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Müügiagentide töö kooskõlastamise infosüsteemi loomine ettevõttele 

Lühikokkuvõte: 

Käesoleva bakalaureusetöö raames valmib veebirakendus ettevõttele, mida hakkavad 

kasutama müügioskustega spetsialistid. Töös räägitakse ettevõtete taustast ning käsitletakse 

järgnevaid rakenduse tehnoloogiaid: HTML, CSS, Java, Apache Wicket, JavaScript, 

Wildfly, JRebel ja Microsoft Dynamics CRM. Samuti kirjeldatakse rakenduse tausta, 

üldinfot,  funktsionaalsed nõuded ning seletatakse lahti vaateid. Lõpuks analüüsitakse 

töökäiku, tuuakse välja arenduses tekkinud probleemid, räägitakse raamistiku eripäradest, 

meeskonna tööjaotust ning kirjeldatakse lühidalt edaspidist rakenduse arendust. 

Võtmesõnad: 

Java, veebirakendus, Apache Wicket 

CERCS: P175 informaatika, süsteemiteooria 

Development of a Sales Force Management System for a Company 

Abstract: 

The aim of this bachelor’s thesis is to create web application for a company, which will be 

used by sales personnel. The first part of the thesis describes company background and the 

application technologies such as HTML, CSS, Java, Apache Wicket, JavaScript, WildFly, 

JRebel and Microsoft Dynamics CRM. The second part gives a short overview about the 

application itself, lists functional requirements and explains application views. The last part 

analyses workflow, explains framework features, tasks allocation, describes web application 

future prospects and points out problems, which occurred in the developing process.  

Keywords: 

Java, Web application, Apache Wicket 

CERCS: P175 informatics, system theory 
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