
 

ПИТАЊА ЗА ИЗАБРАНИ ПРЕДМЕТ 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

1. Који су основни појмови о информационим технологијама? 
2. Шта су рачунарске мреже? 
3. Основне компоненте рачунарских мрежа? 
4. OSI  референтни модел, објаснити? 
5. Шта су то протоколи и набројати неке од њих? 
6. Дефинисати POP  и  IMAP  протоколe?  
7. TCP/IP  протокол, објаснити? 
8. Груписање рачунарских мрежа према брзини преноса? 
9. Груписање рачунарских мрежа према капацитету за преноса података? 
10. Груписање рачунарских мрежа према ширини области које обухватају? 
11. Шта је то логичка топологија и врсте топологија? 
12. Шта је то физичка топологија и које су врсте топлогија? 
13. Груписање рачунарских мрежа према односу чворова у мрежи? 
14. Нацртати примјер и објаснити клијент-сервер мрежу? 
15. Нацртати примјер и објаснити серверску мрежу? 
16. Интернет, појам, историјат, кординација унутар Интернет мреже? 
17. Интернет сервиси? 
18. Firewall, нацртати и објаснити? 
19. Написати и објаснити једну e-mail адресу, њене дијелове? 
20. Нацртати и објаснити Интранет мрежу? 
21. Шта је то електронско пословање? 
22. Које су предности електронског пословања у односу на класично? 
23. Шта је то електронско банкарство? 
24. Дефинисати  АТМ, нацртати и објаснити принцип рада? 
25. POS терминал, појаснити? 
26. Шта је то електронска трговина? 
27. Каква је разлика између кредитних и дебитних картица? 
28. Какве су то картице лојаности и премијум картице? 
29. AS/RS технологија складиштења? 
30. Примјена робота у складишту? 
31. AGV возила? 
32. Шта је Телематика и који су резултати њене примјене? 
33. Темељна и специјална подручја изучавања Телематике су? 
34. Шта је то телематски систем? 
35. Подјелити телематске системе, обе подјеле? 
36. Нацртати и објаснити инфраструктуру телематског система? 
37. Набројати компоненте телематских система, појаснити? 
38. Шта је и шта нам омогућава телематски систем прикупљања података о раду возила и возача? 
39. Шта је то Fleet Board систем и шта нам овај систем омогућава везано за рад возила и предузећа? 
40. Шта је и шта нам омогућава телематски систем за праћење возила? 



41. Нацртати и објаснити принцип рада система са задатим путањама кретања? 
42. Какви су то телем. системи информисање о реализацији транспортног процеса и испоруци робе? 
43. Какви су то телематски системи информисање о условима саобраћаја? 
44. Објаснити телематски систем навигација у току вожње? 
45. Какве су то растер, а какве векторске мапе? 
46. Шта је то GPS систем? 
47. Који су основни сегменти GPS система и како одређујемо локацију објеката? 
48. Који су критеријуми за избор GPS пријемника? 
49. Који су недостаци GPS пријемника? 
50. Шта су то GSM и GPRS, појаснити? 
51. Шта су то UMTS и HSPA појаснити? 
52. Примјена информационих технологија за наплату путарине, објаснити принцип рада? 
53. Примјена информационих технологија за наплату паркинга, објаснити принцип рада? 
54. Које су варијанте складишта са обзиром на примјену и начин складиштења? 
55. Које врсте података се могу размјењивати код складишних послова? 
56. Шта је то GS1 организација, објаснити? 
57. Шта је то EAN-13 симболика, објаснити структуру? 
58. Префикс МО за БиХ је, како се додјељује број артикла и ко га додјељује - појаcнити? 
59. Зашто је EAN-13 омнидирекциона и oбјаснити граничне линије? 
60. Кojе боје имају најбољу читљивост код EAN-13, а које треба избјегавати зашто? 
61. Како се може извршавати идентификација производа који се не продају у малопродаји? 
62. Када се користи GS1-128 симболика, објаснити структуру? 
63. Какве информације може садржати GS1-128 и каква је разлика у односу на EAN-13 симболику? 
64. Шта је SSCC и за шта се користи, објаснити структуру? 
65. Шта је EDI и које су користи од примјене? 
66. Шта је RFID технологија и које су основне предности примјене? 
67. Какви су активни, a какви пасивни тагови? 
68. Шта је то транпондер (таг)? 
69. Шта су то RFID плочице? 
70. Шта су то „SMART“ наљепнице? 
71. Шта је то EPC? 
72. Шта је то GDSN? 
73. Шта је то GLN? 
74. Шта је то GLOBECAT? 
75. Какви су RFID читачи? 
76. Какви су то мобилни RFID терминали? 
77. Какви су то зидни RFID терминали? 
78. Штаје то RFID картица? 
79. Које врсте Bar code штампача постоје? 
80. Какви су ручни Bar code читачи ? 
81. Какви су фикcни Bar code читачи ? 
82. Какви су мобилни Bar code терминали? 
83. Појам софтвера за управљање складиштем (WMS-а)? 
84. Врсте и могућности WMS-а, израда или куповина WMS-а , појаснити? 
85. Дијелови и функције WMS-а?                                                                                                                                                     
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