на потребителски роли.
Продуктът

SharePoint

спомага

за

съвместната

работа

между

длъжностните лица, за получаване на коментари по изпълнение на задачите,
споделяне на задачите и изготвяне и съхраняване на справки. При съвместната
работа със задачите може да се определят маршрути за движение на задачите,
които да съответстват на стандартните правила за движение и одобрение
изпълнението на задачи [1].
SharePoint използва роли за контрол на достъпа до съдържанието на
публикуваните за общ достъп задачи. На длъжностните лица могат да се
назначават ролите координатор, автор и читател на базата на дейностите, които
те извършват. Всяка роля определя група от специфични права за достъп и
работа с документите: координаторите се занимават със задачите за управление;
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авторите добавят и обновяват файлове, а читателите имат достъп само за четене
до публикуваните документи. SharePoint предлага и възможността да се забрани
достъпа на определени потребители до определени документи [1].
Изключително голямо предимство на платформата SharePoint e тясната
интеграция с продуктите на Microsoft Office, с което се постига бърза, лесна и
удобна работа с документите и висока степен на контрол при работа с тях.
2.3

Предложение за усъвършенстване на съществуващата система

В резултат на анализа на гореописаните информационни системи и
работата по организация и проследяване на изпълнението на задачите в
дейността на организацията се вижда, че е необходимо процесът да се
автоматизира с въвеждането на програмно осигуряване за проследяване
изпълнението на задачите (Trask Tracker), което да е съвместимо с останалите
информационни системи, налични във Военна академия “Г. С. Раковски“.
Внедряването на АСУПИЗ изисква дейности по две направления (Фиг. 3):
1. Организационно, чрез въвеждане на корекции във взаимоотношенията и
функционалните задължения на личния състав, участващ в процеса на
въвеждане и контрол на задачите в системата за управление. Такива могат да
бъдат вменяването на контролни функции на офиса на началника на Военна
академия и усилване на личния състав от Административно отделение,
участващ в дигитализиране на документите и въвеждане на резолюциите от тях.
2. Техническо направление, внедряване в единна среда за обмен на
документи с единен Web портал за достъп на съвместима автоматизирана
информационна

система

за

въвеждане

и

проследяване

на

задачи

в

организацията, която да улеснява работата по контрола и управлението на
личния състав.
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Фиг. 3. Място на АИСПИЗ в единната среда за обмен на електронни документи
на организацията
3.
Съвременно състояние на съществуващи аналогични продукти
и тенденции за тяхното развитие
Системите за проследяване на задачите включват специализирани
информационни средства и приложни продукти, разработени за оптимизиране
процеса на планиране и управление на задачите. Практическия опит на много
компании показва, че автоматизирането на процеса, чрез внедряване на
програмни продукти за управление на проекти PMS (Project management
software) и проследяване на задачите (Task Tracker) значително повишава
ефективността в дейността на организацията.
Поради тази причина на пазара съществува голямо разнообразие от
технически решения за изграждане на системи за проследяване и управление на
задачите, което значително затруднява компаниите при избора на такива
средства за внедряване.
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3.1
Task

Избор на критерий за сравняване на програмни продукти от тип

Tracker,

удовлетворяващи

специфичните

нуждите

на

дадена

организация
За да може избраният продукт да отговаря в най-пълна степен на нуждите
на дадена организация трябва да се предложат критерии за избор на програмен
продукт, по които същите могат да се сравняват. Най-важните изисквания на
потребителите към тези системи са, както следва:
• да притежава възможност за създаване на списък със задачи - Тo Do
лист. Програмният продукт да има механизъм за планиране на задачите, в който
те се изброяват под формата на списък с краен срок за тяхното изпълнение.
• да има възможност за добавяне на събития с включени срокове за
основните фази за изпълнение на проекта. Много от програмните продукти
предлагат т.н. Getting Things Done (GTD) метод за планиране на задачите.
Наименованието произлиза от книгата (правене на нещата) на Дейвид Алън,
който използва подредени в йерархия списъци от задачи и включва
инструменти за управление на времето, водене на бележки и прикачване на
файлове [8]. Основната идея е, че може да се организират всички дейности в
списъци от събития и да се категоризират задачите според мястото или
контекста, като се добавят към тях всички необходими бележки и материали.
• да показва визуално времето за изпълнение на всяка задача, например
чрез диаграми на Гант. Диаграмата на Гант е времева диаграма на
последователностите, кръстена на Хенри Гант [4]. Задачите в тази диаграма се
изобразяват

хоризонтално,

като

дължината

им

е

пропорционална

на

времетраенето под формата на правоъгълник. Всяка задача е на отделен ред, а
всяка вертикална линия представлява момент във времето (Фиг. 4).
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Фиг. 4. Диаграма на Гант
• да има Kanban табла, които следят процеса на изпълнение [7]. Найобщо приложенията, които го използват предлагат три дъски под формата на
колони. В първата се слагат новите задачи или това, което предстои да се
направи, във втората се преместват задачите в процес на правене, а в третата
изпълнените задачи (Фиг. 5).

Фиг. 5. Kanban табла
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• възможност за „Scrum”1 спринтове – методология за гъвкаво
управление на дългосрочни и задачи с трудно предвидим процес на изпълнение.
Приложенията от този вид предоставят инструмент по философията на Agile за
назначаване на нови кратковременни, нововъзникнали задачи („спринтове“) с
продължителност от една седмица до един месец, като с изпълнението на всяка
от тях се подобрява изпълнението на крайната задача [9]. Това може да стане
като всеки ден се провеждат кратки срещи с личния състав, в които всеки
съобщава какво е изпълнил и какво е планирал за следващия ден.
• да притежава възможност за показване мероприятия, срокове и задачи
във времето т.е. функция Календар. Това е най-разпространения метод за
управление на задачите (Фиг. 6).

