სიახლეები

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა
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თბილისი, 2017 წ.
საქმისწარმოების

ავტომატიზებული

სისტემა

eDocument-ის

განახლება,

სისტემის შემუშავების ტექნოლოგიის აუცილებელი ცვლილება განპირობებულია ვებბრაუზერების მწარმოებელი ორგანიზაციების პოლიტიკის ცვლილებით. კერძოდ
პოპულარულ ბრაუზერში Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla და სხვა
შეწყვეტილია

Silverlight

პლაგინის

(აღნიშნული

ტექნოლოგიის

შემუშავებულია თქვენთან არსებული eDocument სისტემა)
Microsoft-მა
Internet

გამოაცხადა

Explorer-ში.

Silverligt
სსიპ

მხარდაჭერის

მხარდაჭერა. ასევე

შეწყვეტის

საფინანსო-ანალიტიკური

საშუალებით

შესახებ,

სამსახური

თუნდაც
შეეცადა

ტექნოლოგიის ცვლილება მინიმალურად ასახულიყო ფუნქციონალურ ცვლილებებზე.
ახალი ვერსია არ არის დამოკიდებული Silverlight პლაგინზე და სრულიად
თავსებადია HTML5 სტანდარტთან და თავსებადია ყველა თანამედროვე ვებბრაუზერთან.
გიგზავნით გაფართოებული ტექნიკური შესაძლებლობების და ფუნქციონალური
ცვლილებების აღწერას.

ტექნიკური შესაძლებლობების აღწერა
აღნიშნული გვაძლევს საშუალებას ვიმუშაოთ, როგორც Internet Explorer-ში,
ისე chrome - ში.
ახალი

სისტემის

გამართული

მუშაობისთვის

საჭიროა

პერსონალურ

კომპიუტერებზე გქონდეთ Windows 7, 8, 8.1, 10 ოპერაციული სისტემა.
ახალი

სისტემის

გამართული

მუშაობისთვის

საჭიროა

განაახლოთ

Web

Browser-ერები შემდეგნაირად:


Google Chrome (ver. 58+)



Internet Explorer (ver 11+)



Microsoft Edge (ver 39+)

საინსტალაციო პაკეტები შეგიძლიათ გადმოიწეროთ:
Internet Explorer
Windows 7 თვის Internet Explorer 11 (ვინდოუს 8, 8.1 და 10 -ს აღნიშნულ ვერსი
აქვს)
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https://www.microsoft.com/en-us/download/Internet-Explorer-11-for-Windows-7details.aspx
ვირჩევთ Internet Explorer 11 (64-Bit)
chrome
Windows-ის ყველა ვერსიისთვის
https://www.google.com/chrome/
შესაძლებელია კიდევ:


opera (ver 23)



mozilla (ver 26)

ყურადღება!!! სისტემას აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს პლანშტებზე.


samsung tab 8.4 inch Google Chrome (ver. 58+)



surface chrome (ver. 57+)



mac os safari (ver. 6)

ფუნქციონალური ცვლილებების აღწერა
1. ავტორიზაციის გავლის დროს, მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველ
თემას ნაჩვენები 4 ვარიანტიდან. შესაძლებელია თემის დამახსოვრება Check
Box-ის (მოსანიშნი ღილაკის) მონიშვნით.

3



ასევე შესაძლებელია მისი მოხსნა – მომხმარებლის მართვიდან, ჩანაწერით :
დამახსოვრებული თემის მოხსნა.



ყველა მოდულში განლაგების ცვლილების და მისი დამახსოვრებისათვის
იარაღების პანელზე ვაჭერთ ღილაკს „განლაგების შენახვა“.
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განლაგების
შესაძლებელია

პარამეტრებში
დეფოლტ

აისახება

განლაგების

ცვლილებების
აღდგენა,

ჩამონათვალი.

მოდულების

მიხედვით.

ავირჩევთ სასურველს და ვაჭერთ ღილაკს შენახვა.
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მოდული - დოკუმენტები, რომელიც გათვლილია მხოლოდ საქმისწარმოების
თანამშრომლებისთვის, გაიყო ორ ნაწილად - დოკუმენტები და ინტერფლოუ.
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იარაღების პანელზე (მოდული - დოკუმენტები) არსებული ღილაკის დასახელება
„გაფართოებული ძებნა“

შეიცვალა „დეტალური ძებნით“ და ასევე უკვე

შესაძლებელია საძიებო ინფორმაციის კოპირება და შემდეგ კლავიატურაზე
არსებული ღილაკი „Enter“-ით დასტური.



