
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Дипломна робота молодшого спеціаліста



Обрана мова програмування
Розглядалися: php, asp.net, js

Клієнтська і серверна частина



Обрана СКБД
Розглядалися: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

Швидкий

Надійний

Легкий у використанні



База даних

ПовідомленняВивід поточних данних о 
бронюванні

Підтвердити

Видалення повідомлення

Оновлення ворми 
навантаженності готелю

Відхилити

Видалити повідомлення

Що вільно

Вибір з якої по яку дату

Вивід вільних номерів

База кліентів Вивід потрібної інформації Редагування данних гостя

Розміщення

Реестрація нового гостя

Ввід данних

Вибір існуючего гостя

Визначення кількості гостів

Визначення тривалості 
перебування

Вибір вільного номеру

Вибір сніданку,обіду,вечері

Підтвердження броні

Додавання до БД

Сервер Процес авторизації

Системний 
адміністратор

Форма навантаженості 
готелю

Дізнатися поточних данних о 
заброньованому номері

Вивід поточних данних о 
номері

Планові роботи

Вивід планових та не 
планових робіт

Додавання не планових 
робіт

Підтвердження в'їзда/виїзда 
з номеру

Інформацїія про в'їзд Інформація про виїзд

Вибір потрібної інформації

Подтвердження в'їзду

Оновлення інформації у БД

Підтвердження виїзду

Оновлення інформації у БД

Підтвердження 
бронювання/виїзду

Підтвердження бронювання
Підтвердження виїзду

Вивід потрібної інформації

Підтвердження

Оновлення БД

Вивід кількості номерів на 
в'їзд та виїзд Вивід усіх номерів

Можливість вибору 
продовження бронювання

Можливість вибору 

передчасного виїзду з номеру

Можливість вибору 

передчасного виїзду з номеру

Вивід потрібноої інформації

Відправлення 
повідомлення відправнику

Діаграма варіантів використання інформаційної системи готельних послуг – адміністратор



