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INTRODUCTION 

This Software Project is coded in C#.  This Web  project is very much 

helpful to management and staff. It stores the information about Staff, 

Customers, Packages, Equipments, Report, Exercise plans, Class schedules, 

Fee Status and the diets etc.  
 

As we know that this web project is coded in ASP.Net with C# 

programming language, it is user friendly. That means this software is easy 

to operate. Even a person having less knowledge of computer can easily 

operate it; Operator will be guided throughout, by the software to operate  

 
 
 

OBJECTIVES 
 
 
The main objectives of the project is to have complete information about 

Institution’s records and also smooth processing, so that manual jobs can be 

done quicker.  

 

PROJECT CATEGORY 
 

The undergoing project falls under MANAGEMENT WEB APPLICATION 

TECHNOLOGIES & RDBMS (Relational Database Management System) 

category. Since the project is mainly responsible for creation of the portal with the 

online database at backend. As we know that, the web Application is huge client 

server architecture. The  
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TOOL/ENVIRONMENT USED 

 

ASP.NET with C# is a programming framework built on the common language 

runtime that can be used on a server to build powerful Web applications. ASP.NET 

offers several important advantages over previous Web development models: 
 

• Enhanced Performance 

• World-Class Tool Support 

• Power & Flexibility 

• Simplicity 

• Manageability 

• Scalability & Availability 

• Customizability & Extensibility 

• Security 
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A COMPLETE ANALYSIS AND DESIGN REPORTS 
 

This software plays an important and vital role in the monitoring of any 

type of such Institutions. Today every organisation of such activities have 

more or more information about the customer, his/her details, staff 

(instructor and other) etc. 

So  

ing information like c_id, c_nm, c_dob, c_sex, c_marr, c_add1, c_add2, c_city, 

c_pin, c_ph, c_empl, bp, dbt,hp, srg, thy, other, status, counsel. This form 

contains the six command buttons like NEW, EDIT, VIEW, DELETE, 

CANCEL and EXIT and also contains the Data grid to display the saved 

records from database. 

ABOUT THE EQUIPMENT DETAILS 

 This is also the menu part of the Master page. This EQUIPMENT menu 

contains the whole information about the equipments like i_cd, i_desc, 

i_qlty, i_qty, i_prc, i_dop, i_wrty, i_rep, i_cond. This also plays the vital role 

for the project.  
 

ΑΒΟΥΤ ΕΜΠΛΟΨΕΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΕΜΠΛΟΨΕΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΕΜΠΛΟΨΕΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΕΜΠΛΟΨΕΕ ΜΕΝΥ    

 Τηισ ισ αλσο τηε µενυ οφ  Μαστερ παγε. Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηο

λε ινφορµατιον αβουτ εµπλοψεεσ λικε περσοναλ ινφορµατιον αβουτ ε

µπλοψεε, Αδδρεσσ οφ τηε εµπλοψεε, ϕοινινγ δεχλαρατιον οφ εµπλοψεε

, εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιον οφ εµπλοψεε, δεσιγνατιον οφ εµπλοψεε ε

τχ.  
    

ΑΒΟΥΤ ΠΑΧΚΑΓΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΠΑΧΚΑΓΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΠΑΧΚΑΓΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΠΑΧΚΑΓΕ ΜΕΝΥ    

 Τηισ ισ αλσο τηε µενυ ιτεµ οφ Μαστερ παγε. Τηισ παχκαγε µενυ χοντ

αινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε παχκαγεσ λικε π_χδ,  π_δεσχ, 

π_φεε, π_δυρ, διετ, µ_χηεχκ, π_χατ. 
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ΑΒΟΥΤ  ΕΞΕΡΧΙΣΕ ΠΛΑΝ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ  ΕΞΕΡΧΙΣΕ ΠΛΑΝ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ  ΕΞΕΡΧΙΣΕ ΠΛΑΝ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ  ΕΞΕΡΧΙΣΕ ΠΛΑΝ ΜΕΝΥ    

    Τηε εξερχιΤηε εξερχιΤηε εξερχιΤηε εξερχισε πλαν µενυ χονταινσ τηε ινφορµατιον αβουτ τηε χυστοµερσ σε πλαν µενυ χονταινσ τηε ινφορµατιον αβουτ τηε χυστοµερσ σε πλαν µενυ χονταινσ τηε ινφορµατιον αβουτ τηε χυστοµερσ σε πλαν µενυ χονταινσ τηε ινφορµατιον αβουτ τηε χυστοµερσ 

εξερχισε πλαν λικε πη_χδ (Πηασε χοδε), π_χδ (Παχκαγε χοδε), ι_χδ (Εθυιπµεντ χεξερχισε πλαν λικε πη_χδ (Πηασε χοδε), π_χδ (Παχκαγε χοδε), ι_χδ (Εθυιπµεντ χεξερχισε πλαν λικε πη_χδ (Πηασε χοδε), π_χδ (Παχκαγε χοδε), ι_χδ (Εθυιπµεντ χεξερχισε πλαν λικε πη_χδ (Πηασε χοδε), π_χδ (Παχκαγε χοδε), ι_χδ (Εθυιπµεντ χ

οδε), δ_χδ (∆ιετ χοδε).οδε), δ_χδ (∆ιετ χοδε).οδε), δ_χδ (∆ιετ χοδε).οδε), δ_χδ (∆ιετ χοδε).    

            

    

ΑΒΟΥΤ  ΧΛΑΣΣ ΣΧΗΕ∆ΥΛΕ  ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ  ΧΛΑΣΣ ΣΧΗΕ∆ΥΛΕ  ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ  ΧΛΑΣΣ ΣΧΗΕ∆ΥΛΕ  ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ  ΧΛΑΣΣ ΣΧΗΕ∆ΥΛΕ  ΜΕΝΥ    

Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε σχηεδυλε οφ τηΤηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε σχηεδυλε οφ τηΤηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε σχηεδυλε οφ τηΤηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε σχηεδυλε οφ τηε χυστοµεε χυστοµεε χυστοµεε χυστοµε

ρ λικε χ_ιδ, πη_χδ, ε_χδ.ρ λικε χ_ιδ, πη_χδ, ε_χδ.ρ λικε χ_ιδ, πη_χδ, ε_χδ.ρ λικε χ_ιδ, πη_χδ, ε_χδ.    