თანამდებობების ჩამონათვალი - „მიმდინარე და თანამდებობების ისტორია“
იარაღების პანელიდან გადატანილია მომხმარებლის სახელის და გვარის ქვეშ.
ინდიკატორი

„?“

გვაძლევს

ინფორმაციას

სისტემის

შესახებ

და

აქვე

განთავსებულია სახელმძღვანელოები.



მონიშნულ სვეტში არსებული ჩანაწერების ჩამონათვალი აღარ ჩანს ფილტრში.
ინფორმაციის მოსაძიებლად გამოვიყენოთ ფილტრში არსებული საძიებო ველი .
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კონტექსტური მენიუს ნაცვლად ყველა საინფორმაციო ბარათში აისახება
ლოკალური ფუნქციონალური ღილაკები. ასევე მთელ სისტემაში შეიცვალა
ღილაკების დიზაინი.
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მაგ. განვიხილოთ სამუშაო გარემოს ღილაკების მუშაობის პრინციპი: თუ მონიშნულია
საქაღალდე

ვაჭერთ

ღილაკს

რედაქტირება,

უნდა

გაიხსნას

საქაღალდის

რედაქტირების ფორმა, ხოლო თუ მონიშნულია საქაღალდეში არსებული ფაილი და
დავაჭერთ

ღილაკს „რედაქტირება“,

ამ შემთხვევაში

გაიხსნება შესაბამისი

დოკუმენტი.



შეიცვალა საინფორმაციო ბარათების მართვა. შესაძლებელია ერთდროულად ყველა
ბარათის გაშლა და აკეცვა.

აქვე შესაძლებელია ბარათების 2 სვეტად განლაგება

შესაბამისი ღილაკით.

ბარათების 2 სვეტად განლაგება



სისტემაში ასევე შესაძლებელია რეესტრიდან მაუსის ორჯერ დაწკაპუნებით გავხსნათ
კონკრეტული
მოვახდინოთ

დოკუმენტის
შესაბამისი

საინფორმაციო

ცვლილება

და

ბარათები,

დავათვალიეროთ

საჭიროებისამებრ

გადავიდეთ

ან

შემდეგ

ბარათზე. ხოლო პირადი კორესპონდენციის რეესტრში დასაბრუნებლად დავაჭიროთ
შესაბამის ღილაკს „რეესტრში დაბრუნება“.
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ყველა

მოდულში

მენიუს

ჩანართებში

არსებული

სტანდარტული

ფილტრები

გადატანილია იარაღების პანელზე.



სისტემაში მუშაობა უკვე შესაძლებელია, როგორც სხვადასხვა ბარაუზერებით ასევე
სხვადასხვა მოწყობილობებით.
ბრაუზერები: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer
მოწყობილობები: Pc, Microsoft Surface, Samsung Tablet, Apple – Mac -Os
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ფერადი ინდიკაცია
რეალურად,
ადამიანს

მატერიალურ

გააჩნია

მუშაობის

დოკუმენტებთან
საკუთარი

მუშაობის

მეთოდი.

დროს,

წერილების

თითოეულ

შინაარსიდან

გამომდინარე, ზოგი მეტად პრიორიტეტულია, ზოგი გასარკვევი და შესათანხმებელია.
აქედან გამომდინარე, პიროვნება ან ალაგებს დოკუმენტაციას რაღაც პრინციპის
მიხედვით, ან მასზევე აკეთებს რაიმე მინიშნებას. ვინაიდან სისტემა დოკუმენტების
ელექტრონულ მოძრაობას გულისხმობს, გთავაზობთ ამ პროცესების ალტერნატივას
ე.წ. „ფერადი ინდიკაცია“ სახით. „ფერადი ინდიკაცია“ ეხმარება მომხმარებელს
საკუთარი დავალებების მართვაში, მათ ძებნაში, დაჯგუფებაში და ა.შ. ეს უფრო
მოქნილს
ინდიკაცია

და

მოხერხებულს

ყველა

ხდის

პროგრამას

მომხმარებლისთვის

მომხმარებლისთვის.

