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ბილეთები ჯი  

საჯარო, კომერციული მოვლენების მართვის და ბილეთების გაყიდვის ავტომატიზირებული 

სისტემა 

მოკლე აღწერა 

ბილეთები ჯი წარმოადგენს კომპლექსურ გადაწყვეტას, რომელიც ახორციელებს საჯარო 

კომერციული მოვლენების მართვის და მათზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვის სრულ 

ავტომატიზაციას. სისტემაში ბილეთების რეალიზაცია ხდება სინქრონული (მოლარის ადგილი) 

და ასინქრონული (ინტერნეტ საიტი) ტერმინალების საშუალებით.  

სინქრონული ტერმინალები 

სინქრონული ტერმინალები წარმოადგენენ მოლარის სამუშაო ადგილზე განთავსებულ 

პერსონალურ კომპიუტერებს. ერთ სინქრონულ ტერმინალში მომხდარი მოვლენა (მაგ. ბილეთის 

გაყიდვა) მეყსეულად აისახება ყველა დანარჩენ სინქრონულ ტერმინალებზე. სინქრონული 

ტერმინალები ჩართული არიან კომპანიის შიდა ქსელში (Local Network, VPN). 

ასინქრონული ტერმინალები 

ბილეთები ჯის უნიკალურ შესაძლებლობას წარმოადგენს ის, რომ ინტერნეტში ჩართულ 

კლიენტს აქვს საშუალება სახლიდან გაუსვლელად ნახოს ადგილების განლაგების სქემა* 

(აუდიტორია, სტადიონი, თვითმფრინავის სალონი, კუპე), თვითონვე ამოირჩიოს მისთვის 

სასურველი ადგილი, მოახდინოს ანგარიშსწორება პლასტიკური ბარათით** და შეიძინოს 

ბილეთი.  

*შენიშვნა: ინტერნეტში გასაყიდ ადგილების ტიპს და რაოდენობას განსაზღვრავს კომპანია. მაგალითად, კომპანიამ 

ინტერნეტში შეიძლება გამოქვეყნოს მარტო ძვირადღირებული ადგილები, როგორც დამატებითი სერვისი თავისი ვიპ 

კლიენტებისთვის. 

**შენიშვნა: უახლოეს მომავალში, გარდა პლასტიკური ბარათისა დაგეგმილია სხვა მომენტალური ანგარიშწორების 

მექანიზმების დანერგვაც. 

ავტომატიზაცია 

ბილეთები ჯი აღჭურვილია სრულად ავტომატიზირებული საკომუნიკაციო საშუალებებით. 

ერთადერთი ადგილი, სადაც ყოველდღიური პროცესინგისას საჭიროა ოპერატორი, ეს არის 

მოლარის ტერმინალი. 

სინქრონიზაცია 

სისტემის სინქრონიზაციის მოდული უზრუნველყოფს ცვლილებების მომენტალურ ასახვას 

ყველა მოლარის ეკრანზე. ამასთან, გამორიცხულია ერთი და იგივე ბილეთის გაყიდვა ორი 

სხვადასხვა ტერმინალიდან. ინტერნეტ-ტერმინალის შემთხვევაში, თუკი პროგრამა აღმოაჩენს 

რომ მომხმარებლის მიერ ნაყიდი ბილეთი უკვე გაყიდულია მოლარის მიერ, პროგრამა 
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ავტომატურად ირჩევს და სთავაზობს კლიენტს განსხვავებულ ადგილებს რათა გაზრდილი 

მოთხოვნის შემთხვევაში კლიენტი არ დარჩეს უადგილოდ. ამის შემდეგ, კლიენტს შეუძლია 

დაეთანხმოს პროგრამას და გააგრძელოს შეკვეთის პროცესი ან აირჩიოს სხვა ადგილები. 