Фиг. 6. Функция Календар
• Възможност за проследяване статуса на задачата, за да знаят всички,
как върви нейното изпълнение.
1

Scrum –Scrum процесът се състои от отделни итерации, наречени спринтове. SCRUM е разработен за тези

процеси, чието дългосрочното планиране е доста трудно. За разлика от типичния мениджмънт чрез контрол и
командване, тук се набляга на обратната връзка и се дава повече власт в ръцете на хората, които извършват
операциите по процесите.
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• Възможност за управление на данните. Програмния продукт трябва да
предоставя разширени възможности за достъп и пренос на информация,
групиране, обединяване и администриране на различни задачи или проекти,
защита от несанкциониран достъп, интегриране с други приложения и наличие
на функция On-Line Analytical Processing (OLAP) [11].
• наличие на електронната поща. За повишаване на сътрудничеството
може да се изпращат различни разяснения до касаещия го личен състав като
съобщения по електронната поща.
• Чат на живо - е възможност да се обсъждат задачите в реално време.
• Проследяване на времето - за да може да видите времето изтекло за
изпълнение на задачите.
• Осигуряване на сътрудничество, съвместна работа и контрол.
Революция в тази област предизвикаха Web – технологиите, които позволяват
подобрен достъп до данни и сътрудничеството между потребителите, затова е
важно продуктите да имат възможност за работа в Internet и да са Web базирани,
с архитектура от тип клиент-сървър, с възможност за напомняне и оповестяване.
• Бележки и коментари за прикачване важна информация за дадената
задача.
• Табла за управление и потребителски интерфейс с които може да се
получи бърз поглед над новите задачи и напредъка по изпълнението им.
Потребителския интерфейс следва да включвa функциите, които помагат да
разглеждаме информацията, като гъвкавост, достъпност, удобство за работа,
наличие на шаблони, лекота на изучаване и използване, наличие на
контекстуално търсене и да предоставя настройки на интерфейса, контекстна
помощ, удобство на достъп и разделение по роли.
• Доклади и отчети с възможност да се архивира и съхранява
информация за вече изпълнените задачи.
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• Специализирани функции. Има редица инструменти за управление на
задачата (проекта) с вградени функции за връзки с клиенти, платежни услуги,
уикита и др.
Удовлетворяването

на

специфичните

изисквания

на

организацията

позволява даден програмен продукт да се използва, като елемент от
информационната система за управление на задачите.
Количеството на избраните функции по всяко изискване ще помогне да се
класира и избере подходящ програмен продукт.
За определяне на изискванията е възможно използването показателите и
формата, дадени в табл.1.
Таблица 1
Изисквания за
избор

Функции на системата

Настройки на интерфейса
Контекстна помощ
Ползвателски
Удобство на достъп
интерфейс
Графически възможности
Разделение на интерфейса по роли
Наличие на шаблони
Удобство на достъп и предаване на
информация
Управление на Защита от несанкциониран достъп
данни
Интеграция с други приложения
Наличие на функция OLAP (On-Line
Analytical Processing)
Използване на йерархическа структура
Механизъм за
Възможности за анализ, вкл. анализ на
планиране
риска
Наличие на готови шаблони за отчети
Наличие на няколко варианта
Осигуряване на Web приложение
съвместна
Архитектура клиент-сървър
работа и
Различен достъп на ползвателите
контрол
Напомняне и оповестяване

Необходими
функции
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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3.2

Класификация на съществуващите програмни продукти Task

Tracker
Програмните продукти за проследяване изпълнението на задачите могат
да се групират по различни критерии, но изискванията на потребителите са тези
по които се сравняват продукти за нуждите на дадена организация [2].
Най-общо сравнението може да се направи по предназначение,
технически функции на системата или по методи за планиране на задачите [4].
3.2.1 . Класифициране според функциите
Информационните системи за проследяване изпълнението на задачите са
уникални за всяка организация според нейната дейност, но винаги основните
функции на task trackers са три: планиране на задачите, създаване на график за
изпълнение и контрол на дейността [11].
Обикновено планирането означава предвиждане на всички възможни
дейности, необходими за завършване на даден проект [10]. Графикът предвижда
колко време ще отнеме всяка дейност, а контролът гарантира, че всяка дейност
се изпълнява навреме. Планирането на проекти е аналогично на разбиването на
дадена цел в много подцели, поради което планирането на задачите по проекта е
изключително важна дейност за автоматизиране на процеса. За целта
ръководителите на екипи определят очакваното време за изпълнение на дадена
задача и определят последователността за приключването на всяка дейност с
което създават отговорност и времева линия [11]. Системата за контрол на
задачите има за цел да открие отклоненията от предварително планираното с
реално изпълненото и да даде възможност за коригиране на ситуацията.
В следствие на това софтуерът за управление на задачите следва да
предоставя възможност за осъществяване на следните видове контрол [6]:
• Предварителен контрол, извършван от управленското звено с оглед на
човешките, материални и финансови ресурси;
• Концептуален (входящ) контрол, с който да се определи дали
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изпълнителите разбират същността на изпълнителната заповед, навременността
на нейното прилагане и приоритета на задачите;
• Текущ контрол е възможността за междинна проверка с цел отчитане на
напредъка на изпълнение на задачите и моментното им състояние за да се
предприемат коригиращи действия при нужда;
• Финален контрол е възможността да се прецени дали целта е постигната
в определения срок и извличане на поуки от практиката.
За да се създаде информационна система е необходимо всички заповеди
на ръководителя да се материализират, да се съхраняват в едно хранилище,
където е възможно да се извършва редовно наблюдение на изпълнението на
заповедите в съответствие с техния приоритет.
Въпреки

