Студијски програм: Менаџмент бизниса и логистике и Пословна информатика и е-бизнис
Назив предмета: Менаџмента ИС
Наставник: др Иван Ж. Михаиловић, проф.
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање студената са теоријским знањима и њихово овладавање практичним
вештинама из области информационих система менаџмента у функцији успешног управљања правим
информацијама у циљу доношења релевантних пословних одлука.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: схвати улогу информационог система
менаџмента у процесу генерисања информација за доношење пословних одлука, учествује у изради
концептуалног дизајна информационог система менаџмента, прецизно формулише информационе
захтеве, разуме системе за подршку одлучивању и правилно употреби њихове аутпуте,правилно
употреби аутпуте експертских система, прати потребе за релевантним информацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функције менаџмента и одлучивање, Информациони сестем предузећа, Рачуноводствени
информациони систем, Дефинисање планирање и организовање ISM, Интеракција информационих
система и организације, Контрола ISM, Имплементација ISM, Системи за подршку одлучивању,
Системи за подршку одлучивању и ISM, Експертски системи, Експертски системи и ISM, Кредитна
анализа и њена информациона основа, ISM и кредитна анализа.
Практична настава
Процес доношења одлука, Основни информациони подсистеми, Рачуноводство и менаџмент,
Непрограмиране и програмиране одлуке, Системски приступ и циљеви ISM, Анализа и дизајнирање
структуре, Концептуални дизајн система, Узроци за успех или неуспех система, Руковођење
имплементацијом, Процес развоја система за подршку oдлучивању, Оквири за развој система за
подршку одлучивању, Вештачка интелигенција, Експертски системи и системи за подршку одлучивању,
Анализа ризика, Системи за подршку одлучивању, експертски системи и кредитна анализа
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Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
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