რეპორტინგი 

სისტემა იძლევა ფინანსურ და სტატისტიკურ რეპორტებს ონლაინ რეჟიმში. სისტემა იძლევა 

შემდეგ ძირითად რეპორტებს: 

 შემოსული თანხა ოპერატორების მიხედვით (პარამეტრები: საწყისი და საბოლოო 

თარიღი); 

 შემოსული თანხა მოვლენების მიხედვით (პარამეტრები: საწყისი და საბოლოო თარიღი); 

 მიმდინარე მოვლენაზე შემოსული თანხა მოლარეების მიხედვით; 

 მიმდინარე მოვლენაზე შემოსული თანხა ადგილების კატეგორიების მიხედვით; 

 მიმდინარე მოვლენაზე ბილეთების გაყიდვის ისტორია; 

 დარბაზის/სალონის/სტადიონის/მატარებლის სრული სტატისტიკა (ადგილების 

დაჯამებული ფასი, დაჯგუფებული ადგილების კატეგორიების მიხედვით), სხვა 

სიტყვებით ეს არის მაქსიმალური ფასი, რისი ამოღებაც შეიძლება კონკრეტული 

დარბაზიდან (სტადიონი/სალონი/მატარებელი დ.ა.შ.); 

ასევე კლიენტის სურვილით შესაძლებელია სხვა ტიპის რეპორტების დამატება. შესაძლებელია 

სისტემის ინტეგრაცია ნებისმიერ საბუღალტრო თუ ფინანსურ პროგრამასთან. 

მოდულები 

პაკეტის შემადგენლობაში შედის: 

1. ადგილების გრაფიკული დიზაინერი (დარბაზი, სტადიონი, მატარებელი, თვითმფრინავის 

სალონი დ.ა.შ.); 

2. მოვლენების მენეჯერი (წარმოდგენა, კინოსეანსი, სპორტული ღონისძიება, რეისი დ.ა.შ.); 

3. მოლარის ტერმინალი; 

4. კონტროლიორის ტერმინალი შტრიხ კოდის წამკითხავით; 

5. გარე ელექტრო ტაბლო (დარბაზის გარე მონიტორი, მოვლენების განრიგი); 

6. ინტერნეტ საიტთან ინტეგრაციის მოდული (biletebi.ge); 
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ადგილების გრაფიკული დიზაინერი 

ადგილების გრაფიკულ დიზაინერის დანიშნულებაა: 

1. ადგილების განლაგების სქემის გრაფიკული მაკეტის აგება; 

2. ადგილების კატეგორიების განსაზღვრა (მაგ. ჩვეულებრივი, სტუდენტური, ვიპ დ.ა.შ.); 

3. მოლარეებზე და ინტერნეტში გასაყიდად დაშვებული ადგილების განაწილება. 

თეატრალური დარბაზი 
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თვითმფრინავის სალონი 
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მოვლენების მენეჯერი 

მოვლენებში იგულისხმება: (წარმოდგენა, კინოსენსი, რეისი, სპორტული ღონისძიება) 

მოვლენების მენეჯერის დანიშნულებაა: 

1. მოვლენების და მათი განრიგის შექმნა/რედაქტირება/წაშლა; 

2. ბილეთის ფასის მოვლენის დროის და ადგილების კატეგორიის მიხედვით განსაზღვრა; 

3. სპონსორების და სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლებისთვის ფასდაკლების სქემების 

დამატება/წაშლა. 

 

  



ბილეთები ჯი ● 2009 წელი  6 

 

მოლარის ტერმინალი 

მოლარის ტერმინალის  დანიშნულებაა: 

1. ბილეთების გაყიდვა; 

2. ჯავშნის მიღება; 

3. სალაროს ბრუნვის რეპორტების ამობეჭდვა; 

4. ასევე ადმინისტრაციას შეუძლია გარკვეულ დრომდე დაბლოკოს სასურველი ადგილები, 

რათა არ მოხდეს მათი ნაადრევად რეალიზაცია. 