че

управлението

на

задачите

се

практикува

отдавна,

използването на програмни продукти за тази цел все още е новост.
Първоначално софтуерът е автоматизирал само планирането, създаване на
график и контрол на изпълнението, но днес вече могат да генерират отчети за
състоянието на различните нива на управление и да се предоставят възможни
алтернативни сценарии. Програмните продукти могат да изчисляват времето, за
което трябва да бъде изпълнена задачата според продължителността на всяка
дейност с отчитане взаимоотношенията на изпълнителите. Това е от голяма
полза при управление на дейността в динамична среда, когато плановете често
се променят.
Оценката

на

разходите

е

друг

полезен

инструмент,

тъй

като

автоматизираното изчисляване винаги е по-бързо и по-точно от ръчното.
Мениджърът лесно може да проследява работните потоци и при нужда да
коригира дейността с подходящи промени за да се завърши работата качествено
и в срок. С помощта на софтуера би могло да се извличат отчети в ясен и кратък
формат, независимо дали са графики, таблици или визуални презентации [2].
Техническите функции могат да реализират различни изисквания към
използваемостта на потребителския интерфейс, управлението на данните,
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възможността за сътрудничество, методите за планиране и отчетността на
задачите. Според индивидуалните си нужди организациите могат да имат
изисквания към софтуера за проследяване и управление на задачите, за
идентифициране на информационния поток, за регламентиране на процедурите
по управление на задачите, за използване на определени математически модели
за изчисляване на параметрите и за ускоряване на процеса на анализ и поуки от
практиката.
От посочения по-горе анализ на функциите следва, че програмните
продукти за управление и проследяване изпълнението на задачи могат да се
групират в следните три категории [2]:
 програмни продукти за назначаване на задачи;
 програмни продукти за насърчаване на сътрудничество;
 програмни продукти за проследяване на времето за изпълнение.
3.2.2 . Класифициране според методите за планиране на задачите
В проектното управление съществуват четири основни методологии за
управление, който са залегнали в основата на разпространените програмни
продукти [6]:
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK) на „Института за
управление на проекти (Project Management Institute (PMI)) и е национален
стандарт на САЩ [15];
- IPMA, СОВНЕТ използван в голяма част от европейските компании;
- Projects In Controlled Environments 2 (PRINCE 2) е използван най-често
за реализация на IT проекти и приет от Министерство на отбраната на
Република България;
- Agile е цяло семейство от методологии за разработка на програмни
продукти за управление на задачи, като Scrum и Kanban [15].
В резултат на тези методологии са създадени множество инструменти за
автоматизиране процеса на следене изпълнението на задачите, като всеки от тях
спомага за увеличаване на производителността на организацията и притежава
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своите силни и слаби страни. Целта е да се определи най-подходящия метод за
конкретния случай и специфични условия в организацията.
Според

използваните

технологични

методи

за

проследяване

изпълнението на задачите може да бъде предложена следната класификация на
съществуващите програмни продукти [2]:
1. Тo Do лист. Това е може би най-популярния метод сред приложенията,
в който задачите се организират в прости списъци или в таблица с
наименованието на дейностите и крайната дата за тяхното изпълнение, без
излишни обяснения. Много приличат на списък за пазаруване. Когато се
изпълни първата задача, се започва изпълнението на втората и т.н. Доста често
за целта се използват обикновени текстови редактори, електронни таблици,
Google Docs, Desktop файлове, събрани в отделни папки за всяка нова задача
или лепящи бележки. Предимствата на този метод са, че инструментите са
прости и лесни за работа. Недостатък е, че ако трябва да управлявате малки
задачи, които са част от по-голям проект, този метод не е за препоръчване [2].
2. GTD метод. Съкращението произлиза от Getting Things Done (правене
на нещата). Този метод за управление на задачите е популяризиран от книга със
същото име на Дейвид Алън и е още един мощен начин за използване на
списъците [8]. Програмните продукти от този вид приличат на стандартни
приложения със списъци за пазаруване, но дават възможност да се правят
подсписъци и включват инструменти за управление на времето, водене на
бележки и прикачване на файлове. Основната идея е, че може да се организират
всички дейности в списъци и да се категоризират задачите според мястото или
контекста, като се добавят към тях всички необходими бележки и материали.
Пример за това е продукта на CloudTasks. Предимството е, че може да се следи
всяка стъпка на изпълнение на задачите, а недостатък е, че може да станат
твърде претрупани в определени случаи [8].
3.

Метод Scrum е гъвкава технология за създаване на приложения за

управление на проекти по философията на Agile [15]. Програмните продукти
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създадени по тази методология използват философията за рестартиране на
играта (терминът се е породил от играта на ръгби), след кратки прекъсвания за
нарушения. По подобен начин те управляват задачите на организацията, като
назначават кратки „спринтове“ от една седмица до един месец, като всеки от тях
е опит за подобрение на продукта. Всеки ден се провеждат кратки срещи с
личния състав, в които всеки съобщава какво е изпълнил и какво е планирал за
следващия ден.
4. Метод

Kanban

организира

задачите

в

прогресия.