    

    

ΑΒΟΥΤ ΦΕΕ ∆ΕΤΑΙΛΣ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΦΕΕ ∆ΕΤΑΙΛΣ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΦΕΕ ∆ΕΤΑΙΛΣ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΦΕΕ ∆ΕΤΑΙΛΣ ΜΕΝΥ    

 Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε φεε δεταιλσ οφ τηε χυστο Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε φεε δεταιλσ οφ τηε χυστο Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε φεε δεταιλσ οφ τηε χυστο Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε φεε δεταιλσ οφ τηε χυστο

µερ λικε χ_ιδ, π_χδ, φ_παιδ, φ_δτ, µ_φιτ, δτ_χοµπ.µερ λικε χ_ιδ, π_χδ, φ_παιδ, φ_δτ, µ_φιτ, δτ_χοµπ.µερ λικε χ_ιδ, π_χδ, φ_παιδ, φ_δτ, µ_φιτ, δτ_χοµπ.µερ λικε χ_ιδ, π_χδ, φ_παιδ, φ_δτ, µ_φιτ, δτ_χοµπ.    

                                        

    

ΑΒΟΥΤ ΠΗΑΣΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΠΗΑΣΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΠΗΑΣΕ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ΠΗΑΣΕ ΜΕΝΥ    

 Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε πηασε ιν ωηιχη τηε χυστ αβουτ τηε πηασε ιν ωηιχη τηε χυστ αβουτ τηε πηασε ιν ωηιχη τηε χυστ αβουτ τηε πηασε ιν ωηιχη τηε χυστ

οµερ ισ. Τηε φιελδσ αρε π_χδ, πη_χδ, ωκ_νο, χ_δυρ.οµερ ισ. Τηε φιελδσ αρε π_χδ, πη_χδ, ωκ_νο, χ_δυρ.οµερ ισ. Τηε φιελδσ αρε π_χδ, πη_χδ, ωκ_νο, χ_δυρ.οµερ ισ. Τηε φιελδσ αρε π_χδ, πη_χδ, ωκ_νο, χ_δυρ.    

    

ΑΒΟΥΤ ∆ΙΕΤ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ∆ΙΕΤ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ∆ΙΕΤ ΜΕΝΥΑΒΟΥΤ ∆ΙΕΤ ΜΕΝΥ    
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 Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε διετ ωηιχη τηε χυστοµερ  Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε διετ ωηιχη τηε χυστοµερ  Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε διετ ωηιχη τηε χυστοµερ  Τηισ µενυ χονταινσ τηε ωηολε ινφορµατιον αβουτ τηε διετ ωηιχη τηε χυστοµερ 

ηασ το τακε. Τηε φιελδσ αρε δ_χδ, µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ, ηασ το τακε. Τηε φιελδσ αρε δ_χδ, µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ, ηασ το τακε. Τηε φιελδσ αρε δ_χδ, µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ, ηασ το τακε. Τηε φιελδσ αρε δ_χδ, µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ, νονονονο

νϖεγ.νϖεγ.νϖεγ.νϖεγ.    

    

ΠΡΟΧΕΣΣ ΛΟΓΙΧΠΡΟΧΕΣΣ ΛΟΓΙΧΠΡΟΧΕΣΣ ΛΟΓΙΧΠΡΟΧΕΣΣ ΛΟΓΙΧ    

Ηερε αρε τηε αλγοριτηµσ οφ αρριϖινγ φροµ ινπυτ το ουτπυτ ιν τηε προϕεχτ.Ηερε αρε τηε αλγοριτηµσ οφ αρριϖινγ φροµ ινπυτ το ουτπυτ ιν τηε προϕεχτ.Ηερε αρε τηε αλγοριτηµσ οφ αρριϖινγ φροµ ινπυτ το ουτπυτ ιν τηε προϕεχτ.Ηερε αρε τηε αλγοριτηµσ οφ αρριϖινγ φροµ ινπυτ το ουτπυτ ιν τηε προϕεχτ.    

Αλγοριτηµ φορ Χυστοµερ φορµΑλγοριτηµ φορ Χυστοµερ φορµΑλγοριτηµ φορ Χυστοµερ φορµΑλγοριτηµ φορ Χυστοµερ φορµ    

Ιν χυστοµερ ινφορµατιον φορµ χυστοµερ ιδ σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν χυστοµερ ινφορµατιον φορµ χυστοµερ ιδ σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν χυστοµερ ινφορµατιον φορµ χυστοµερ ιδ σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν χυστοµερ ινφορµατιον φορµ χυστοµερ ιδ σηουλδ βε γενερατεδ.    

Εντερ δεταιλσ οφ τηε χυστοµερ λικε Ναµε, ∆ατε οφ βιρτη, Αδδρεσσ, ΠηονεΕντερ δεταιλσ οφ τηε χυστοµερ λικε Ναµε, ∆ατε οφ βιρτη, Αδδρεσσ, ΠηονεΕντερ δεταιλσ οφ τηε χυστοµερ λικε Ναµε, ∆ατε οφ βιρτη, Αδδρεσσ, ΠηονεΕντερ δεταιλσ οφ τηε χυστοµερ λικε Ναµε, ∆ατε οφ βιρτη, Αδδρεσσ, Πηονε, Χιτψ, Χιτψ, Χιτψ, Χιτψ

, Στατε ετχ., Στατε ετχ., Στατε ετχ., Στατε ετχ.    

Εντερ τηε Ινστρυχτορ χοδε οφ τηε εµπλοψεε.Εντερ τηε Ινστρυχτορ χοδε οφ τηε εµπλοψεε.Εντερ τηε Ινστρυχτορ χοδε οφ τηε εµπλοψεε.Εντερ τηε Ινστρυχτορ χοδε οφ τηε εµπλοψεε.    

Σαϖε τηε χυστοµερ ινφορµατιον φορµ.Σαϖε τηε χυστοµερ ινφορµατιον φορµ.Σαϖε τηε χυστοµερ ινφορµατιον φορµ.Σαϖε τηε χυστοµερ ινφορµατιον φορµ.    

Αλγοριτηµ φορ Εθυιπµεντ φορµΑλγοριτηµ φορ Εθυιπµεντ φορµΑλγοριτηµ φορ Εθυιπµεντ φορµΑλγοριτηµ φορ Εθυιπµεντ φορµ    

Ιν εθυιπµεντ φορµ ινστρυµεντ (εθυιπµεντ) χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν εθυιπµεντ φορµ ινστρυµεντ (εθυιπµεντ) χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν εθυιπµεντ φορµ ινστρυµεντ (εθυιπµεντ) χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν εθυιπµεντ φορµ ινστρυµεντ (εθυιπµεντ) χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.    

Εντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε ινστρυµεντ, θυαλιτψ, θυαντιτψ, πρΕντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε ινστρυµεντ, θυαλιτψ, θυαντιτψ, πρΕντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε ινστρυµεντ, θυαλιτψ, θυαντιτψ, πρΕντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε ινστρυµεντ, θυαλιτψ, θυαντιτψ, πριχε, δατε οφ πυριχε, δατε οφ πυριχε, δατε οφ πυριχε, δατε οφ πυρ

χησε, ωαρραντψ, νυµβερ οφ τιµεσ ρεπαιρ, χονδιτιον οφ τηε ινστρυµεντ.χησε, ωαρραντψ, νυµβερ οφ τιµεσ ρεπαιρ, χονδιτιον οφ τηε ινστρυµεντ.χησε, ωαρραντψ, νυµβερ οφ τιµεσ ρεπαιρ, χονδιτιον οφ τηε ινστρυµεντ.χησε, ωαρραντψ, νυµβερ οφ τιµεσ ρεπαιρ, χονδιτιον οφ τηε ινστρυµεντ.    

Σαϖε τηε εθυιπµεντ φορµ.Σαϖε τηε εθυιπµεντ φορµ.Σαϖε τηε εθυιπµεντ φορµ.Σαϖε τηε εθυιπµεντ φορµ.    

    

    

Αλγοριτηµ φορ Εµπλοψεε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Εµπλοψεε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Εµπλοψεε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Εµπλοψεε Φορµ    

Ιν εµπλοψεε φορµ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν εµπλοψεε φορµ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν εµπλοψεε φορµ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.Ιν εµπλοψεε φορµ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.    
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 Εντερ τηε Περσοναλ Ινφορµατιον αβουτ εµπλοψεε λικε Ναµε, ∆ατε ο Εντερ τηε Περσοναλ Ινφορµατιον αβουτ εµπλοψεε λικε Ναµε, ∆ατε ο Εντερ τηε Περσοναλ Ινφορµατιον αβουτ εµπλοψεε λικε Ναµε, ∆ατε ο Εντερ τηε Περσοναλ Ινφορµατιον αβουτ εµπλοψεε λικε Ναµε, ∆ατε οφ βιρτη, Σεφ βιρτη, Σεφ βιρτη, Σεφ βιρτη, Σε

ξ, Αδδρεσσ, Πηονε.ξ, Αδδρεσσ, Πηονε.ξ, Αδδρεσσ, Πηονε.ξ, Αδδρεσσ, Πηονε.    

Εντερ τηε ϕοινινγ δεχλαρατιον οφ εµπλοψεε λικε ∆ατε οφ ϕοιν, Σαλαρψ, ∆εσιγναΕντερ τηε ϕοινινγ δεχλαρατιον οφ εµπλοψεε λικε ∆ατε οφ ϕοιν, Σαλαρψ, ∆εσιγναΕντερ τηε ϕοινινγ δεχλαρατιον οφ εµπλοψεε λικε ∆ατε οφ ϕοιν, Σαλαρψ, ∆εσιγναΕντερ τηε ϕοινινγ δεχλαρατιον οφ εµπλοψεε λικε ∆ατε οφ ϕοιν, Σαλαρψ, ∆εσιγνα

τιον ετχ.τιον ετχ.τιον ετχ.τιον ετχ.    

Εντερ Εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιον οφ σταφφ.Εντερ Εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιον οφ σταφφ.Εντερ Εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιον οφ σταφφ.Εντερ Εδυχατιοναλ θυαλιφιχατιον οφ σταφφ.    

Σαϖε τηε Εµπλοψεε Φορµ.Σαϖε τηε Εµπλοψεε Φορµ.Σαϖε τηε Εµπλοψεε Φορµ.Σαϖε τηε Εµπλοψεε Φορµ.    

Αλγοριτηµ φορ Παχκαγε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Παχκαγε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Παχκαγε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Παχκαγε Φορµ    

Ιν παχκαγε φορµ παχκαγε χοδε σηουλδ βε γενερατεΙν παχκαγε φορµ παχκαγε χοδε σηουλδ βε γενερατεΙν παχκαγε φορµ παχκαγε χοδε σηουλδ βε γενερατεΙν παχκαγε φορµ παχκαγε χοδε σηουλδ βε γενερατεδ.δ.δ.δ.    

Εντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε παχκαγε, φεε, δυρατιον, διετ προϖιδεδ ωιτη τηε παΕντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε παχκαγε, φεε, δυρατιον, διετ προϖιδεδ ωιτη τηε παΕντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε παχκαγε, φεε, δυρατιον, διετ προϖιδεδ ωιτη τηε παΕντερ τηε δεσχριπτιον οφ τηε παχκαγε, φεε, δυρατιον, διετ προϖιδεδ ωιτη τηε πα

χκαγε, µεδιχαλ χηεχκ−υπ, χατεγορψ οφ τηε παχκαγε.χκαγε, µεδιχαλ χηεχκ−υπ, χατεγορψ οφ τηε παχκαγε.χκαγε, µεδιχαλ χηεχκ−υπ, χατεγορψ οφ τηε παχκαγε.χκαγε, µεδιχαλ χηεχκ−υπ, χατεγορψ οφ τηε παχκαγε.    

Σαϖε τηε παχκαγε φορµ.Σαϖε τηε παχκαγε φορµ.Σαϖε τηε παχκαγε φορµ.Σαϖε τηε παχκαγε φορµ.    

Αλγοριτηµ φορ Εξερχισε ΠλανΑλγοριτηµ φορ Εξερχισε ΠλανΑλγοριτηµ φορ Εξερχισε ΠλανΑλγοριτηµ φορ Εξερχισε Πλαν    

Εντερ τηε πηασε χοδε.Εντερ τηε πηασε χοδε.Εντερ τηε πηασε χοδε.Εντερ τηε πηασε χοδε.    