თეატრის სალარო ტერმინალი 
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სალარო ტერმინალი რკინიგზის სადგურში

 

კონტროლიორის ტერმინალი შტრიხ კოდის წამკითხავით; 

კონტროლიორის ტერმინალი განკუთვნილია ინტერნეტში გაყიდული ბილეთების 

შემოწმებისთვის. ის წარმოადგენს ჯიბის ან კედელზე ჩამოკიდებულ პერსონალურ კომპიუტერს, 

რომელზეც მიერთებულია შტრიხ კოდის წამკითხავი. ინტერნეტში გაყიდულ ბილეთებს 

დატანებული აქვთ შტრიხ კოდი, რომელშიც დაშიფრულია ინფორმაცია ბილეთის 

ვალიდურობის შესახებ. შტრიხ კოდის წამკითხავის ბილეთზე გადატარების შემდეგ, 

კონტროლიორის ეკრანზე გამოჩნდება მონაცემები ბილეთის მფლობელზე, მოვლენაზე, შეძენილი 

ადგილის ნომერზე და მოვლენის ჩატარების დროზე. ამ ინფორმაციის საფუძველზე 

კონტროლიორი განსაზვრავს მომხმარებლის მოვლენაზე დასწრების უფლებას. 
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გარე ელექტრო ტაბლო 

გარე ელექტრო ტაბლო წარმოადგენს მოლარის (ან სხვა) კომპიუტერზე მიერთებულ მონიტორს 

(ტელევიზორს), რომელიც გამოიყენება ბილეთების მყიდველთათვის დამატებითი ინფორმაციის 

მიწოდებისთვის. კერძოდ, გარე ელექტრო ტაბლო გამოიყენება: 

1. სალაროსთან მდგარი კლენტისთვის მოვლენის ჩატარების ადგილის 

დემონსტრაციისთვის. კლიენტი ხედავს დარბაზში (სტადიონზე / თვითმფრინავში / 

მატარებელში) არსებულ თავისუფალ ადგილებს და მოლარესთან ერთად შეუძლია 

შეარჩიოს მისთვის სასურველი. 

2. გარეთ მყოფი კლიენტებისთვის მოვლენების განრიგის დემონსტრაციისთვის (აფიშა, 

ღონისძიებების/რეისების განრიგი დ.ა.შ). 

თეატრალური დარბაზის გარე მონიტორი 
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თეატრალური ელექტრონული აფიშა 
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ინტერნეტ საიტთან ინტეგრაციის მოდული (biletebi.ge) 

თქვენს კომპანიაში „ბილეთები ჯის“ პ/უ დაყენებით თქვენ ავტომატურად ერთვებით  

http://biletebi.ge ბილეთების ინტერნეტ გაყიდვების სისტემაში.  ამ სისტემით მომხმარებელს 

შეუძლია ინტერნეტ ბრაუზერით ნახოს თქვენი მოვლენების განრიგი (რომელიც ახლდება 15 

წუთში ერთხელ), ვიზუალურად დაათვალიეროს მოვლენის ჩატარების ადგილი, ამოირჩიოს 

მისთვის სასურველი ადგილი, მოახდინოს ანგარიშსწორება პლასტიკური ბარათით და შეიძინოს 

ბილეთი. პროცესის დასრულების შემდეგ, კლიენტს ეძლევა საშუალება პრინტერზე ამობეჭდოს 

შტრიხკოდიანი ბილეთი, რომელსაც შემდეგ ან წარადგენს სალაროში და გადაცვლის ნამდვილ 

ბილეთზე ან მიიტანს შესასვლელში, სადაც კონტროლიორი შტრიხ კოდის წამკითხავით 

შეამოწმებს ბილეთის ვალიდურობას და მისცემს მოვლენაზე დასწრების უფლებას.  

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლია იხილოთ http://biletebi.ge - საიტზე. 