Най-общо

програмните продукти, които го използват предлагат три дъски под формата на
колони [15]. В първата се слагат новите задачи или това, което предстои да се
направи в организацията. Когато задачата е в процес на изпълнение се
премества във втората дъска и накрая в третата колона за завършените задачи.
Пример за използване на този метод е приложението Trello, което работи по
облачна технология. Докато първите два метода са по-подходящи за
индивидуална работа, този метод е много подходящ за следене на работата в
екип. Предимството е, че обединява и предоставя в едно изображение цялостния
процес на проследяване изпълнението на задачите. Недостатък на метода е, че
при много подзадачи потребителският интерфейс може да изглежда много
претрупан и трудно възприеман [2].
5. Електронни таблици – това е един от най-гъвкавите методи за
управление на задачите. Може да се направят различни работни листове за
различните видове задачи, например един лист за домашни задачи, един за
професионални и т.н. На всеки ред се поставя по една задача, а в колоните се
поставя ключова информация с различно значение за задачата. В практиката са
налични голямо количество готови шаблони, които може да се използват в
Google Sheets, Excel или др. При наличие на Интернет Google Sheets е много
удобен за работа в екип, още повече че има и вграден чат клиент. Предимство е,
че може да се използват познати инструменти за създаване на гъвкави задачи,
недостатъка е ниската автоматизация на управлението на задачите [16].
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6. Приложения за екипна продуктивност. Когато се работи в екип има
нужда да се знае какво работи всеки един член от колектива и какво е останало
за изпълнение по проекта (задачата). Най-често тези приложения са уеб
базирани, обикновени списъци или GTD списъци, които предоставят на всеки
член на организацията собствен акаунт. Членовете на екипа могат да добавят и
редактират задачи, да коментират или да си сътрудничат в различни групи.
Обикновено интерфейсът им предоставя работно табло, в което се показват
както личните така и груповите задачи. Такива са продуктите на Trello и
Wunderlist. Предимство е, че предоставят цялата платформа, а недостатък е
трудността за настройване [17].
7. Матрица на Айзенхауер. Още през 1989 г. в книгата "7-те навика на
високоефективните хора"

на

Стивън

Кови

се

предлага

методика

за

стратегическо планиране на задачите по спешност и по важност [21].
Приложенията, които използват този метод разделят екрана на четири полета, в
които се поставят задачите. Пример за това е приложението TaskCracker.
8. Календарно планиране на задачите. Това е най-разпространения метод
за управление на задачите. Пример за неговото използване се среща в
продуктите на Microsoft Оutlook за управление на времето и съобщенията [14].
Освен поддържане на списъци с контакти приложението дава възможност да се
ползва като бележник със следене на задачите и поетите ангажименти за подълъг период от време, както и да се добавят бележки за напомняне на
определени събития.
9. Диаграма на Гант – повечето софтуерни приложения имат опция да
съставят времева диаграма на последователностите, кръстена на Хенри Гант.
Задачите в тази диаграма се изобразяват хоризонтално, като дължината им е
пропорционална на времетраенето под формата на правоъгълник. Всяка задача е
на отделен ред, а всяка вертикална линия представлява момент във времето [2].
10. Методът на критичния път (CPM – Critical Path Method) е техника,
която се съчетава с диаграмата Гант за показване времето за изпълнение на
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задачите, чрез използване на означения тип дейност на върха. В американската
армия използват нейната разновидност – Program Evaluation and Review
Technique от типа дейност на стрелката, като всяка дейност има три стойности:
оптимистична, вероятна и песимистична. Така се постига по-точна оценка на
времето за изпълнение на задачата [10].
3.2.3 . Класификация по предназначение
Техническите решения на Task Tracker

варират

от

безплатни,

индивидуални инструменти до много скъп софтуер, предназначен за работа в
големи корпорации, които според предназначението си могат да се групират в
следните няколко вида [2]:
3.2.3.1. Интегрирани информационни системи за управление на
проекти в организацията
Системи от този тип от една страна съдържат цялата информация за
дейността на организацията, а от друга имат специализирани модули, които
избират от общата база данни само информация, отнасяща се към конкретна
задача и изпълняват всички стандартни за управлението и проследяване на
задачите фунции, като разпределение на времето, анализ на риска и т.н.
3.2.3.2. Специализирани програмни продукти с общо предназначение
В този клас се включват продукти като MS Project, Primavera, Time Line,
Spider Project, Artemis и др. Сравнението на подобни продукти е невъзможно,
защото постоянно излизат нови версии на софтуера и резултатите от
сравнителния анализ остаряват за по-малко от 6 месеца. Освен това в този клас
продуктите се класифицират на „леки“ и „тежки“ според широчината на
спектъра на техните възможности.
3.2.3.3. Програмни продукти със специално предназначение
Към този вид се отнасят всички продукти за управление на задачите,
които обикновено не се включват към тези с общо предназначение. Тук
обикновено влизат различните отраслови разработки, решаващи специфични
задачи за предметната област. Като пример, инструмента за финансов анализ на
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проекта Project Expert или системата за управление на ремонтни работи,
разработена от Lufthansa и базирана на Artemis 9000.
3.2.3.4. Интернет базирани инструменти и приложения за мобилни
телефони
В последните години употребата на облачните технологии става все помасова и това дава основание програмните продукти от този вид да се обособят
в отделен клас. Тяхното предимство е, че позволяват ефективно управление на
географски разпределени проекти и задачи. Подразделят се на cloud-базирани
услуги и инструменти предназначени за мобилните операционни системи (IOS,
Android и др.), които могат да се използват като лични бележници.
В заключение е важно да се разбере, че няма универсално средство за
автоматизиране процеса на следене изпълнението на задачите. За определени
условия, едни програмни продукти са добри, а за други не! Настоящата
класификация спомага за по-бързата ориентация в огромното разнообразие от
инструменти и решаването на един от най-сериозните проблеми при
интеграцията към вече съществуваща информационната среда за обмен на
данни в организацията.
От особено значение е избраният програмен инструмент да позволява
интеграция в системата за контрол на проектите и да бъде синхронизиран с
останалите информационни системи (документооборот, системи за планиране и
взаимодействие).
Към настоящия момент оценка на ефективността от внедряването на
системи за проследяване изпълнението на задачи от български фирми и
компании на практика не се провежда, но могат да се използват данните,
изнесени от Института за управление на проекти PMI – САЩ. При изследване
на повече от 100 компании в различни отрасли специалистите са констатирали,
че ефективността нараства със среден прираст 21 % по отношение показателите
на компании не използващи такива системи в своята дейност. В някои области,
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например в работата с клиенти и доставчици ефективността достига до 44 %
[15].
Трябва да се отбележи, че един от най-сериозните проблеми при
въвеждането на програмни продукти за управление на задачите е тяхната
интеграцията към вече съществуваща информационната среда за обмен на
данни и към другите системи в организацията.
3.3