ინდივიდუალურია

და

ის

ფერადი
არ

არის

ხელმისაწვდომი არც ერთი სხვა მომხმარებლისთვის.
ინდიკაციის მართვისთვის იარაღების პანელზე მაუსი მიიტანეთ ღილაკზე
„ფერადი ინდიკაცია“, შემდეგ აირჩიეთ „ინდიკატორების მართვა“.

აირჩიეთ ფერადი
ინდიკაცია,
ინდიკატორების
მართვა

გამოსულ
ინდიკატორი“.

დიალოგურ
გამოსულ

ფანჯარაში

„ფერადი

მაუსით

დააჭირეთ

იდენტიფიკაციის“

ღილაკს

ფანჯარაში

„ახალი
მონიშნეთ

თქვენთვის სასურველი ფერი, ველში “დასახელება“ შეიყვანეთ ასევე თქვენთვის
სასურველი

დასახელება,

მონიშნეთ

შესაბამისი

მოდული

(დავალება,

ვიზა,

ხელმოწერა) და დამახსოვრებისთვის დააწკაპეთ ღილაკს „შენახვა“. რამდენიმე
ინდიკაციის არსებობის სურვილის შემთხვევაში, პროცესი გაიმეორეთ. შედეგს
მიიღებთ ჩამონათვალის სახით.
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დააჭირეთ
ღილაკს ახალი

შეიყვანეთ ინდიკაციის
დასახელება
და აირჩიეთ სასურველი
ფერი

მონიშნეთ
სასურველი
მოდული

დავუშვათ, სურვილი გაქვთ შემოსულ წერილს მიანიჭოთ სტატუსი „სატესტო“.
მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი წერილი, იარაღების პანელზე დააწკაპუნეთ
ღილაკზე „ფერადი ინდიკაცია“, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ფერი (შესაბამისი
სტატუსი) დაადასტურეთ გამოსული დიალოგური ფანჯარა . რამდენიმე წამის შემდეგ,
კონკრეტული წერილის წინ აისახება თქვენს მიერ შერჩეული ფერის სიმბოლო.
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აირჩიეთ სასურველი
ინდიკაცია

დაადასტურეთ

ასე შეგიძლიათ გაიმეოროთ შეუზღუდავად და ყველა დოკუმენტი სურვილის
შემთხვევაში სასურველი ინდიკაციით გამოყოთ.

ფერადი
ინდიკაცია

ძებნისთვის დააწკაპუნეთ ინდიკაციის სვეტის დასახელებაზე არსებულ ღილაკს
და მიუთითეთ

თქვენთვის სასურველი ინდიკაციის

დასახელება მაგ.: “სატესტო”.

შედეგად მიიღებთ იმ დოკუმენტების რეესტრს, რომელიც მონიშნული იქნება
შესაბამისი ინდიკაციით.

13

ძიების შედეგი

ფილტრის გაუქმებისთვს დააწკაპუნეთ ღილაკზე „მოხსნა“.

ფილტრის
გაუქმებისთვის
დააჭირეთ

სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ მომენტში შესაძლებელია კონკრეტულ
წერილზე

ინდიკაციის

გაუქმება.

ამისთვის,

იარაღების

პანელზე

დააწკაპუნეთ

ღილაკზე „ფერადი ინდიკაცია“ და აირჩიეთ „ინდიკაციის მოხსნა“.

ინდიკაციის მოხსნა

ასევე, შესაძლებელია ზოგადად არსებული ინდიკაციის წაშლა.
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ამისთვის იარაღების პანელზე მაუსი მიიტანეთ ღილაკზე „ფერადი ინდიკაცია“,
შემდეგ

აირჩიეთ

„ინდიკატორების

მართვა“.მონიშნეთ

წასაშლელი

ფერი

და

იარაღების პანელზე დააწკაპუნეთ ღილაკზე “წაშლა“ დაადასტურეთ გამოსული
დიალოგური ფანჯარა. შედეგად, ყველა წერილს მოეხსნება არსებული ინდიკაცია.
წაშლით კი, წერილები არ წაიშლება.

