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LogDog - Planer је Интернет WEB портал, где на једном месту више корисника 
могу организовати свој план наредних активности као и видети историју протеклих 
догађаја. При овоме, могуће су разне претраге података и креирање више врста 
извештаја. 

 

LogDog – Планер може да се користи као лични подсетник, организатор у мањим 
радним групама или  у великим предузећима која су просторно разуђена 

Портал је организован као интерактивна WEB апликација која се у раду ослања на 
вишекорисничку базу података и WEB сервер. Флексибилност програмске архитектуре, 
омогућава лака прилагођавања специфичним потребама корисника.  

Апликација може да се користи на јавном Интернету или у локалној мрежи 
(Интранет), зависно где се налази сервер. 

Догађај, као основни објекат у шеми података, карактерише: 
 Datum, када је догађај планиран/или се одиграо,  
 Klasa којој догађај припада, 
 Vreme када ће се/када се догађај одиграо, 
 Opis догађаја, 
 Prioritet догађаја на скали важности од 0 – 5, 
 Status догађаја, да ли је план извршен или не, 
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 User – корисник за кога је догађај везан. 



 

LogDog – Планер организује време и штеди новац 

Систем препознаје три врсте крисника: ADM – администратор, USR – standard 
user и GST – гост. Корисници са највећим привилегијама – Администратори, могу да 
виде и уређују табеле других корисника. Свакој групи корисника може да се дефинише 
посебан мени – сет могућности приступа подацима.  

Број дефинисаних klasa догађаја је неограничен и својствен је сваком кориснику 
посебно.  

Систем подржава три врсте статуса послова: WIP – у стању чекања за извршење, 
OK – завршено успешно и CLR – обрисан.  

Prioritet догађаја може да се означи (оцени) у распону од 0 – 5. Важни догађаји се 
оцењују у распону 3-5. 

LogDog – Planer може доставити email извештај на захтев и аутоматизовани 
извештај - потсетник. Извештај може бити за само активног корисника у сесији (сам 
себи шаље потсетник) или мануелно и аутоматизовање – email подсетника свим 
корисницима на листи. 

LogDog – Planer је предвидјен је да се користи као лични потсетник, у мањим 
радним групама па до пословног организатора у великим предузећима, просторно 
разуђеним.  
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Приступна тачка у LogDog – Planer, идентификација корисника 



 

Инфо панел у LogDog – Planeru 
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Главни кориснички мени 



 

Додатне администраторке функције 
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Изглед опција за унос једног догађаја 



 

Извештај о догађајима задатог дана 
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LogDog – Planer, табеларни преглед за текући месец 



 

LogDog – Planer, Преглед најважнијих догађаја (приоритет >2 и стаус WIP, на 
чекању) 
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Дефинисање личне листе класа догађаја 
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Дефинисање листе корисника од стране администратора 


