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ПРЕДМЕТ 4: 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ 
 
1) Наведите основне категорије савремених рачунарских система:  

a) персонални и маинфраме рачунари 
b) персонални рачунари,  радне станице, суперрачунари  
c) пословни сервери, радне станице, персонални компјутери, ручни компјутери 
d) рачунари и суперрачунари  

 
2) Термин “масовна кастомизација” као производни концепт је обиљежје  

a) пре-индустријске ере 
b) индустријске ере 
c) информацијске ере 
d) пост-информацијске ере  

 
3) Код ЕРП рјешења, најзначајнију ставку чине 

a) трошкови опреме 
b) софтверски трошкови 
c) трошкови имплементације 
d) трошкови инсталације 

 
4) Доwнтиме је  

a) вријеме када систем ради 
b) вријеме када систем не ради 
c) вријеме чекања 
d) вријеме одзива   

 
5) Управљање опскрбним ланцем и ланцем снабдијевања се означава као  

a) ERP 
b) SCM 
c) CRM 
d) MIS 

 
6) Техника тзв. “Великог праска” се користи код имплементације  

a) електронске трговине 
b) ЕРП система 
c) АБЦ система 
d) легацy система 

 
7)  xDSL технологија се користи за:  

a) развој апликација 
b) системску интеграцију  
c) приступ Интернету 
d) заштиту система 

 
 
8) SAP System  је  
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a) оперативни систем 
b) Office sistem 
c) ERP system  
d) мрежни систем 

 
9) Windows Server је  

a) пословни сyстем 
b) информацијски сyстем 
c) оперативни уредјај   
d) сервер оперативни систем 

 
10) Брзина процесора се код савремених рачунара изражава помоћу: 

a) бит, бајт, терабајт 
b) МХз 
c) МХз/ГХз, МИПС, ФЛОПС 
d) ИЦА, ЕИСА, ПЦИ 

 
11) OpenOffice је  

a) бесплатан MS Office пакет 
b) информацијски сyстем 
c) оперативни систем 
d) бесплатан Office пакет 

 
12) Модеми и рутери су примјери  

a) мрежних сервиса 
b) мрежних уредјаја  
c) мрежног софтвера  
d) мрежних  протокола  

 
13) TCP/IP је основни  

a) интернет уредјај  
b) интернет протокол 
c) интернет приступ 
d) интернет модел  

 
14) Информацију у пословној организацији треба третирати као: 

a) ресурс пословне организације 
b) дигитални резултат обраде података 
c) меморисани дигитални запис у бази података 
d) податак који прихватају запослени у пословној организацији 

 
15) Експертни системи у пословним организацијама су: 

a) ЕРП системи пословне организације 
b) информациони системи који обављају процесе “аутоматизованог логичког расуђивања”. 
c) групе људи који обављају сложене стручне послове 
d) информациони системи са квалитетним програмским контролама  

 
16) Критични фактори успеха по Јохн Роцкарт-у обухватају: 

a) безбједност информационог система пословне организације 
b) циљеве, објекте и индикаторе перформанси пословне организације 
c) квалитет одлучивања у пословној организацији 
d) аутоматизацију пословних процеса 

 
17) Шта је критичан пут у процесу пројектовања информационих система 

a) критичан пут је најлакши пут кроз мрежу за долажење до резултата 
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b) критичан пут је мрежна анализа ланаца активности које детерминишу вријеме глобалног 
трајања пројекта 

c) критичан пут је анализа недостатака хардверских и мрежних ресурса у мрежи пословне 
организације 

d) критични пут је безбједносни проблем на мрежи који захтева превентивну заштиту 
 
18) Једна од основних карактеристике квалитета рачуноводственог софтвера је: 

a) погодност 
b) повезаност 
c) опорављивост 
d) поузданост 

 
19) Администратор базе података је између осталог задужен за: 

a) осигуравање интегритета података кроз имплементирање контролних процедура унутар базе 
података 

b) програмирање софтверских рјешења информационог система у пословној организацији 
c) набавку софтвера за базу података 
d) одржавање оперативних и мрежних система у пословној организацији 

 
20) Шта је студија изводљивости? 

a) ефикасан приојекат информационог система 
b) сваки ЕРП систем 
c) способност да се изведе трансакциона обрада податак у пословној организацији 
d) студија изводљивости дефинише анализу проблема да би детерминисала да ли проблем може 

да буде ријешен ефикасно 
 
21) Мјера приоритета која се широко користи у пројектовању је позната под акронимом 

MoSCoW правила што значи? 
a) мора имати, треба имати, може имати,неће имати 
b) мора захтјевати, треба захтјевати, може захтјевати, неће захтјевати 
c) мора тражити, треба тражити, може тражити, неће тражити 
d) мора купити, треба купити, може купити, неће купити 

 
22) Технологија рада главне књиге између осталог обухвата: 

a) избор графчких рјешења 
b) прикупљање и контролу докумената 
c) избор фонтова 
d) обраду корак по корак 

 
23) Логичке програмске контроле су: 

a) контроле узрочности 
b) контроле корисника 
c) контроле форме и обавезности уноса у оквиру рачуноводственог  информационог подсистема 
d) контроле пословне организације 

 
24) У евиденцији материјалног књиговодства препознајемо следеће допунске чиниоце 

пословања: 
a) добављаче 
b) валуте 
c) курсну листу 
d) материјал 

 
 
25) Под појмом B2B (Business to Business); Пословање ка пословању подразумијевамо:  

a) аутоматску размјену података (између пословних процеса) 
b) лично појединачно наручивање робе и услуга путем wеб-а 
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c) размјена електронске поште (е-маил) 
d) претраживање путем интернета 
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