მომხმარებლის მიერ დოკუმენტის შესრულების ვადების ცვლილება
დოკუმენტების

შესრულების

ვადებთან

მიმართებაში

მოქმედებს

შემდეგი

ლოგიკა:
დარეგისტრირებული დოკუმენტისათვის (შემოსული, შიდა, სამართელბრივი
აქტი)

შესრულების ვადის განსაზღვრა ხდება კანცელარიაში რეგისტრაციის დროს.

დოკუმენტის ვადის განსაზღვრა შეუძლია კანცელარიის თანამშრომელს.
ახლა დოკუმენტის შესრულების ვადის განსაზღვრა შეუძლია პირველ ადრესატს (ებს)

(მიმღები

თანამშრომელი

პირი–თანამშრომელი,
დოკუმენტების

რომელსაც

რეგისტრაციის

მიუთითებს

დროს).

ვადის

კანცელარიის
განსაზღვრა

–

ცვლილება გათვალისწინებულია მხოლოდ მისი გაზრდის შემთხვევაში. შემცირების
დროს, ცვლილებების არ ხდება.
„პირველი“

ადრესატის/ების

მიერ

რეზოლუციის

დადების

დიალოგურ

ფანჯარაში გაზრდილი ვადის მითითების შემთხვევაში, ადრესატის დამატების და
შენახვა

ღილაკზე დაკლიკების შემდეგ , გამოვა კითხვის დიალოგური ფანჯარა

ღილაკზე „ დიახ „ დაკლიკების შემდეგ იცვლება დარეგისტრირებული დოკუმენტის
შესრულების ვადა. ათვლა იწყება რეგისტრაციის თარიღიდან ღილაკზე „არა“
დაკლიკების შემდეგ დოკუმენტის ვადად რჩება კანცელარიის მიერ მითითებული
ვადა. გაზრდილი ვადა იქნება მხოლოდ მითითებული ადრესატისათვის და არა
დოკუმენტისათვის.
ვადების მიმართებაში მუშაობს შემდეგი ლოგიკა: (განხილულია 4 სცენარი)
1. კანცელარიაში დოკუმენტის რეგისტრაციის დროს ეთითება შესრულების ვადა
და თარიღი. მაგ. 10 დღე. – (ყველაზე გავრცელებული სცენარი).
1.1. მიეთითება პირველი ადრესატები –მიმღები პირები.
1.2. ადრესატი რეზოლუციით აწერს წერილს რამდენიმე შემსრულებელს.
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1.3. არ ეხება ვადის ველს .
1.4. დოკუმენტის შესრულების ვადად რჩება მითითებული თარიღი

(და შესრულების

დღეების რაოდენობა 10).
2.

კანცელარიაში დოკუმენტის რეგისტრაციიის დროს ეთითება შესრულების ვადა

და თარიღი.
2.1. მიეთითება ადრესატები –მიმღები პირი.
2.2. ადრესატი რეზოლუციით აწერს წერილს რამდენიმე შემსრულებელს.
2.3. რეზოლუციის

დადების

დროს

ცვლის

ვადას

ერთ–ერთ

ადრესატთან

–

კერძოდ,ზრდის დეფოლტად მითითებულ ვადას – 10 დღეს 15 დღით.
2.4. დოკუმენტის შესრულების ვადად ითვლება 15 დღე და ათვლა იწყება
რეგისტრაციის თარიღიდან
3.

კანცელარიაში დოკუმენტის რეგისტრაციიის დროს ეთითება შესრულების ვადა

და თარიღი.
3.1. მიეთითება ადრესატები – მიმღები პირი.
3.2. ადრესატი რეზოლუციით აწერს წერილს რამდენიმე შემსრულებელს.
3.3. რეზოლუციის

დადების

დროს

ცვლის

ვადას

რამდენიმე

ადრესატთან

–

კერძოდ,
ზრდის დეფოლტად მითითებულ ვადას – 10 დღეს 15 დღით. მეორესთან კი 17
დღით.
3.4. დოკუმენტის შესრულების ვადად ითვლება მაქსიმალური ვადა, ანუ
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დღე და ათვლა იწყება რეგისტრაციის თარიღიდან
4.