Сравнителен анализ на програмни продукти за проследяване

изпълнението на задачи
В днешно време на българския пазар се намират повече от 200 програмни
инструмента за управление на проекти и проследяване изпълнението на задачи.
По-долу ще бъдат разгледани някои от най-разпространените от тях [2].
Microsoft Outlook и базираните на него технически решения са едни от
най-използваните за персонално, календарно планиране и следене на задачите.
Outlook съдържа така наречените гъвкави инструменти (персонализирани
изгледи), освен стандартните представяния „по изпълнител“, „по категория“ и
„по време“ може да се конфигурират и други изгледи според конкретните
специфични нужди, например представяне на изглед според просрочените
задачи, които са изтекли преди една седмица [14].
Програмните продукти създадени под формата на пакети със свързани
електронни таблици на Microsoft Excel са едни от най-гъвкавите инструменти
за проследяване на задачите. Те могат да се използват както самостоятелно, така
и като допълваща част от друга система. Основното им предимство е, че с тяхна
помощ може да се създаде единна база данни на задачите с гъвкава настройка на
полетата и филтриране според предпочитанията. Такъв инструмент е продукта
Алт Инвест, който е изключително лесен за работа, предоставя диаграми и
анализи за визуализация на данните [2, 3].
Microsoft Project - произвеждан от Microsoft Corp. Програмата е
създадена, за да подпомага ръководителите на проекти в изготвянето на
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планове, задаване на ресурси, наблюдение на напредъка, контролиране на
бюджета, анализиране и др. Софтуерът е оборудван с мощни инструменти,
чийто избор е индивидуално решение [14].
Отличителна особеност на програмния продукт се явява простотата и
потребителския интерфейс, заимстван от продуктите на Microsoft Office.
Продуктът е пуснат на пазара още през 1984 г. и развиван дълго време, като
през 2003 г. се превръща в Enterprise Performance Management (EPM), а през
2007 г. се създават т.н. Project Web App (PWA) - уеб-базиран начин за преглед в
SharePoint. В последствие се подобрява интеграцията на SharePoint с Project
Server 2010 [14]..
Продуктът предоставя възможност за автоматично генериране на
неограничени варианти таблици и отчети чрез процеса Online Analytical
Processing (OLAP). Може да се правят прегледи на ресурсите, задачите и
календара чрез View Tables от базата данни., които в последствие да се
обработват с Analysis Services и да се предоставят във визуален формат [14].
Microsoft Project е еднопотребителско приложение, но с помощта на уеб
сайт може да се осъществи едновременен достъп до информацията на много
потребители, а с появата на Office 365 се превръща в облачно базираното
приложение Microsoft Planer [14].
Използването на подобна архитектура дава възможност да се планира по
концепцията Kanban, в която задачите се разпределят на няколко дъски, към
които се прикрепят картички с дати, файлове и дискусии, организирани по
категории. Поддръжката на Microsoft Mail и Microsoft Exchange позволява
обмяна на информация между потребителите. Предоставя се възможност за
ползване на готови шаблони на проекти от библиотеката на Office, които дават
лесен старт за всеки нов проект на служителите. Проследяването на напредъка е
изключително лесно благодарение на възможността всеки проект да се разделя
на по-малки задачи. За управление на ресурсите лесно могат да се въвеждат
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часове и всякакъв вид работни единици с възможност да се сравняват
прогнозираните разходи [14].
Много важен момент е импортиране на съществуващи списъци със задачи
и синхронизиране с друг софтуер на Microsoft. Потребителите лесно могат
импортират задачи и графици от Outlook, Excel или други проекти. Предоставя
възможност за автоматизиране въвеждането на повтарящи се задачи, което
значително намалява времето за повторно въвеждане. Най-ценния момент е
лесната интеграция с Microsoft SharePoint, чрез който да се създадат условия за
съвместна работа в цялата организация.
Продуктите на Primavera Systems, като Primavera Project Planner P3 и P4
предлагани у нас от една от най-големите български софтуерни фирми –
ТехноЛогика [18]. Продуктите са разработени в съответствие с идеологията
CPM (Concentric Project Management), в основата на която стои структурирания
интегриран подход за координация на хора, групи, финансови ресурси и
проекти. Разработен е комплект от специални CRM средства за анализ и
поддръжка взимането на решение за избор на най-добрия проект, календарномрежово планиране с отчет на потребностите в материални, трудови и
финансови ресурси. Това позволява едновременна работа по много проекти,
като всеки ресурс може да работи по свой календар и график за работа. Webster
for Primavera е уеб базиран инструмент, които позволява на участниците да имат
достъп до своите задачи и да ги управляват от всяка точка на земното кълбо
[18].
Продуктът позволява сравняването на неограничено количество целеви
проекти, което позволява точна оценка на бъдещето. Предоставя нелинеен отчет
и крива на потребителя, над 150 таблични, метрични и графични форми. Може
да се настройва автоматично да изготвя отчети при достигане на определен
процент от изпълнението на проекта, например 50% и 100 % [18].
Интерфейсът позволява да се наблюдава таблицата със задачите,
използваните ресурси, диаграма на Гант, PERT (Primaverа Easy Relationships
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Tracing) – диаграма и с помощта на филтрите да се изобрази само необходимата
към момента информация [18].
Open Plan на Welcom Corp. е професионален инструмент, предназначен за
календарно планиране и контрол на участници с различни роли: предоставя
проект от гледна точка на мениджъра, екипен проект, отговорни за
изпълнението и съдружници. Мощно средство за ресурсно планиране в
йерархичен режим с календарен план. Работи в архитектура клиент – сървър на
база релационните системи за управление на базата данни Oracle, Sybase и
MSSQL Server и може да се интегрира в ERP системата за управление на
предприятието [4].
Удобен е за планиране на ресурсите по ограничено време или при
ограничени ресурси, като системата сама предлага варианти за оптимизация.
Може да съставя анализи и отчети по метода на критичния път, анализ на риска
по метода Монте Карло и мултипроектен анализ [3].
Bitriks24 е социален интранет в допълнение към корпоративна система за
управление на задачите, конкуренция на SharePoint. Има опция да работи като
облачна услуга или стационарна сървърна версия [19].
Trello е друг уеб-базиран софтуер за сътрудничество с помощта на дъски
и картички. Те са разположени на екрана, така че да се обхванат с един поглед,
поради което основното предимство на софтуера, че може да се прегледа
напредъка и състоянието на задачите във всеки един момент [20].
Asana е уеб базирано и мобилно приложение за работа в екип, без
използване на традиционната електронна поща. Създадено е през 2008 г. в Сан
Франциско за съвместна работа по проекти [20].
JIRA е софтуер за управление на проекти разработен от LeapFrog
Technologies през 2010 г. и по настоящем е един от световните лидери за
организиране на личния състав, следене на дейността с функционалност за
улавяне на потенциални проблеми [17]. Софтуерът се предлага главно в три
разновидности и цени: за проследяване на емисиите и поддържане на висока
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производителност, за разработване и управление на променящи се проекти и за
проследяване на услуги. При управлението на задачите софтуера визуализира
работния поток, а ръководителя го управлява като предоставя дейности на
различни изпълнители. Подпомага се от това, че синхронизира служителите да
работят по един файл на документа. Това става благодарение на наличието на
Cloud технология. Програмния продукт предоставя няколко потребителски
интерфейса, като служителите могат да получават различна информация според
своята компетентност или да бъдат обединявани в групи. Може да предостави
отделни стаи за дискусия на различни групи по отделни проекти, включително с
получаване на SMS [17].
Планирането се извършва с много подробен график разделен по дни,
часове и дори секунди. Задачите лесно могат да бъдат дефинирани така, че
хората лесно да осъзнават времето. Графика лесно може да се персонализира, а
проследяването става с автоматизиран ежедневен отчет за дейността.
Архивирането и работа с документи също е много важна функция. Позволява да
се изпращат известия по имейл с прикачени файлове, да се задават разрешения,
свързани с преглеждането или редактирането на файла. Създаван на папки и под
папки в йерархичен ред [17].
Spider Project с производител Spider Technologies Group е система за
управление с много лесен Windows-интерфейс, която предлага ресурсна
диаграма на Гант и линейна диаграма с показване на ресурсите в проценти [2].
TimeLine е програмен продукт за многопроектното планиране, който
позволява назначаване на зависимости между изпълнителите. Съхранява
информацията в една база данни с календар и система за отчети [2].
Artemis