Παχκαγε χοδε, ινστρυµεντ χοδε ανδ διετ χοδε σηουλδ βΠαχκαγε χοδε, ινστρυµεντ χοδε ανδ διετ χοδε σηουλδ βΠαχκαγε χοδε, ινστρυµεντ χοδε ανδ διετ χοδε σηουλδ βΠαχκαγε χοδε, ινστρυµεντ χοδε ανδ διετ χοδε σηουλδ βε υπδατεδ ωιτη τηε ηελπ ε υπδατεδ ωιτη τηε ηελπ ε υπδατεδ ωιτη τηε ηελπ ε υπδατεδ ωιτη τηε ηελπ 

οφ πηασε χοδε.οφ πηασε χοδε.οφ πηασε χοδε.οφ πηασε χοδε.    

Σαϖε τηε δατα ωιτη τηε ηελπ οφ σαϖε βυττον. Τηισ ινφορµατιον ωιλλ σαϖεδ ιν εΣαϖε τηε δατα ωιτη τηε ηελπ οφ σαϖε βυττον. Τηισ ινφορµατιον ωιλλ σαϖεδ ιν εΣαϖε τηε δατα ωιτη τηε ηελπ οφ σαϖε βυττον. Τηισ ινφορµατιον ωιλλ σαϖεδ ιν εΣαϖε τηε δατα ωιτη τηε ηελπ οφ σαϖε βυττον. Τηισ ινφορµατιον ωιλλ σαϖεδ ιν ε

ξ_πλαν ταβλε.ξ_πλαν ταβλε.ξ_πλαν ταβλε.ξ_πλαν ταβλε.    

Αλγοριτηµ φορ Χλασσ ΣχηεδυλεΑλγοριτηµ φορ Χλασσ ΣχηεδυλεΑλγοριτηµ φορ Χλασσ ΣχηεδυλεΑλγοριτηµ φορ Χλασσ Σχηεδυλε    

Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.    

Πηασε χοδε ανδ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε υπδατεδ.Πηασε χοδε ανδ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε υπδατεδ.Πηασε χοδε ανδ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε υπδατεδ.Πηασε χοδε ανδ εµπλοψεε χοδε σηουλδ βε υπδατεδ.    

∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν χλασσ∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν χλασσ∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν χλασσ∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν χλασσ_σχη ταβλε._σχη ταβλε._σχη ταβλε._σχη ταβλε.    

Αλγοριτηµ φορ Φεε δεταιλσΑλγοριτηµ φορ Φεε δεταιλσΑλγοριτηµ φορ Φεε δεταιλσΑλγοριτηµ φορ Φεε δεταιλσ    
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Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.Εντερ τηε χυστοµερ ιδ.    

Παχκαγε χοδε, φεε παιδ, φεε δατε, µεδιχαλλψ φιτ ορ νοτ, δατε οφ χοµπλετιον οφ τΠαχκαγε χοδε, φεε παιδ, φεε δατε, µεδιχαλλψ φιτ ορ νοτ, δατε οφ χοµπλετιον οφ τΠαχκαγε χοδε, φεε παιδ, φεε δατε, µεδιχαλλψ φιτ ορ νοτ, δατε οφ χοµπλετιον οφ τΠαχκαγε χοδε, φεε παιδ, φεε δατε, µεδιχαλλψ φιτ ορ νοτ, δατε οφ χοµπλετιον οφ τ

ηε παχκαγε σηουλδ βε υπδατεδ.ηε παχκαγε σηουλδ βε υπδατεδ.ηε παχκαγε σηουλδ βε υπδατεδ.ηε παχκαγε σηουλδ βε υπδατεδ.    

Σαϖε τηε δατα.Σαϖε τηε δατα.Σαϖε τηε δατα.Σαϖε τηε δατα.    

∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν σφεε_δετ ταβλε.∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν σφεε_δετ ταβλε.∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν σφεε_δετ ταβλε.∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν σφεε_δετ ταβλε.    

    

Αλγοριτηµ φορ Πηασε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Πηασε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Πηασε ΦορµΑλγοριτηµ φορ Πηασε Φορµ    

Εντερ τΕντερ τΕντερ τΕντερ τηε παχκαγε χοδε.ηε παχκαγε χοδε.ηε παχκαγε χοδε.ηε παχκαγε χοδε.    

Πηασε χοδε, ωεεκ νυµβερ, χλασσ δυρατιον φιελδσ σηουλδ βε υπδατεδ.Πηασε χοδε, ωεεκ νυµβερ, χλασσ δυρατιον φιελδσ σηουλδ βε υπδατεδ.Πηασε χοδε, ωεεκ νυµβερ, χλασσ δυρατιον φιελδσ σηουλδ βε υπδατεδ.Πηασε χοδε, ωεεκ νυµβερ, χλασσ δυρατιον φιελδσ σηουλδ βε υπδατεδ.    

Σαϖε τηε πηασε φορµ.Σαϖε τηε πηασε φορµ.Σαϖε τηε πηασε φορµ.Σαϖε τηε πηασε φορµ.    

Αλγοριτηµ φορ ∆ιετ ΦορµΑλγοριτηµ φορ ∆ιετ ΦορµΑλγοριτηµ φορ ∆ιετ ΦορµΑλγοριτηµ φορ ∆ιετ Φορµ    

Εντερ τηε διετ χοδε.Εντερ τηε διετ χοδε.Εντερ τηε διετ χοδε.Εντερ τηε διετ χοδε.    

Εντερ τηε οτηερ φιελδσ�  µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ ανδ νονϖεγ.Εντερ τηε οτηερ φιελδσ�  µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ ανδ νονϖεγ.Εντερ τηε οτηερ φιελδσ�  µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ ανδ νονϖεγ.Εντερ τηε οτηερ φιελδσ�  µιλκ, ϕυιχε, χηαπαττι, ριχε, φρυιτσ, σαλαδ ανδ νονϖεγ.    

Σαϖε τηε ρεχορδ.Σαϖε τηε ρεχορδ.Σαϖε τηε ρεχορδ.Σαϖε τηε ρεχορδ.    