კანცელარიაში დოკუმენტის რეგისტრაციიის დროს ეთითება შესრულების ვადა

და თარიღი.
4.1. მიეთითება ადრესატები –მიმღები პირი. მიმღები პირი არის რამდენიმე.
4.2. მიმღები პირები აწერენ რეზოლუციით წერილს შემსრულებელს.
4.3. რეზოლუციის დადების დროს ვადას ცვლის რამდენიმე მიმღები პირი.
4.4. დოკუმენტის შესრულების ვადად ჩაითვლება მაქსიმალური ვადა, ანუ

ის ვადა,

რომელიც მითითებული იქნება მიმღები პირისაგან (რეზოლუციის ავტორისაგან) და
რამდენიმეს არსებობის შემთხვევაში იქნება მაქსიმალური.
დოკუმენტის მოძრაობის ბარათში პირველ შემსრულებელთან ასახული იქნება
თავდაპირველი ვადა ხოლო მის ქვემოთ არსებულ ჩანაწერთან – ახალი შეცვლილი
ვადა. ამ სურათის მეშვეობით თვალსაჩინო იქნება რომ ვადა არის შეცვლილი
ხელმძღვანელის მიერ.
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რეპორტები პირად კორესპონდენციაში და დავალებებში
მოდულებში პირადი კორესპონდენცია და დავალებები, იარაღების პანელზე დაემატა
ფუნქციონალური ღილაკი: „რეპორტები“
რეპორტების

დახმარებით

აკონტროლოს

მისთვის

თითოეულ

განკუთვნილი

თანამშრომელს

მიეცემა

დავალებების/პირადი

საშუალება

კორეპონდენციის

შესრულება, მიიღოს სტატისტიკური და დეტალური ინფორმაცია როგორც მისთვის
განკუთვნილი დავალებების, ასევე,

მის

მიერ

ინიცირებული

დავალებების

მიმდინარეობის შესახებ სტატუსების მიხედვით.
ამისათვის

საჭიროა

თქვენთვის

კორესპონდენცია/დავალებები

იარაღების

სასურველ

მოდულში,

პირადი

პანელზე

დააკლიკოთ

ღილაკზე

„რეპორტები“.
აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი: სტატისტიკური თუ დეტალური. შედეგად გაიხსნება
რეპორტის გენერირებისთვის განკუთვნილი დიალოგური ფანჯარა.
მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი კრიტერიუმები და დააკლიკეთ ღილაკზე
გენერაცია.
მიუთითეთ გენერირებული რეპორტის შენახვისათვის ადგილი და სახელი. მცირე
ხნის ლოდინის შემდეგ გენერირდება თქვენი სურვილის შესაბამისი რეპორტი.
სტატისტიკურ რეპორტებში მიღებული იქნება მხოლოდ რაოდენობრივი მონაცემები
მშრალი ციფრების სახით ასახული. რაც შეეხება დეტალურს, მასში მიღებული
მონაცემები

წარმოდგენილი

იქნება

რეგისტრაციის

ნომრების

და

შესაბამისი

დეტალური ინფორმაციის მიხედვით.
რეპორტის მიღება შესაძლებელია როგორც PDF–ის, ისე Excel–ის ფორმატში. Excel–
ის ფორმატში მიღებული რეპორტები მოგცემთ მისი თქვენი სურვილით დამუშავების
საშუალებას.
სტატიკური

და

დეტალური

რეპორტების

გენერირების

დიალოგური

ფანჯარა

არის ერთნაირი.
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რეპორტების მიღება შესაძლებელია როგორც ერთი კონკრეტული, ისე რამდენიმე
პირობის ერთდროულად არჩევით. თუმცა, რეპორტის გენერირებისთვის მხოლოდ
ერთი პირობაც საკმარისია – დროის დიაპაზონი. ასეთ შემთხვევაში, მიღებული
იქნება რეპორტი ყველა პარამეტრის მიხედვით.