Views е семейство от модули за автоматизация на различни

функции с програмите ProjectView, Resource View за управление на ресурси,
TrackView за контрол изпълнение на задачи, CostView за финанси [2].
В табл. 2 са дадени основните характеристики на някои специализирани
решения за управление на задачи.
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Таблица 2
№

Приложение

Год.

WEB

Съхранение

1

Bitriks24

2008

Да

Сървър

2

Basecamp

2004

Да

Облак

3

Redmine

2006

Да

Сървър

4

JIRA

2002

Да

Сървър

5

"Megaplan

2007

Да

Сървър

6

Trello

2011

Да

Облак

7

Microsoft
Project

1985

Да

Сървър

8

Asana

2008

Да

Сървър

Worksection 2008

Да

Сървър

Да

Сървър

9

10

YouTrack

2009

Операционна
система
Apple
Windows
Linux
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android

Безплатна
версия

Наем
лв/месец

Цена в
лв.

Да

70 -355

7000 –
16000

Да

180

Не

Да

Не

Не

Не

1800

1800
при 500
потреб.

Не

25

1500

Да

35

Не

Не

15 -100

1000 –
1700

Да

18

Не

Да

20-180

Не

Да

35

900

В табл. 3 са дадени основните характеристики на някои неспециализирани
решения за управление на задачи.
Таблица 3
№

Приложение

Год.

WEB

Съхранение

1

Google
Docs

2012

Да

Cloud

2

Google
Calendar

2006

Да

Cloud

Операционна
система
Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android

Безплатна
версия

Наем
лв/месец

Цена в лв.

