
Request For Proposal
для бакалаврської кваліфікаційної роботи
121 Інженерія програмного забезпечення

Назва: Web-додаток для продажу нерухомості.

Керівник (product owner): Назаров Олексій Сергійович

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт:
1) Створення продавців або орендодавців з відповідною інформацією для

подальшого підбору їм клієнтів, які будуть заповняти форму.
2) Базові налаштування форми, такі як створення регіонів, районів,

налаштування діапазону вартості, вибір дати.
3) Відслідковування прогресу відправлених форм, тобто чи було підібрано

алгоритмом необхідного продавця чи орендодавця, можливість
адміністратором додати клієнту користувача, можливість переглянути
форми, які були незавершені і не відправленні, а також переглянути всю
інформацію яка була заповнена у формі.

4) Переглядати аналітику, стосовно того, яких продавець чи орендодавець
отримав клієнтів і інформацію про них.

5)  Веб-застосування, що включає вирішення проблем 1-4 див. вище.

Анотація (мета, основні функції, складові):
Веб додаток, призначений для інтернет магазинів з продажі нерухомості,
аналогів на просторах інтернету не було знайдено. Веб додаток, складається з
2 основних частин – це адмін частина та форма для інтегрування в інтернет
магазин. Клієнти заповнюють форму, відправляють її і алгоритм автоматично
підбирає підходящого продавця з необхідною нерухомістю. Після чого
продавець отримає email з необхідною інформацією для подальшої
комунікації з клієнтом.
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Початкові дані: визначаються виконавцем із узгодженням із керівником
відповідно до документів SRS (Software Requirements Specification) та V&S
(Vision and Scope Document).

Джерела: DOM.ria.com, ЛУН.ua, Besplatka.ua, Domik.ua, OLX.ua, Rieltor.ua,
Mesto.ua, Fn.ua, Est.ua, Country.ua, Krysha.ua, Address.ua, Realt.ua, Metry.ua,
Prostodom.ua, Budynok.com.ua, АГЕНТ.ua.

Склад команди (ролі, завдання): 1 особа, яка вирішує проблеми 1-5.
Також ця особа поєднує ролі розробника, дизайнера та тестувальника.

Технології (методології): на розсуд виконавця.

Критерії (метрики) успішності: Виконання всіх вимог SRS та V&S.

Графік виконання 1.12.2022-30.04.2023.

Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу може
бути використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без
обмежень у часі.
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