მაქსიმალური პერიოდი – დროის

დიაპაზონი, რომლის რეპორტიც შეიძლება იქნას გენერირებული, არის 1 წელი.
პირადი კორეპონდენციის შემოსული დოკუმენტების რეესტრი
რეპორტის გენერირება შესაძლებელია შემდეგი მონაცემებით:
პერიოდი – დროის დიაპაზონი – საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული

ერთი

მონაცემის მიხედვით რეპორტის გენერირებაც
ინიციატორი – კონკრეტული თანამშრომლის გვარი (მიუთითეთ იმ თანამშრომლის
გვარი უშუალოდ ვისგანაც გეწერებათ რეზოლუციით დოკუმენტი).
საქმისწარმოების სამმართველო – მონიშნეთ ჩეკ–ბოქსი იმ შემთხვევაში, თუ
გაინტერესებთ კანცელარიაში დარეგისტრირებული და პირდაპირ გადმოგზავნილი
დოკუმენტები
გამომგზავნი – აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ დოკუმენტები:


იურიდიული

ფორმა

:

მხოლოდ

კონკრეტული

იურიდიული

ფორმიდან

შემოსული,
ჩამოშალეთ

სია

და

აირჩიეთ

ერთი

კონკრეტული

(მაგ.

მხოლოდ

შპს–დან

შემოსული
დოკუმენტები)


უწყების ტიპი: კონკრეტული უწყების ტიპიდან შემოსული ჩამოშალეთ სია
და აირჩიეთ ერთი კონკრეტული მოქალაქეები – საძიებო ველში შეიყვანეთ
მოქალაქის მონაცემი და დაამატეთ ჩანაწერი.

შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე ერთდროულად
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ორგანიზაცია – საძიებო ველში შეიყვანეთ ორგანიზაციის დასახელება, ხელმომწერი
პირის მონაცემი და დაამატეთ ჩანაწერი. შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე
ერთდროულად
უწყება – საძიებო ველში შეიყვანეთ უწყების დასახელება, ხელმომწერი პირის
მონაცემი და დაამატეთ ჩანაწერი. შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე ერთდროულად
ყველა –

მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი სამივე ტიპის კონტაქტის შემთხვევაში, თუ

მონიშნავთ

ჩანაწერს

რეპორტში

მიიღებთ

არჩეული

ტიპის

(მოქალაქე,

ორგანიზაცია, უწყება) ყველა კონტაქტიდან შემოსული დოკუმენტების შესაბამის
მონაცემებს.
შენიშვნა:

შეგიძლიათ

ძიება

განახორციელოთ

სამივე

ტიპის

კონტაქტის

მიხედვით.
შეიყვანოთ მოქალაქეც, ორგანიზაციაც და ისე დააგენერიროთ

რეპორტი. (იმ

შემთხვევაში,
თუ ზუსტად არ იცით რომელი ტიპით არის რეგისტრირებული).
შესრულებული მდგომარეობა – ჩამოშლადი ველი, დოკუმენტების შესრულების
შესაძლო სტატუსების მიხედვით
არ არის გადაწერილი ჩემს მიერ – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი. გენერირდება ინფორმაცია
დოკუმენტებზე, რომლებიც თქვენს მიერ არ არის გადაწერილი შემდგომ ადრესატზე.
კატეგორია – დეფოლტად მონიშნულია ჩანაწერი „ყველა“. შეგიძლია მონიშვნა
გათიშოთ და კატეგორიის ტექსტურ ველში შეიყვანოთ თქვენთვის საინტერესო
კონკრეტული კატეგორია (განცხადება, წერილი, საჩივარი და ა.შ.)
ანოტაცია – კანცელარიის მიერ შეყვანილი ტექსტი.

პირადი კორეპონდენციის შიდა შემოსული დოკუმენტების რეესტრი
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რეპორტის

გენერირება

შესაძლებელია

შემდეგი

მონაცემებით:
პერიოდი – დროის დიაპაზონი – საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული

ერთი

მონაცემის მიხედვით რეპორტის გენერირებაც
ინიციატორი – კონკრეტული თანამშრომლის გვარი (მიუთითეთ იმ თანამშრომლის
გვარი უშუალოდ (!) ვისგანაც გეწერებათ რეზოლუციით დოკუმენტი
საქმისწარმოების

სამმართველო

–

მონიშნეთ

ჩეკ–ბოქსი

იმ

შემთხვევაში

თუ

გაინტერესებთ კანცელარიაში დარეგისტრირებული და პირდაპირ გადმოგზავნილი
დოკუმენტები
სტრუქტურა – ჩამოშლადი ველი, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოს კონკრეტული
სტრუქტურული ერთეული. – შედეგად მოძიებული იქნება ყველა ის დოკუმენტი,
რომელიც ამ სტრუქტური ს თანამშრომლების მიერ იქნება ხელმოწერილი და
გამოგზავნილი
გამომგზავნი