Да

18

Не

Да

Не

Не
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3

Microsoft
Excel

1985

Не

Cloud

4

Harvest

2012

ДА

Cloud

3.4

Apple
Windows
Android
Apple
Windows
Android

Не

8

Не

Да

20-180

Не

Tasker Tracker Enterprise (ТТЕ) на НАТО

Агенцията

на

НАТО

за

комуникации

и

информация

(NАТО

Communications and Information Agency (NCIA) е внедрила информационна
система за управление на задачите, наречена Tasker Tracker Enterprise (ТТЕ),
като част от системата за обработка на документи на НАТО (Document Handling
System (DHS)).
Первоначално в НАТО се реализира DHS за класифицираната мрежа, а за
некласифициранта мрежа се реализира Document Management Solution (DMS)
от IT компания Logica Germany GmbH & Co. KG през 2008 г. До тогава са имали
няколко отделни системи за управление на документи и проследяване на задачи,
но след въвеждане на DHS служителите имат достъп до документите, от която и
да е точка по света и възможност за удобно търсене.
Системата обхваща страните от Европа, САЩ и Турция, като системата за
проследяване на задачите е част от нея. По-късно през 2013 въвеждат за 4,6
милиона евро NATO Information Portal (NIP) като част от интегрираната система
и единна точка за достъп.
Архитектурата на информационната система

включва MS Office

SharePoint Server 2007 и SQL Server 2005, разпределени в 2 WEB сървъра, 1
index сървър и 2 SQL сървъра за база данни (Фиг. 7).
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Фиг. 7. Архитектура на системата за обработка на документи на НАТО
4.
Предложение за изграждане на автоматизирана информационна
система за проследяване изпълнението на задачи във Военна академия
„Г. С. Раковски“
Всяка организация, в зависимост от спецификата на своята дейност,
изгражда уникални информационните системи. В общи линии са възможни
следните подходи при изграждането на автоматизирана информационна система
за проследяване изпълнението на задачи в организацията:
- Изработване на собствена специализирана система;
- Използване на унифицирани системи за календарно планиране и
управление на проекти;
- Интеграция на съществуващи подсистеми по функции и данни.
За разработването на собствена специализирана система се изисква
големи

капиталовложения,

разход

на

време

и

висококвалифицирани

специалисти. Разработването на такава система може да бъде оправдано при
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специфични проекти, за които приемането на универсални системи е
неефикасно.
Във всички случай използването на системи за календарно планиране и
управление на проекти трябва да се настрои според обектната област, а често е
необходимо и доработване на специфични функции и интеграция с други
информационни системи.
Независимо от избрания подход за изграждане, главната задача на
разработчика се състои в това, да приближи максимално информационния
модул до реалната организация на структурата и управленските процедури на
организацията. Още при планирането на архитектурата на информационната
система трябва точно да се определят бъдещите функции на автоматизираната
информационна система, както и квалификацията на персонала за работа с нея.
Към момента във Военна академия „Г. С. Раковски“ са изградени
единната среда за обмен на електронни документи с единната точка за достъп –
Web портал с използване на технологията на Microsoft ShареPoint Server 2013.
За да бъде същата напълно функционална следва да интегрира към себе си
останалите информационни системи и да се превърне в гръбнака на мрежата от
системи

на

Академията.

Поради

тази

причина

новосъздаваната

Автоматизираната информационна система за проследяване изпълнението на
задачи следва да бъде напълно съвместима с нея. Едно добро решение,
удовлетворяващо редица от изискванията, е тя да бъде изградена като
разширение на съществуващата информационната система „Документооборот“
с добавяне на нов раздел „Управление на задачи“ (Фиг. 8).
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Фиг. 8. Раздел „Управление на задачи“ в информационната система
„Документооборот“
Автоматизираната информационна система за проследяване изпълнението
на задачи в Академията следва да бъде достъпна от съществуващите
автоматизирани работни места на компютърната мрежа за пренос и обработка
на некласифицирана информация във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Задачите, възникващи от ежедневната дейност на Военна академия „Г. С.
Раковски“ могат да бъдат разделени на два типа:
- задачи произтичащи от резолюции, поставени върху документи от
ежедневната входяща поща (входящи документи);
- писмени и устни заповеди на началника на Военна академия „Г. С.
Раковски“.
Както е показано на Фиг. 9 съществуващите информационни потоци
могат да бъдат с входяща и изходяща информация, която се събира в
Регистратурата за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С.
Раковски“.
Документите от входящата поща се поднасят на началника на
Академията, който поставя резолюция върху всеки документ. С резолюцията
обикновено се определя изпълнителят (изпълнителите) и срока за изпълнение,
т.е. със самата резолюция се дефинира определена задача.
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Фиг. 9. Основни потребители на Автоматизираната информационна система за
проследяване изпълнението на задачи във Военна академия „Г. С. Раковски“
Задачите произтичащи от поставените резолюции върху документите от
ежедневната входяща поща следва да бъдат въведени в Автоматизираната
информационна система за проследяване изпълнението на задачи във Военна
академия „Г. С. Раковски“. Целесъобразно е тази дейност да се извършва от
специално определен оператор и/или администратор на системата от състава на
отдел „Административен”, който да отговаря за цялостния процес на
проследяване изпълнението на задачите и да изготвя и предоставя на началника
на Академията необходимите справки.
Също така, служител от състава на офиса на Началника на Военна
академия „Г. С. Раковски“ или адютанта следва да въвежда задачите,
произтичащи от писмени и устни заповеди на началника на Военна академия.
Чисто технологично в SharePoint съществуват 3 начина за проследяване
на задачите.
Първият начин е свързан с доработване на Workflow потоците на
съществуващия документооборот, който освен да изпраща електронни
документи на потребителите, да може да изпраща и поставените им
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потребителски задачи, както и да вади справки за извършената работа.
Другите два начина са чрез два вградени в MS SharePoint Server шаблона
за проследяване на задачи: Tasks list и Issue Trackling, които често се бъркат.
Разликите между тях са:
- Issue Tracking не може да се синхронизира с MS Outlook и MS Project,
както и не притежава времева линия за показване на задачите. За сметка на това
има възможност да присвоява “категория“ на задачите от падащо меню и
предоставя поле за коментари;
- Tasks list се интегрира с MS Outlook и MS Project, притежава времева
линия за показване на задачите, има полета за въвеждане на „начална дата“,
„приоритет”, „покажи повече“ и др.. Налична е опция за предшестващи задачи,
създаване на подзадачи и има повече изгледи (показва Моите задачи,
Просрочени задачи, Предстоящи задачи, Диаграма на Гант и др.) от Issue
Tracking, но не предоставя класификация по категории и коментари към
задачата.