∆ατα ωιλλ β∆ατα ωιλλ β∆ατα ωιλλ β∆ατα ωιλλ βε σαϖεδ ιν διετ ταβλε.ε σαϖεδ ιν διετ ταβλε.ε σαϖεδ ιν διετ ταβλε.ε σαϖεδ ιν διετ ταβλε.    
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ΣΨΣΤΕΜ ∆ΕΣΙΓΝΣΨΣΤΕΜ ∆ΕΣΙΓΝΣΨΣΤΕΜ ∆ΕΣΙΓΝΣΨΣΤΕΜ ∆ΕΣΙΓΝ    

    

Ιτ ισ α δεταιλεδ στυδψ οφ τηε ϖαριουσ οπερατιον περφορµεδ βψ α σψστεµ ανδ τΙτ ισ α δεταιλεδ στυδψ οφ τηε ϖαριουσ οπερατιον περφορµεδ βψ α σψστεµ ανδ τΙτ ισ α δεταιλεδ στυδψ οφ τηε ϖαριουσ οπερατιον περφορµεδ βψ α σψστεµ ανδ τΙτ ισ α δεταιλεδ στυδψ οφ τηε ϖαριουσ οπερατιον περφορµεδ βψ α σψστεµ ανδ τ

ηειρ ρελατιονσηιπ ωιτηιν ανδ ουτσιδε οφ τηε σψστεµ. ∆υρινγ αναλψσισ δατα αρηειρ ρελατιονσηιπ ωιτηιν ανδ ουτσιδε οφ τηε σψστεµ. ∆υρινγ αναλψσισ δατα αρηειρ ρελατιονσηιπ ωιτηιν ανδ ουτσιδε οφ τηε σψστεµ. ∆υρινγ αναλψσισ δατα αρηειρ ρελατιονσηιπ ωιτηιν ανδ ουτσιδε οφ τηε σψστεµ. ∆υρινγ αναλψσισ δατα αρ

ε χολλεχτεδ ον τηε αϖαιλαβλε φιλεσ, δεχισιον ποιντσ, ανδ τρανσαχτιε χολλεχτεδ ον τηε αϖαιλαβλε φιλεσ, δεχισιον ποιντσ, ανδ τρανσαχτιε χολλεχτεδ ον τηε αϖαιλαβλε φιλεσ, δεχισιον ποιντσ, ανδ τρανσαχτιε χολλεχτεδ ον τηε αϖαιλαβλε φιλεσ, δεχισιον ποιντσ, ανδ τρανσαχτιον ηανδλεδον ηανδλεδον ηανδλεδον ηανδλεδ

 βψ τηε πρεσεντ σψστεµ. βψ τηε πρεσεντ σψστεµ. βψ τηε πρεσεντ σψστεµ. βψ τηε πρεσεντ σψστεµ.    

Αναλψσισ οφ τηισ σψστεµ ωιλλ βεΑναλψσισ οφ τηισ σψστεµ ωιλλ βεΑναλψσισ οφ τηισ σψστεµ ωιλλ βεΑναλψσισ οφ τηισ σψστεµ ωιλλ βε περφορµεδ ιν τηε γιϖεν τοολσ περφορµεδ ιν τηε γιϖεν τοολσ περφορµεδ ιν τηε γιϖεν τοολσ περφορµεδ ιν τηε γιϖεν τοολσ    

    

∆Φ∆∆Φ∆∆Φ∆∆Φ∆    

ΕΡ∆ΕΡ∆ΕΡ∆ΕΡ∆    

    

∆ατα Φλοω ∆ιαγραµ: ∆ατα Φλοω ∆ιαγραµ: ∆ατα Φλοω ∆ιαγραµ: ∆ατα Φλοω ∆ιαγραµ:     

    

∆Φ∆ δεπιχτ ινφορµατιον φλοω ανδ τηε τρανσφορµσ τηατ αρε αππλιεδ ασ δατα µ∆Φ∆ δεπιχτ ινφορµατιον φλοω ανδ τηε τρανσφορµσ τηατ αρε αππλιεδ ασ δατα µ∆Φ∆ δεπιχτ ινφορµατιον φλοω ανδ τηε τρανσφορµσ τηατ αρε αππλιεδ ασ δατα µ∆Φ∆ δεπιχτ ινφορµατιον φλοω ανδ τηε τρανσφορµσ τηατ αρε αππλιεδ ασ δατα µ

οϖεσ φροµ ινπυτ το ουτπυτ. Τηισ εναβλεσ υσ το δεϖελοπ µοδοϖεσ φροµ ινπυτ το ουτπυτ. Τηισ εναβλεσ υσ το δεϖελοπ µοδοϖεσ φροµ ινπυτ το ουτπυτ. Τηισ εναβλεσ υσ το δεϖελοπ µοδοϖεσ φροµ ινπυτ το ουτπυτ. Τηισ εναβλεσ υσ το δεϖελοπ µοδυλε οφ τηε ινφορµαυλε οφ τηε ινφορµαυλε οφ τηε ινφορµαυλε οφ τηε ινφορµα

τιον δοµαιν ανδ φυνχτιοναλ δοµαιν οφ τηε σαµε τιµε. Ασ τηε ∆Φ∆ ισ ρεφινεδ ινττιον δοµαιν ανδ φυνχτιοναλ δοµαιν οφ τηε σαµε τιµε. Ασ τηε ∆Φ∆ ισ ρεφινεδ ινττιον δοµαιν ανδ φυνχτιοναλ δοµαιν οφ τηε σαµε τιµε. Ασ τηε ∆Φ∆ ισ ρεφινεδ ινττιον δοµαιν ανδ φυνχτιοναλ δοµαιν οφ τηε σαµε τιµε. Ασ τηε ∆Φ∆ ισ ρεφινεδ ιντ

ο γρεατερ λεϖελσ οφ δεταιλσ, τηε αναλψστ περφορµσ αν ιµπλιχιτ φυνχτιοναλ δεο γρεατερ λεϖελσ οφ δεταιλσ, τηε αναλψστ περφορµσ αν ιµπλιχιτ φυνχτιοναλ δεο γρεατερ λεϖελσ οφ δεταιλσ, τηε αναλψστ περφορµσ αν ιµπλιχιτ φυνχτιοναλ δεο γρεατερ λεϖελσ οφ δεταιλσ, τηε αναλψστ περφορµσ αν ιµπλιχιτ φυνχτιοναλ δε

χοµποσιτιον οφ τηε σψστεµ.χοµποσιτιον οφ τηε σψστεµ.χοµποσιτιον οφ τηε σψστεµ.χοµποσιτιον οφ τηε σψστεµ.    
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The DFD 

δεπιχτσ ινφορµατιον φλοω ωιτηουτ εξπλιχιτ ρεπρεσενδεπιχτσ ινφορµατιον φλοω ωιτηουτ εξπλιχιτ ρεπρεσενδεπιχτσ ινφορµατιον φλοω ωιτηουτ εξπλιχιτ ρεπρεσενδεπιχτσ ινφορµατιον φλοω ωιτηουτ εξπλιχιτ ρεπρεσεντατιον οφ προχεδυραλ λογιτατιον οφ προχεδυραλ λογιτατιον οφ προχεδυραλ λογιτατιον οφ προχεδυραλ λογι