Діаграма варіантів використання інформаційної системи готельних послуг –

системний адміністратор

БД

Поточні данніДодавання нових типів 

незапланованих робіт

Додавання планових робіт Зміна цін
Додавання/видалення акаунтів

Додавання нових номерів

Новий тип робіт Нові роботи Видалення типів робіт Видалення робіт

Оновлення БД
Нова планова робота Видалення планових робіт

Оновлення БД

Зміна потрібної інформації

Оновлення БД

Додавання акаунтів Редагування акаунта Видалення акаунта

Оновлення БД

Додавання номерів

Видалення номерів

Редагування номерів

Оновлення БД

Сервер
Процес авторизації

Системний 

адміністратор



Діаграма варіантів використання інформаційної системи готельних послуг– гість

Відправити запитання на 
email готелю

Додавання до БД

Визначення тривалості 
перебування

Вибір вільного номеру

Вибір сніданку,обіду,вечері
Підтвердження бронювання Ввід данних

Пользователь

Інформація о готелі

Головне меню

Визначення кількості гостів

Вибір типу кімнати

Бронювання

Контактні номери



Діаграма класів



DiplomStaff

chess.php

dbguests.php

edit.php

index.php

logout.php

messages.php

PlacinConfirm
.php

wtfree.php

style.css

funcsphp

accept.php

addUnDo.php

checkmes.php

checktodo.ph
p

classes.php

ConfirmPlacin
.php

db.php

DelUnWork.p
hp

deny.php

editdata.php

free.php

getExist.php

GetPIB.php

getPlacingFor
m.php

getTypes.php

GRP.php

logsucc.php

navside.php

reservation.p
hp

JS

chess.css

chess.js

jquery.min.js

moment.js

otherforms

Confi.php

Confirming.ph
p

drivepass.php

existinsdrive.
php

existinsint.ph
p

existukr.php

insbaby.php

insdrive.php

insint.php

insukr.php

intpass.php

mess.php

more.php

ukrpass.php

UnShedForm.
php

adminPanel

Accounts.php

AddRooms.ph
p

AdminIndex.p
hp

ChangePrice.p
hp

navside.php

NewTypes.ph
p

ShedWork.ph
p

AdminForm
s

EditRooms.ph
p

EditUser.php

AdminFuncs

AddRoom.php

AddToDo.php

AddTypes.php

AddUnWork.p
hpAddUser.php

DelRoom.php

DelToDo.php

DelType.php

DelUser.php

DelWork.php

EditPrice.php

EditRooms.ph
p

EditUser.php

placin.php

ScheduledWo
rk.php

ConfirmOut.p
hp

extdate.php

extdate1.php

chesss.php

Confirmingou
t.php

extform.php

extform1.php

Діаграма компонентів інформаційної системи готельних послуг



DiplomGues
t

about-us.php

booking.php

congrats.php

contact.php

index.php

css

bootstrap.min.css

flaticon.css

font-
awesome.min.css

jquery-ui.min.css

magnific-
popup.css

nice-select.css

slicknav.min.css

style.css

Fonts

Flaticon.eot

Flaticon.ttf

Flaticon.svg

FontAwesome.otf

fontawesome-
webfont.svg

fontawesome-
webfont.ttf

fontawesome-
webfont.woff

fontawesome-
webfont.woff2

fontawesome-
webfont.eot

Linearicons-
Free.eot

Linearicons-
Free.svg

Linearicons-
Free.ttf

Linearicons-
Free.woff

Linearicons-
Free.woff2

Flaticon.woff

Img

about_bg.jpg

calendar.png

faci-1.jpg

faci-11.png

home-about-1.jpg

home-about-2.jpg

home-about-3.jpg

logo.png

faci-111.jpg phone.png

hero-bg.jpg placeholder.png

About

about-2.jpg

about-3.jpg

about-4.jpg

js

bootstrap.min.js

datepicker-ru.js

jquery.magnific-
popup.min.js

jquery.nice-
select.min.js

jquery.slicknav.js

jquery-3.3.1.min.js

jquery-ui.min.js

main.js

php

footer.php

header.php

funcs

SendMail.php

db.php

Forms

insdrive.php

insint.php

insukr.php

check.php

booking.php

Діаграма компонентів інформаційної системи бронювання готельних номерів



ER-діаграма бази даних
loginid

rooms

daycosts

guests

log

messages

ordered

todo

unsheduledwork

payid

idPK

username

password

rights

staffname

idPK

roomtype

Free

RoomNum

Capacity

DayCost

Active

DayCost_standart

DayCost_lux

DayCost_breakfast

DayCost_delux

DayCost_lunch

DayCost_dinner

idPK

PIB

gender

EMAIL

phone

BIRTH

STATE

MOVA

passtype

NPASS

KPASS

DVPASS

DOPASS

ADDRS

intcode

intrec

intbirth
idPK

NPASS

OrderFrom

RoomNum

OrderTo

Dest

idPK

PIB

gender

EMAIL

phone

BIRTH

STATE

MOVA

passtype

NPASS

KPASS

DVPASS

DOPASS

ADDRS

intcode

intrec

intbirth

owner

whendel

status

RoomNum

roomtype

OrderFrom

OrderTo

Dest

IncludeBreakfast

IncludeLunch

IncludeDinner

idPK

owner

RoomNum

NPASS

PIB

OrderFrom

OrderTo

Dest

Status

TotalCost

IncludeBreakfast

IncludeLunch

IncludeDinner

idPK

WorkType

type

RepeatAftter

Repeatable

work

RoomNum

WhenDel

idPK

type

work

DayCost_standart2

DayCost_lux2

DayCost_delux2

idPK

ADDRSvyl

ADDRSdom

ADDRSkv

ADDRSvyl

ADDRSdom

ADDRSkv

PayType

PayNum

PayStatus

comment

totalcost

paystatus

idPK

PayNum



Сторінка авторизації



Сторінка повідомлень



Сторінка денного плану



Сторінка форми навантаженості готелю



Сторінка вільних номерів



Сторінка планових робіт



Сторінка бази кліентів



Сторінка розміщення



Сторінка поточних даних



Сторінка додавання нових типів
незапланованих робіт



Сторінка додавання планових робіт



Сторінка зміни цін за готельні послуги



Сторінка додавання та видалення
акаунтів



Сторінка додавання нових номерів



Сторінка бронювання готельних
номерів