Фиг. 10. SharePoint App: Иконата на Task List e трета от ляво на дясно, а нa Issue
Tracking е последното изображение
За нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ към момента е найцелесъобразно да се използва шаблона Tasks List. Като чрез технологията Web
Part на SharePoint се постави изглед на времевата линия на задачите на
заглавната страница на

SharePoint портала, използван

в момента за

информационната система “Документооборот“. Така всеки служител на Военна
академия ще може да вижда задачите още с отваряне на сайта. Както бе
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посочено по-горе въвеждането на задачите следва да става от упълномощен
оператор (от отдел „Административен” или от офиса на началника на Военна
академия), който ще може да вади справки преди провеждане на брифинга за
организация на следващата седмица. Освен това той следва да държи връзка с
изпълнителите и да отбелязва напредъка и завършването на задачите.
5.

Етапност в изграждането и организационни мероприятия

Работата по създаване на автоматизираната информационната система за
проследяване изпълнението на задачи да се извърши при спазване на следните
стадии и етапи (съгласно ВС 40095:2014) и срокове за изпълнение:
Стадий А-1 "Научноизследователска дейност"
- Етап А-1.3 "Проучване и разработване на ТТЗ" – юни 2017
Стадий А-2 "Разработка на системата"
- Етап А-2.1 "Проектиране" – декември 2018
- Етап А-2.2 "Програмиране" – юни 2018
Стадий А-3 "Въвеждане на системата в експлоатация”
- Етап А-3.1 "Опитна експлоатация" – юли- декември 2019
- Етап А-3.2 "Редовна експлоатация" – януари 2019
- Етап А-3.3 "Експлоатация в гаранционен срок" – до декември 2019

6.

Необходими финансови средства

Не се предвиждат финансови разходи за създаване на автоматизираната
информационна система за проследяване изпълнението на задачи във Военна
академия „Г.С. Раковски“. Автоматизираната система ще се създава на базата на
съществуващите програмни и технически средства (табл. 4).
7.

Отговорни лица по съпровождане изпълнението на проекта

Личен състав от научна секция „Изследвания и иновации в областта на
военните технологии“ на Института за перспективни изследвания за отбрана.
Таблица 4
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№ по
ред

1

2

Необходими технически и
програмни средства

Мярка

Количество

Единична цена
лв.

Общо

Забележка

1

0

Разработва се от
ИПИО

1

0

к-т

1

0

Налични

к-т

1

0

Налични или
свободно
разпространявани

к-т

1

0

Свободно
разпространяван

к-т

1

0

Свободно
разпространяван

курс

1

0

1

0

По отделни заявки

1

0

По отделни заявки

Разходи за стадий А-1
"Научноизследователска
дейност"
Етап А-1.3 Проучване и
разработване на ТТЗ
Разходи за стадий А-2
"Разработка на
системата"
Етап А-2.1 Проектиране разработка на проект
Етап А-2.2 Програмиране

17

19

21
22

24
25
26

27

Разходи за технически
средства
Разходи за програмно
осигуряване
Програмно осигуряване Microsoft Office
Мрежова операционна
система Windows 2008
Server със SharePoint
Server 2013 и
технологичното
осигуряване към тях (DNS,
Exchange Server и др.)
Антивирусен софтуер
Avast version 4.7
Home Edition
MySQL за управление на
базата от данни
Разходи за стадий А-3
Въвеждане на системата
в експлоатация
Обучение на обучавани,
администратори и
преподаватели
Разходи за редовна
експлоатация
Разходи за консумативи и
др.
Разходи за поддръжка и
ремонт на техническите
средства за свръзка и
автоматизация

Разработва се от
ИПИО
Изпълнява се от
ИПИО
Да се ползва
наличната техника
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28

Други разходи

29

Общо

8.

1

0

По отделни заявки

0

От собствени
приходи на частта

Общи изводи

От описаното дотук, могат да бъдат направени следните изводи:
1. Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава лиценз и използва в
ежедневната си дейност програмният продукт MS SharePoint Portal Server.
2. Включените в програмния продукт MS SharePoint Server шаблони за
проследяване изпълнението на задачи Tasks List и Issue Trackling са близки по
функционалност и позволяват решаването на сходни задачи.
3. Функционалните възможности на шаблона Tasks list в по-голяма
степен удовлетворяват изискванията за създаване на автоматизираната
информационна система за проследяване изпълнението на задачи
4. Предложените технически и процедурни решения с използване на
шаблона Tasks list от SharePoint следва да се заложат при проектиране на
автоматизираната информационна система за проследяване изпълнението на
задачи във Военна академия “Г. С. Раковски”.
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