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СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПОРТАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОЮ
ІНФОРМАЦІЄЮ СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ (ФЕРМЕРІВ ТА ДАЧНИКІВ)
Забезпечення опертивною інформацією є одним із складових моментів у веденні
успішного бізнесу та ефективного управління в усіх сферах господарювання. Не виключенням є
і середні та малі сільськогосподарські товаровиробники (фермери та дачники).
Деякі результати запитів до пошукової системи google.com.ua говорять про доцільність
та можливість створення веб-ресурсу,
що буде ефективно вирішувати задачі обміну
інформацією між виробниками та споживачами товарів і послуг у галузі АПК.
Запит «дорадчі послуги» : 52 200 посилань, сайти в SERP (на першій сторінці результатів
пошуку), які дійсно відповідають запиту:
1. http://www.koras.com.ua/
2. http://www.mv-audit.com.ua/ua/articles/services/25.html
3. http://agroua.net/advisory/standardmethod/index.php?docid=33
Запит «дорадчі служби» : 43 000 посилань, сайти в SERP, які дійсно відповідають
запиту:
1. http://porada.biz.ua/
2. http://www.dorada.org.ua/
3. http://avian.org.ua/data/dorad/index.htm
Веб-портал спрямований вирішити частину задач забезпечення інформацією
сільськогосподарських товаровиробників - доведення до товаровиробників знань з аграрного
виробництва, менеджменту, маркетингу, правової та комерційної інформації для втілення у
виробничо-господарську діяльність.
Інформаційне забезпечення передбачає:
- створення бази даних товаровиробників АПК регіону;
- виявлення інформаційних потреб товаровиробників АПК і різних цільових груп
населення;
- взаємодія дорадчих служб з організаціями агарної науки, освіти та іншими
постачальниками інформаційних ресурсів;
- інтеграція знань з різних джерел для вироблення практичних рекомендацій для
вирішення проблем товаровиробників;
- організація інформаційного забезпечення регіональних дорадчих служб;
- формування регіональної мережі збору та аналізу ринкової інформації;
- збір, обробка та розповсюдження інформації про ринок;
- виявлення і фіксація питань, які цікавлять товаровиробників АПК для подальшого
аналізу інформаційно-консультаційних потреб та організації навчальних заходів.
Консультаційне
забезпечення
середніх
та
малих
сільськогосподарських
товаровиробників має допомогти сільськогосподарським товаровиробникам у підготовці,
прийнятті та реалізації рішень.
Види послуг, що можеть бути надані консультантами: надання комерційної інформації,
ведення бухгалтерського обліку, банківських операцій, консультування з правових питань,
технології вирощування сільськогосподарських культур, інше.
Розділи проталу
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1. Дошка оголошень
2. Новини АПК
3. Каталог підприємств АПК
4. Прайслисти
5. Робота
6. Попит
7. Пропозиція
8. Юридична інформація
9. Аналітична та маркетингова інформація
10. Консультаційні центри
11. Персональний кабінет користувача
12. Зворотній зв‘язок
Сервіси та функціональні можливості порталу
1. Отримання поштових повідомлень для визначених подій
2. Публікування оголошень
3. Публікування інформації про підприємство
4. Публікація прайсів
5. Створення презентацій фірм
6. RSS канали
Користувачі порталу:
1. Зареєстровані (звичайні користувачі, підприємства, консультанти)
2. Незареєстровані користуввачі
Права та функціональні можливості користувачів:
1. Зареєстровані (звичайні користувачі):
- Публікація оголошень
- Отримання повідомлень про події від адміністрації проталу та інших учасників
- Створення запитів до консультанів
2. Зареєстровані (підприємства/фірми):
- Публікація інформації про підприємство
- Публікація прайс-листів товарів та послуг
- Розміщення презентацій підприємства та продукції/послуг
3. Зареєстровані (консультанти):
- Публікація спеціалізованих матеріалів
- Надання платних та безплатних консультативних послуг
4. Незареєстровані користувачі:
- Перегляд матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі
- Створення запитів до адміністрації порталу
Технічна реалізація порталу – мова програмування php, система керування базами
данних MySQL.
Джерела отримання прибутку веб-ресурсом: публікація платних оголошень, послуги з
розміщення реклами, платні сервіси порталу.
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