χ (ε.γ. Χονδιτιονσ / λοοπσ). Ιτ ισ νοτ α φλοω χηαρτ ωιτη ρουνδεδ εδγεσ.χ (ε.γ. Χονδιτιονσ / λοοπσ). Ιτ ισ νοτ α φλοω χηαρτ ωιτη ρουνδεδ εδγεσ.χ (ε.γ. Χονδιτιονσ / λοοπσ). Ιτ ισ νοτ α φλοω χηαρτ ωιτη ρουνδεδ εδγεσ.χ (ε.γ. Χονδιτιονσ / λοοπσ). Ιτ ισ νοτ α φλοω χηαρτ ωιτη ρουνδεδ εδγεσ.    
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Αδµιν Ταβλε: Το στορε αδµιν δεταιλσΑδµιν Ταβλε: Το στορε αδµιν δεταιλσΑδµιν Ταβλε: Το στορε αδµιν δεταιλσΑδµιν Ταβλε: Το στορε αδµιν δεταιλσ    

    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

ΥσερναµεΥσερναµεΥσερναµεΥσερναµε    Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ΥσερναµεΥσερναµεΥσερναµεΥσερναµε    

ΠασσωορδΠασσωορδΠασσωορδΠασσωορδ    Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΠασσωορδΠασσωορδΠασσωορδΠασσωορδ    

    

    

ΧλασσΧλασσΧλασσΧλασσ Ταβλε: Το στορε χλασσ ορ Χατχηεσ δεταιλσ  Ταβλε: Το στορε χλασσ ορ Χατχηεσ δεταιλσ  Ταβλε: Το στορε χλασσ ορ Χατχηεσ δεταιλσ  Ταβλε: Το στορε χλασσ ορ Χατχηεσ δεταιλσ     

    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

ΒατχηΒατχηΒατχηΒατχη    Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     Βατχη ΝοΒατχη ΝοΒατχη ΝοΒατχη Νο    

ΦροµΦροµΦροµΦροµ    Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΦροµΦροµΦροµΦροµ    

ΤοΤοΤοΤο    Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΤοΤοΤοΤο    

    

Εµπ ∆εταιλσ: Το στορε εµπλοψεε δεταιλσΕµπ ∆εταιλσ: Το στορε εµπλοψεε δεταιλσΕµπ ∆εταιλσ: Το στορε εµπλοψεε δεταιλσΕµπ ∆εταιλσ: Το στορε εµπλοψεε δεταιλσ    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

ΕµπλοψεεΕµπλοψεεΕµπλοψεεΕµπλοψεε_ιδ_ιδ_ιδ_ιδ    Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ     Εµπλοψεε ιδΕµπλοψεε ιδΕµπλοψεε ιδΕµπλοψεε ιδ    

ΝαµεΝαµεΝαµεΝαµε    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Εµπ ναµεΕµπ ναµεΕµπ ναµεΕµπ ναµε    

∆εσιγνατιον∆εσιγνατιον∆εσιγνατιον∆εσιγνατιον    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ∆εσιγνατιον∆εσιγνατιον∆εσιγνατιον∆εσιγνατιον    

ΣαλαρψΣαλαρψΣαλαρψΣαλαρψ    Νυµβερ (5)Νυµβερ (5)Νυµβερ (5)Νυµβερ (5)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ΣαλαρψΣαλαρψΣαλαρψΣαλαρψ    

∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    ∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ∆ατε οφ ϕοινινγ∆ατε οφ ϕοινινγ∆ατε οφ ϕοινινγ∆ατε οφ ϕοινινγ    

ϑοβσϑοβσϑοβσϑοβσ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ϑοβ Τψπεϑοβ Τψπεϑοβ Τψπεϑοβ Τψπε    
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ΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσ    

ΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλε    Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλε    

    

Βιλλ Ταβλε: Το στορε Βιλλ ∆εταιλσΒιλλ Ταβλε: Το στορε Βιλλ ∆εταιλσΒιλλ Ταβλε: Το στορε Βιλλ ∆εταιλσΒιλλ Ταβλε: Το στορε Βιλλ ∆εταιλσ    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

Βιλλ Νο Βιλλ Νο Βιλλ Νο Βιλλ Νο     Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)Χηαρ (15)    Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ     Βιλλ ΝυµβερΒιλλ ΝυµβερΒιλλ ΝυµβερΒιλλ Νυµβερ    

Ρεγ ΝοΡεγ ΝοΡεγ ΝοΡεγ Νο    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Ρεγιστρατιον Νυµβερ οφ Τηε ΣτυδεντΡεγιστρατιον Νυµβερ οφ Τηε ΣτυδεντΡεγιστρατιον Νυµβερ οφ Τηε ΣτυδεντΡεγιστρατιον Νυµβερ οφ Τηε Στυδεντ    

ΝαµεΝαµεΝαµεΝαµε    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΝαµεΝαµεΝαµεΝαµε    

∆ΟΒ∆ΟΒ∆ΟΒ∆ΟΒ    Νυµβερ (Νυµβερ (Νυµβερ (Νυµβερ (5)5)5)5)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ∆ατε Οφ Βιρτη∆ατε Οφ Βιρτη∆ατε Οφ Βιρτη∆ατε Οφ Βιρτη    

ΣεξΣεξΣεξΣεξ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ΓενδερΓενδερΓενδερΓενδερ    

Ρεγ ΦορΡεγ ΦορΡεγ ΦορΡεγ Φορ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Ρεγιστερεδ Φορ τηε ΠοστΡεγιστερεδ Φορ τηε ΠοστΡεγιστερεδ Φορ τηε ΠοστΡεγιστερεδ Φορ τηε Ποστ    

ΑµτΑµτΑµτΑµτ    Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Αµουντ ΠαιδΑµουντ ΠαιδΑµουντ ΠαιδΑµουντ Παιδ    

∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    ∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    
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Φεεδ Βαχκ Ταβλε: Το σηαρε φεεδβαχκ ∆εταιλσΦεεδ Βαχκ Ταβλε: Το σηαρε φεεδβαχκ ∆εταιλσΦεεδ Βαχκ Ταβλε: Το σηαρε φεεδβαχκ ∆εταιλσΦεεδ Βαχκ Ταβλε: Το σηαρε φεεδβαχκ ∆εταιλσ    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

ΝαµεΝαµεΝαµεΝαµε    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΝαµεΝαµεΝαµεΝαµε    

ΕµαιλΕµαιλΕµαιλΕµαιλ    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΕµαιλΕµαιλΕµαιλΕµαιλ    

ΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλε    Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Χονταχτ Νο.Χονταχτ Νο.Χονταχτ Νο.Χονταχτ Νο.    

