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Šta je podatak?
Šta je informacija?
Šta je dokument?
Po formi dok. mogu da budu
Po vrsti podataka dok. mogu da budu
Po osnovu logičkog sadržaja i strukture dok.
mogu da budu
Po mestu nastanka dok. mogu da budu
Po poreklu dok. mogu da budu
Oblici dokumenata?
Živptni ciklus obrade dokumenata?
Šta je cilj predmeta upravljanja kvalitetom
dokumentacije?
Navesti primer za informaciju i podatak?
Šta je proces?
Za šta je potreban IS?
Razlika između aktivnosti i procesa?
Šta povezuje procese?
Šta je upravljanje poslovnim procesima?
Šta je upravljanje procesima?
Šta je upravljanje dokumentacijom?
Šta je aktivnost?
Šta je obrazac?
Šta je zapis?
Šta je tezaurus?
Šta je deskriptori?
Na koji način dolazimo do nestruktuiranog
dokumenta?
Objasnite šta su strukturirani, a šta
nestrukturirani dok?
Zašto se nestrukturirani dok. opsuju uz
pomoć sekundarnih dok?
Koje su upravljačke strukture?
Šta je predmet?
Šta je tranzicija?
Koji su procesi u obradi dok?
Šta obuhvata podsistem dok. ?
Šta su procedure i pojavni oblici?
Kakav je uzajamni odnos između
tehnologije rada, postupaka rada i
uputastva za rad?
Šta je plan kvaliteta?
Koji se ciljevi nude u izjavi o ciljevima
kvaliteta?
Čemu služi SSA u okviru predmeta UKD?
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38. Kako opisujemo poslovni sistem, uz pomoć
kojih osobina?
39. Kojim tehnikama opisujemo poslovne
procese, a kojim podatke?
40. Osnovne karakteristike SSA?
41. Spoljni objekat, proces, tok podataka,
skladište?
42. Šta je akvizicija znanja?
43. Od čega se sastoji specifikacija ssa?
44. Šta je dijagram toka podatak?
45. Čemu služi dijagram konteksta, a čemu služi
dijagram prvog(I) nivoa dekompozicije?
46. Šta su primitivni procesi u SSA?
47. Šta je to balans nivo?
48. Pravilo za numerisanje procesa?
49. Navedite jedan primer gde se pokazuje
narušavanje balans nivoa?
50. Formalni kriterijum za određivanje
primitivnih procesa?
51. Pravilo za imenovanje ulaznih i izlaznih
tokova u skladište podataka?