–

კონკრეტული

ხელმომწერი

თანამშრომლის

მიხედვით.
შესრულებული მდგომარეობა – ჩამოშლადი ველი, დოკუმენტების შესრულების
შესაძლო სტატუსების მიხედვით
არ არის გადაწერილი ჩემს მიერ – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი. გენერირდება
ინფორმაცია დოკუმენტებზე, რომლებიც თქვენს მიერ არ არის გადაწერილი
შემდგომ ადრესატზე.
კატეგორია – დეფოლტად მონიშნულია ჩანაწერი „ყველა“. შეგიძლია მონიშვნა
გათიშოთ და კატეგორიის ტექსტურ ველში შეიყვანოთ თქვენთვის საინტერესო
კონკრეტული კატეგორია (განცხადება, წერილი, საჩივარი და ა.შ.).
ანოტაცია – კანცელარიის მიერ შეყვანილი ტექსტი.
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პირადი კორეპონდენციის შიდა გასული დოკუმენტების რეესტრი

რეპორტის გენერირება შესაძლებელია შემდეგი მონაცემებით:
პერიოდი – დროის დიაპაზონი – საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული ერთი
მონაცემის მიხედვით რეპორტის გენერირებაც
სტრუქტურა

–

ჩამოშლადი

ველი,

საიდანაც

შეგიძლიათ

აირჩიოს

კონკრეტული სტრუქტურული ერთეული, სადაც გაგზავნილია დოკუმენტი.
მიმმღები

–

კონკრეტული

პირი,

ვისთანაც

გაგზავნილია

დოკუმენტი.
ხელმომწერი – დოკუმენტის ხელმომწერი თანამშრომელი.
ჩემი ხელმოწერა – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი, მისი არჩევით რეპორტში აისახება
მონაცემები უშუალოდ თქვენი ხელმოწერით გაგზავნილი დოკუმენტების შესახებ.
საქაღალდის ავტორი – მომზადებული და გაგზავნილი დოკუმენტის უშუალო
ავტორი.
ჩემი საქაღალდე – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი, მისი მონიშვნით მიიღებთ მონაცემებს
უშუალოდ თქვენს მიერ მომზადებული და გაგზავნილი დოკუმენტის შესახებ.
კატეგორია – დეფოლტად მონიშნულია ჩანაწერი „ყველა“. შეგიძლია მონიშვნა
გათიშოთ და კატეგორიის ტექსტურ ველში შეიყვანოთ თქვენთვის საინტერესო
კონკრეტული კატეგორია
(განცხადება, წერილი, საჩივარი და ა.შ.).
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ანოტაცია – კანცელარიის მიერ შეყვანილი ტექსტი.
პირადი კორეპონდენციის გასული დოკუმენტების რეესტრი

რეპორტის გენერირება შესაძლებელია შემდეგი მონაცემებით:
პერიოდი – დროის დიაპაზონი – საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული

ერთი

მონაცემის მიხედვით რეპორტის გენერირებაც
მიმღები: აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ დოკუმენტები:
იურიდიული ფორმა :

მხოლოდ

კონკრეტული

იურიდიული

ფორმებისათვის

გაგზავნილი დოკუმენტების ინფორმაცია (მაგ. მხოლოდ შპს–სთვის გაგზავნილი
დკოუმენტები). ჩამოშალეთ სია და აირჩიეთ ერთი კონკრეტული უწყების ტიპი:
კონკრეტული უწყების ტიპისათვის გაგზავნილი დოკუმენტები, მათი არსებობის
შემთხვევაში. ჩამოშალეთ სია და აირჩიეთ ერთი კონკრეტული.
მოქალაქეები
მონაცემი

და

– საძიებო ველში შეიყვანეთ დოკუმენტის მიმღები მოქალაქის
დაამატეთ

ჩანაწერი.