ΧοµµεντΧοµµεντΧοµµεντΧοµµεντ    Νυµβερ(200)Νυµβερ(200)Νυµβερ(200)Νυµβερ(200)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΧοµµεντΧοµµεντΧοµµεντΧοµµεντ    

    

Νοτιχε Ταβλε: Το Σηαρε Νοτιχε ∆εταιλσΝοτιχε Ταβλε: Το Σηαρε Νοτιχε ∆εταιλσΝοτιχε Ταβλε: Το Σηαρε Νοτιχε ∆εταιλσΝοτιχε Ταβλε: Το Σηαρε Νοτιχε ∆εταιλσ    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

ΠρογραµΠρογραµΠρογραµΠρογραµ    Χηαρ (50)Χηαρ (50)Χηαρ (50)Χηαρ (50)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Προγραµσ αϖαιλαβλεΠρογραµσ αϖαιλαβλεΠρογραµσ αϖαιλαβλεΠρογραµσ αϖαιλαβλε    

ΑµουντΑµουντΑµουντΑµουντ    Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΑµουντΑµουντΑµουντΑµουντ    

    

Σηοππινγ Ταβλε: Το σηαρε σηοππινγ δεταιλσ οφ τηε προδυχτσ αϖαιλαβλε. ΤηεσΣηοππινγ Ταβλε: Το σηαρε σηοππινγ δεταιλσ οφ τηε προδυχτσ αϖαιλαβλε. ΤηεσΣηοππινγ Ταβλε: Το σηαρε σηοππινγ δεταιλσ οφ τηε προδυχτσ αϖαιλαβλε. ΤηεσΣηοππινγ Ταβλε: Το σηαρε σηοππινγ δεταιλσ οφ τηε προδυχτσ αϖαιλαβλε. Τηεσ

ε αρε ηερβαλ προδυχτσ.ε αρε ηερβαλ προδυχτσ.ε αρε ηερβαλ προδυχτσ.ε αρε ηερβαλ προδυχτσ.    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

Βιλλ ΝοΒιλλ ΝοΒιλλ ΝοΒιλλ Νο    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ     Εµπλοψεε ιδΕµπλοψεε ιδΕµπλοψεε ιδΕµπλοψεε ιδ    

Προδυχτ ιδΠροδυχτ ιδΠροδυχτ ιδΠροδυχτ ιδ    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Προδυχτ ιδΠροδυχτ ιδΠροδυχτ ιδΠροδυχτ ιδ    

∆∆∆∆ατεατεατεατε    ∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    

ΝαµεΝαµεΝαµεΝαµε    Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)Χηαρ (30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ναµεναµεναµεναµε    

ΑµουντΑµουντΑµουντΑµουντ    Νυµβερ(5)Νυµβερ(5)Νυµβερ(5)Νυµβερ(5)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΑµουντΑµουντΑµουντΑµουντ    

Μοδε οφ παψµεντΜοδε οφ παψµεντΜοδε οφ παψµεντΜοδε οφ παψµεντ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Μοδε οφ παψµεντΜοδε οφ παψµεντΜοδε οφ παψµεντΜοδε οφ παψµεντ    

Χαρδ ΝοΧαρδ ΝοΧαρδ ΝοΧαρδ Νο    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Χρεδιτ χαρδ ΝοΧρεδιτ χαρδ ΝοΧρεδιτ χαρδ ΝοΧρεδιτ χαρδ Νο    
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ΕµαιλΕµαιλΕµαιλΕµαιλ    Χηαρ (70Χηαρ (70Χηαρ (70Χηαρ (70))))    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ΕµαιλΕµαιλΕµαιλΕµαιλ    

ΖιπΖιπΖιπΖιπ    ΝυµβερΝυµβερΝυµβερΝυµβερ((((6666))))    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΖιπΖιπΖιπΖιπ    

ΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσ    Χηαρ(5Χηαρ(5Χηαρ(5Χηαρ(50)0)0)0)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσΑδδρεσσ    

ΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλε    Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλεΜοβιλε    
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Χυστοµερ Ταβλε : Το στορε Χυστοµερ ∆εταιλσΧυστοµερ Ταβλε : Το στορε Χυστοµερ ∆εταιλσΧυστοµερ Ταβλε : Το στορε Χυστοµερ ∆εταιλσΧυστοµερ Ταβλε : Το στορε Χυστοµερ ∆εταιλσ    

ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσΧονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

Χ _ιδΧ _ιδΧ _ιδΧ _ιδ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ     Χυστοµερ ΙδΧυστοµερ ΙδΧυστοµερ ΙδΧυστοµερ Ιδ    

Χ_νµΧ_νµΧ_νµΧ_νµ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Χυστοµερ ΝαµεΧυστοµερ ΝαµεΧυστοµερ ΝαµεΧυστοµερ Ναµε    

Χ_δοβΧ_δοβΧ_δοβΧ_δοβ    ∆ατε∆ατε∆ατε∆ατε    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Χυστοµερ ∆ΟΒΧυστοµερ ∆ΟΒΧυστοµερ ∆ΟΒΧυστοµερ ∆ΟΒ    

Χ_σΧ_σΧ_σΧ_σεξεξεξεξ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Χυστοµερ ΣεξΧυστοµερ ΣεξΧυστοµερ ΣεξΧυστοµερ Σεξ    

Χ_Αδδ1Χ_Αδδ1Χ_Αδδ1Χ_Αδδ1    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Αδδρεσσ1Αδδρεσσ1Αδδρεσσ1Αδδρεσσ1    

Χ_Αδδ2Χ_Αδδ2Χ_Αδδ2Χ_Αδδ2    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Αδδρεσσ2Αδδρεσσ2Αδδρεσσ2Αδδρεσσ2    

Χ_ΧιτψΧ_ΧιτψΧ_ΧιτψΧ_Χιτψ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΧιτψΧιτψΧιτψΧιτψ    

Χ_πινΧ_πινΧ_πινΧ_πιν    Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)Νυµβερ(6)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ΠινΠινΠινΠιν    

Χ_πηνΧ_πηνΧ_πηνΧ_πην    Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)Νυµβερ(10)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Πηονε ΝοΠηονε ΝοΠηονε ΝοΠηονε Νο    

