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Object Programming of an Integrated System for a Small and Medium Enterprise. Commercial Subsystem - Part three
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This article is a continuity of the previous article on the same theme. In this article we will
present the detailed descriptions of use cases, the detailed use cases diagrams and the activities diagrams for two of the enterprise’ activities.
Keywords: performer, use case, activity diagram, object, scenario, main scenario, alternate
scenario, object oriented analysis, activity diagrams.

I

ntroducere
În continuarea articolului nostru publicat
într-un număr trecut al acestei reviste am
considerat util ca acest articol să conţină o
parte din capitolul de analiză orientată obiect.
Vom prezenta pe larg descrierile detaliate ale
cazurilor de utilizare, diagramele use case detaliate, precum şi diagramele de activităţi
(activity diagrams) pentru următoarele activităţi ale firmei: achiziţie de materiale şi mişcări materiale între gestiuni. Precizam în în-

cheiere că vom continua seria articolelor
consacrate subiectului precizat în titlul articolului.
În acest subcapitol prezentăm descrierile detaliate ale cazurilor de utilizare, iar pentru fiecare caz de utilizare prezentăm simbolul,
numele, definiţia, scopul, precondiţiile care îl
declanşează, post-condiţiile care rezultă, actorii, scenariul principal şi eventualele scenarii alternative. Acestea se concretizează în
tabelele următoare.

Descrieri detaliate Use case
UC01: Achiziţie materiale
Definiţie
Scop:
Precondiţii
Postcondiţii (succes)
Postcondiţii (eşec)
Actori
Declanşat de

Efectuarea recepţiilor de materiale şi înregistrarea în evidenţa scriptică şi operativă a intrărilor de materiale de la Furnizor.
Factură validă
1. Se creează nota de recepţie
2. Se actualizează stocurile (evidenţa operativă şi scriptică)
3. Se efectuează operaţiile pentru plata facturii
Furnizorul este notificat dacă nu s-a recepţionat nici un material
Furnizor, Gestiune primitoare, Compartimentul contabilitate, SI Comercial, Compartimentul financiar
Furnizor, care trimite materiale însoţite de factură

Scenariul principal
Pas Actor
1.
2.
3.
4.

Descriere

Furnizorul trimite materialele comandate de firmă, împreună cu
factura
Gestiune pri- Gestionarul efectuează recepţia materialelor din factură şi creează
mitoare
nota de recepţie
Pentru fiecare material din nota de recepţie, SI Comercial înregisSI Comercial trează cantitatea intrată în evidenţa operativă a gestiunii primitoare
Pentru fiecare material din nota de recepţie, Compartimentul conComp. contatabilitate înregistrează cantitatea intrată în evidenţa scriptică a gesbilitate
tiunii primitoare

Ramificare
Condiţie Unde

Furnizor

UC10
UC06
UC07
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5.

Comp. financiar

6.

Compartimentul financiar efectuează operaţiile de plată a facturii
către Furnizor
Terminare

UC08

Diagrama use case aferentă este următoarea:
UC01: Achizitie materiale

Gestionar

UC10: Receptie materiale

Furnizor

(f rom Logical View)

<<include>>
UC06: Actualizare stoc operativ
<<include>>
Compartiment
financiar

(f rom Logical View)

UC01a:Inregistrare intrari
(f rom Logical View)

<<include>>
UC07: Actualizare stoc scriptic
(f rom Logical View)

Compartiment
contabilitate

UC08: Plata materiale cumparate
(f rom Logical View)

Diagrama de activităţi:
Furnizor

Gestiune primitoare

Expediaza materiale
cu factura

Receptioneaza
materiale

Intocmeste nota
de receptie

SI Comercial

Compartiment contabilitate

Compartiment financiar

Actualizeaza
stocul scriptic

Plateste factura
furnizorului

Inregistreaza nota
de receptie

Actualizeaza
stocul operativ

UC02: Mişcări materiale între gestiuni
Definiţie
Scop:
Precondiţii
Postcondiţii
(succes)
Postcondiţii
(eşec)
Actori
Declanşat de

Efectuarea mişcărilor de materiale între gestiuni şi înregistrarea acestora în evidenţa
scriptică şi operativă .
Materialele supuse mişcării există în stoc la gestiunea predătoare
1. Se creează documentele de mişcare
2. Se actualizează stocurile la gestiunea predătoare şi primitoare (evidenţa operativă
şi scriptică)
Gestiunea primitoare este notificată dacă nu s-a transferat nici un material
Gestiune (predătoare şi primitoare), Compartimentul contabilitate, SI Comercial
Gestiunea primitoare, care cere transferul de materiale
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Scenariul principal
Pas
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Actor

Ramificare
Condiţie Unde

Descriere

Gestionarul completează documentul de mişcare (bon de mişcaGestiune prere/consum) şi-l trimite la gestiunea primitoare, împreună cu matedătoare
rialele
SI Comercial SI Comercial înregistrează documentul de mişcare curent
Gestiune pri- Pentru fiecare material din documentul de mişcare, Gestionarul
mitoare
efectuează recepţia materialelor
Pentru fiecare material din documentul de mişcare, SI Comercial
înregistrează cantitatea intrată în evidenţa operativă a gestiunii
SI Comercial
primitoare şi cantitatea ieşită în evidenţa operativă a gestiunii predătoare
Pentru fiecare material din bonul de transfer, Compartimentul
Comp. conta- contabilitate înregistrează cantitatea intrată în evidenţa scriptică a
bilitate
gestiunii primitoare şi cantitatea ieşită în evidenţa scriptică a gestiunii predătoare
Terminare

Diagrama use case aferentă este următoarea:
UC02: Miscari materiale intre gestiuni

UC11: Transfer intre gestiuni
(f rom Logical View)

Gestionar
UC12: Consum intern
(f rom Logical View)

UC06: Actualizare stoc operativ

<<include>>

(f rom Logical View)

UC02a: Inregistrare miscari
<<include>>
(f rom Logical View)

UC07: Actualizare stoc scriptic
Compartiment
contabilitate

(f rom Logical View)

Diagrama de activităţi
Gestiune primitoare

Gestiune predatoare

Cere materiale

Selecteaza
materiale cerute

Intocmeste document
de miscare

SI Comercial

Compartiment contabilitate

Inregistreaza
document de miscare

Actualizeaza
stocul operativ

Actualizeaza
stocul scriptic

UC06

UC07
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