ინტერნეტ ბრაუზერით თეატრში დასასწრები ადგილების მონიშვნა 

 

http://biletebi.ge/
http://biletebi.ge/
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დამატებითი შესაძლებლობები 

გამომდინარე იქიდან, რომ „ბილეთები ჯი“ 95%-ით შექმნილია კომპანიის სპეციალისტების მიერ, 

შესაძლებელია სისტემის  დაუბრკოლებლად მოდიფიცირება და მორგება კლიენტის უნიკალურ 

მოთხოვნებზე. ასევე, კლიენტის სურვილის შემთხვევაში, ბილეთები ჯის სპეციალისტები 

შემოგთავაზებენ საშუალებას, რითიც მოხდება სისტემის მონაცემების დაექსპორტება კლიენტის 

საბუღალტრო/საფინანსო პროგრამაში. 

სისტემური მოთხოვნები  

სისტემის სამუშაოდ აუცილებელია ინტერნეტში 24 საათი ჩართული სერვერი და თითო 

კომპიუტერი თითო მოლარისათვის. უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება სერვერის და მოლარის 

პროგრამების ერთ კომპიუტერზე დაყენება, თუმცა ეს გზა რეკომენდირებული არ არის.  

ასევე ინტერნეტში ნაყიდი ბილეთებით კლიენტების წარმოდგენაზე დასაშვებად სასურველია 

კონტროლიორს ქონდეს პერსონალური ჯიბის კომპიუტერი, რომელიც ინტეგრირებული იქნება 

შტრიხ კოდის წამკითხავთან. თუ ამის საშუალება არ არის, შეიძლება შტრიხ კოდის წამკითხავის 

მიერთება უშუალოდ მოლარის კომპიუტერზე. ამ შემთხვევაში კლიენტი, ინტერნეტში ნაყიდი 

ბილეთით მიდის სალაროში და ბილეთის შტრიხ კოდის ვალიდაციის შემდეგ მოლარე ცვლის მის 

მიერ ამობეჭდილ ბილეთს ჩვეულებრივ ბილეთზე. 

მინიმალური და რეკომენდირებული სისტემური მოთხოვნების ცხრილი: 

დასახელება მინიმალური მოთხოვნები რეკომენდ. მოთხოვნები 

სერვერი  Pentium IV, 2.0 GHz/ 2 GB Ram/ 2 x 

HD 1 GB/ Windows 2003 

კლიენტის კომპიუტერი 

(უკიდურეს შემთხვევაში 

შეიძლება ასევე გამოყენებული 

იყოს როგორც სერვერი) 

Pentium IV, 2.0 GHz/ 512 Mb Ram/ 

Windows XP 

17’’ მონიტორი 

Pentium IV, 1.0 GHz/ 1 GB Ram/ 

Windows XP 

19’’ მონიტორი 

ინტერნეტ კავშირი 24/7 DSL კავშირი 24/7 ოპტიკური კავშირი 

შიდა ქსელი  Ethernet Switch, პორტების რ-ბა 

დამოკიდებულია კლიენტის 

კომპიუტერების რ-ბაზე. UTP 

კაბელები. 

ბარკოდის წამკითხავი კომპიუტერზე მისაერთებელი 

ბარკოდის წამკითხავი, 

რომელიც კითხულობს ID39 

სტანდარტს. 

 

გადასატანი ნარკოდის 

წამკითხავი 

 ჯიბის პერსონალური 

კომპიუტერი ინტეგრირებული 

ბარკოდის წამკითხავით + 

უსადენო ქსელის სვიჩი (Access 

Point) 
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ტერმინების განმარტება 

საჯარო მოვლენა - ნებისმიერი მოვლენა, რაზეც ესწრება ხალხი და შეიძლება გაიყიდოს 

ბილეთები. მაგალითად: თეატრალური წარმოდგენა, კინო სეანსი, თვითმფრინავის / მატარებლის 

/ ავტობუსის რეისი, სპორტული ღონისძიება, ღამის კლუბის საღამო დ.ა.შ. 

მოვლენის ჩატარების ადგილი - მოვლენის ჩატარების ადგილის ქვეშ იგულისხმება თეატრალური 

ან კინო დარბაზი, სტადიონი, სპორტის სასახლე, თვითმფრინავი, მატარებელი, ავტობუსი დ.ა.შ. 
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