Χ_ΕµπλΧ_ΕµπλΧ_ΕµπλΧ_Εµπλ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Εµποψεε ΣτατυσΕµποψεε ΣτατυσΕµποψεε ΣτατυσΕµποψεε Στατυσ    

ΒπΒπΒπΒπ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Βλοοδ ΠρεσσυρεΒλοοδ ΠρεσσυρεΒλοοδ ΠρεσσυρεΒλοοδ Πρεσσυρε    

∆βτ∆βτ∆βτ∆βτ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ∆ιαβετεσ∆ιαβετεσ∆ιαβετεσ∆ιαβετεσ    

ΗπΗπΗπΗπ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ Νοτ Νυλλ     ΗψπερτενσιονΗψπερτενσιονΗψπερτενσιονΗψπερτενσιον    

ΣΓΡΣΓΡΣΓΡΣΓΡ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΣυγαρΣυγαρΣυγαρΣυγαρ    

ΤηψΤηψΤηψΤηψ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΤηψροιδΤηψροιδΤηψροιδΤηψροιδ    

ΟτηερΟτηερΟτηερΟτηερ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Οτηερ δεσχριπτιονΟτηερ δεσχριπτιονΟτηερ δεσχριπτιονΟτηερ δεσχριπτιον    

ΣτατυσΣτατυσΣτατυσΣτατυσ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΣτατυσΣτατυσΣτατυσΣτατυσ    

    

Παχκαγε ταβλεΠαχκαγε ταβλεΠαχκαγε ταβλεΠαχκαγε ταβλε    
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ΦιελδΦιελδΦιελδΦιελδ    ΤψπεΤψπεΤψπεΤψπε    ΧΧΧΧονστραιντσονστραιντσονστραιντσονστραιντσ    ∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον∆εσχριπτιον    

Π_ΧδΠ_ΧδΠ_ΧδΠ_Χδ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ Πριµαρψ Κεψ     Παχκαγε ΙδΠαχκαγε ΙδΠαχκαγε ΙδΠαχκαγε Ιδ    

Π_δεσχΠ_δεσχΠ_δεσχΠ_δεσχ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Παχκαγε ∆εσχριπτιονΠαχκαγε ∆εσχριπτιονΠαχκαγε ∆εσχριπτιονΠαχκαγε ∆εσχριπτιον    

Π_φεεΠ_φεεΠ_φεεΠ_φεε    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ΦεεΦεεΦεεΦεε    

Π_∆υρΠ_∆υρΠ_∆υρΠ_∆υρ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ∆υρατιον∆υρατιον∆υρατιον∆υρατιον    

∆ιετ∆ιετ∆ιετ∆ιετ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    ∆ιετ∆ιετ∆ιετ∆ιετ    

Μ_χηεχκυπΜ_χηεχκυπΜ_χηεχκυπΜ_χηεχκυπ    Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)Χηαρ(30)    Νοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ ΝυλλΝοτ Νυλλ    Μεδιχαλ ΧηεχκυπΜεδιχαλ ΧηεχκυπΜεδιχαλ ΧηεχκυπΜεδιχαλ Χηεχκυπ    
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ΜΟ∆ΥΛΕΣ ΑΜΟ∆ΥΛΕΣ ΑΜΟ∆ΥΛΕΣ ΑΜΟ∆ΥΛΕΣ ΑΝ∆ ΤΗΕΙΡ ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝΝ∆ ΤΗΕΙΡ ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝΝ∆ ΤΗΕΙΡ ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝΝ∆ ΤΗΕΙΡ ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ    

Λογιν µοδυλε: − Ιτ ισ τηε φιρστ µοδυλε οφ τηε προϕεχτ. Τηισ µοδυλε ισ φορ αυτηΛογιν µοδυλε: − Ιτ ισ τηε φιρστ µοδυλε οφ τηε προϕεχτ. Τηισ µοδυλε ισ φορ αυτηΛογιν µοδυλε: − Ιτ ισ τηε φιρστ µοδυλε οφ τηε προϕεχτ. Τηισ µοδυλε ισ φορ αυτηΛογιν µοδυλε: − Ιτ ισ τηε φιρστ µοδυλε οφ τηε προϕεχτ. Τηισ µοδυλε ισ φορ αυτη

εντιχατινγ τηε υσερσ ανδ τηειρ πασσωορδ σο τηατ ονλψ αυτηοριζεδ υσε χαν λοεντιχατινγ τηε υσερσ ανδ τηειρ πασσωορδ σο τηατ ονλψ αυτηοριζεδ υσε χαν λοεντιχατινγ τηε υσερσ ανδ τηειρ πασσωορδ σο τηατ ονλψ αυτηοριζεδ υσε χαν λοεντιχατινγ τηε υσερσ ανδ τηειρ πασσωορδ σο τηατ ονλψ αυτηοριζεδ υσε χαν λο

γ ον το τηε προϕεχτ ανδ χαν ωορκ ον τηεµ. Νο υναυτηοριζεδ υσερ χαν εντερ ιν τγ ον το τηε προϕεχτ ανδ χαν ωορκ ον τηεµ. Νο υναυτηοριζεδ υσερ χαν εντερ ιν τγ ον το τηε προϕεχτ ανδ χαν ωορκ ον τηεµ. Νο υναυτηοριζεδ υσερ χαν εντερ ιν τγ ον το τηε προϕεχτ ανδ χαν ωορκ ον τηεµ. Νο υναυτηοριζεδ υσερ χαν εντερ ιν τ

ηε προηε προηε προηε προϕεχτ.ϕεχτ.ϕεχτ.ϕεχτ.    
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2nd Level DFD(Customer Fee and Schedule) 
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REPORTS 

EMPLOYEE LIST 

This report shows the details of each and every employee, presently working in 

the organisation. At any point of time whenever management wants to see the 

details of employees they can easily generate this report.  
 

EQUIPMENT DETAILS 

This report shows the list of equipments available at the Institution. Also shows 

the complete details of the equipments containing date of purchase, warranty, no. 

of times repaired etc.  
 

AVAILABLE PACKAGES 

This report shows the available packages for health. Also shows the other details 

of the packages like whether diet is provided or not, medical checkup is required 

or not, cost of package etc.  
 

 

MONTHLY EARNING  

This report is used to have the closer look to the monthly income of the 

Institution. So that the management can plan future strategies. But this report 

will not give the complete idea about the details of enrolments for that other 

report can also be generated.  
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