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1. Вовед 

Како група на студенти кои го слушаат предметот Управување со ИКТ проекти, 

добивме за задача преку анализа на пазарот да се одлучиме за тема на апликација 

која што треба да ја направиме со крајна цел успешно положување на предметот. 

За таа цел закажавме состанок на кој беа изнесени неколку интересни теми за кои 

потоа извршивме интернет пребарувања каде што се информиравме : 

1. Дали постои потреба од таков производ 

2. Која би била намената на тој производ 

3. Која ќе биде целната група на корисници 

4. Дали веќе постојат слични производи, и ако постојат, кои новости и 

предности би можеле да ги понудиме со нашиот производ 

5. Кои се ресурсите кои ќе ни бидат потребни за развивање на 

апликацијата 

6. Кои се ограничувањата и ризиците кои би можеле да не попречат 

По извршената анализа и добиените информации се одлучивме да развиваме 

апликација за менаџирање на личните финансиски средства. 

 

2. Дали постои потреба од таков производ 

Еден од честите проблеми кој се јавува во денешницава поврзана со 

финансиските средства е безредието и немањето на увид во финансиските средства со 

кои што располагаме, поради секојдневните трошоци кои по одреден период ги 

забораваме. Постои потреба од некаква евиденција која би помогнала некако да се 

има увид во финансиската состојба, што би претставувало некакво олеснување за 

личноста. 

Еден од попростите начини на кои би можел да се среди овој проблем е преку 

запишување на сите приходи и расходи на лист хартија. Проблемот тука е што тоа 

најчесто се прави дома на крајот на денот, но, голема е можноста да се испушти 

нешто. 

  

3. Која би била намената на тој производ 

 Апликацијата би го решила тој проблем бидејќи ќе биде достапна насекаде и во 

било кој момент, се разбира доколку личноста со себе носи електронски уред 

поседува интернет прелистувач. Личноста ќе може своите приходи и расходи да ги 

внесе во апликацијата веднаш. Шансите да се испушти нешто се многу помали, а исто 

така постојат и други подобности кои што ќе бидат понудени со апликацијата. 
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4. Која ќе биде целната група на корисници 

 Наша цел е да направиме апликација која не само што ќе им овозможи полесно 

менаџирање на финансиите само на личностите кои чувствуваат потреба, туку ќе се 

потрудиме да ги заинтересираме и личностите кои воопшто немаат размислено за тој 

проблем досега. Едноставниот дизајн и лесните функционалности нема да 

претставуваат никаков проблем за припадниците на постарите генерации, потребно ќе 

биде само минимално разбирање од работа со компјутери, паметни телефони и 

слично. Сепак нашиот фокус ќе биде свртен кон популацијата помеѓу 15-40 години. 

Процентот на личности од овој спектар кои користат паметни телефони е многу голем, 

а тоа за нашата апликација претставува предност. 

 

5. Дали веќе постојат слични производи, и ако постојат, кои 

новости и предности би можеле да ги понудиме со 

нашиот производ 

 Да, најдовме одреден број на апликации кои се со иста намена и цел како 

нашата. Според изтражувањето што го направивме забележавме дека најголем 

процент се мобилни (android, ios, windows phone) апликации. Ние избравме да 

направиме веб-апликација. Постојат неколку предности кои ја издвојуваат нашата 

апликација од останатите: 

 До апликацијата ќе се пристапува преку прелистувач, што значи дека нема да 

има потреба од инсталација на дополнителен софтвер на уредите на 

корисниците, што пак значи дека уредите не мора да имаат високи 

перформанси. 

 Конкурентските апликации работат само на локално ниво (во уредот каде што 

се инсталирани), не постои опција за синхронизација што значи дека доколку 

корисниците сакаат да ажурираат нешто или да ја проверат нивната состојба 

мора да го имаат истиот тој уред со себе. Додека пак нашата апликација нема 

да го има тој проблем бидејки корисниците ќе можат да пристапат до неа преку 

било кој уред прикачен на интернет. 

 Повеќето од конкурентските апликации нудат статистика за извршените акции 

на корисниците. Нашата апликација покрај оваа опција исто така ќе им понуди 

на корисниците и листа на желби (wish list). Корисниците ќе можат да си 

забележат дека нешто се во план да си купат, но, кога ќе соберат пари или кога 

ќе оценат дека се спремни за да си го дозволат. 
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6. Кои се ресурсите кои ќе ни бидат потребни за развивање 

на апликацијата 
 Нашиот тим се состои од членови кои се запознаени со техниките и знаењето за 

развивање на ваква апликација така да човечките ресурси нема да 

претставуваат проблем.  

 Апликацијата е минимизирана и осмислена така да имаме доволно време да ја 

завршиме до крајниот рок. 

 Од хардверските ресурси, секој од нас поседува компјутер, исто така имаме 

обезбедено и сервер на кој ќе биде прикачена апликацијата. 

 Сите софтверски програми кои ќе ни бидат потребни се достапни на 

www.dreamspark.com каде што преку нашиот факултет можеме да ги добиеме 

со лиценца. 

 

7. Кои се ограничувањата и ризиците кои би можеле да не 

попречат 

 За ограничувањата и ризиците имаме подготвено Risk Managemet Plan каде што 

го имаме опфатено проблемот поопширно. 

 

http://www.dreamspark.com/