შეგიძლიათ

დაამატოთ

რამდენიმე

ერთდროულად.
ორგანიზაცია – საძიებო ველში შეიყვანეთ დოკუმენტის მიმღები ორგანიზაციის
დასახელება, ხელმომწერი პირის მონაცემი და დაამატეთ ჩანაწერი. შეგიძლიათ
დაამატოთ რამდენიმე ერთდროულად
უწყება – საძიებო ველში შეიყვანეთ დოკუმენტის მიმღები უწყების დასახელება,
ხელმომწერი პირის მონაცემი და დაამატეთ ჩანაწერი. შეგიძლიათ დაამატოთ
რამდენიმე ერთდროულად
ყველა

–

მოსანიშნი

ჩეკ–ბოქსი

ჩანაწერს

რეპორტში

მონიშნავთ

სამივე

ტიპის

მიიღებთ

კონტაქტის

არჩეული

ტიპის

შემთხვევაში,

თუ

(მოქალაქე,

ორგანიზაცია, უწყება) ყველა კონტაქტიდან შემოსული დოკუმენტების შესაბამის
მონაცემებს.
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ხელმომწერი – დოკუმენტის ხელმომწერი თანამშრომელი.
ჩემი ხელმოწერა – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი, მისი არჩევით რეპორტში აისახება
მონაცემები უშუალოდ თქვენი ხელმოწერით გაგზავნილი დოკუმენტების შესახებ.
საქაღალდის ავტორი – მომზადებული და გაგზავნილი დოკუმენტის უშუალო
ავტორი.
ჩემი საქაღალდე – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი, მისი მონიშვნით მიიღებთ მონაცემებს
უშუალოდ თქვენს მიერ მომზადებული და გაგზავნილი დოკუმენტის შესახებ.
კატეგორია – დეფოლტად მონიშნულია ჩანაწერი „ყველა“. შეგიძლია მონიშვნა
გათიშოთ და კატეგორიის ტექსტურ ველში შეიყვანოთ თქვენთვის საინტერესო
კონკრეტული კატეგორია (განცხადება, წერილი, საჩივარი და ა.შ.).
ანოტაცია – კანცელარიის მიერ შეყვანილი ტექსტი.

პირადი კორეპონდენციის ს/აქტის ტიპის დოკუმენტების რეესტრი
რეპორტის გენერირება შესაძლებელია შემდეგი მონაცემებით:
პერიოდი – დროის დიაპაზონი – საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული

ერთი

მონაცემის მიხედვით რეპორტის გენერირებაც.
ინიციატორი – კონკრეტული თანამშრომლის გვარი (მიუთითეთ იმ თანამშრომლის
გვარი უშუალოდ (!) ვისგანაც გეწერებათ რეზოლუციით დოკუმენტი.
საქმისწარმოების

სამმართველო

–

მონიშნეთ

ჩეკ–ბოქსი

იმ

შემთხვევაში

თუ

გაინტერესებთ კანცელარიაში დარეგისტრირებული და პირდაპირ გადმოგზავნილი
დოკუმენტები.
სტრუქტურა – ჩამოშლადი ველი, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოს კონკრეტული
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სტრუქტურული ერთეული. – შედეგად მოძიებული იქნება ყველა ის დოკუმენტი,
რომელიც ამ სტრუქტური ს თანამშრომლების მიერ იქნება ხელმოწერილი და
გამოგზავნილი.
გამომგზავნი

–

კონკრეტული

ხელმომწერი

თანამშრომლის

მიხედვით.
შესრულებული მდგომარეობა – ჩამოშლადი ველი, დოკუმენტების შესრულების
შესაძლო სტატუსების მიხედვით.
ს/აქტის ტიპი – ჩამოშლადი ველი, სამსახურში არსებული ს/აქტის ტიპების
ჩამონათვალი.
არ არის გადაწერილი ჩემს მიერ – მოსანიშნი ჩეკ–ბოქსი. გენერირდება ინფორმაცია
დოკუმენტებზე, რომლებიც თქვენს მიერ არ არის გადაწერილი შემდგომ ადრესატზე.
კატეგორია – დეფოლტად მონიშნულია ჩანაწერი „ყველა“. შეგიძლია მონიშვნა
გავთიშოთ და კატეგორიის ტექსტურ ველში შეიყვანოთ თქვენთვის საინტერესო
კონკრეტული კატეგორია (განცხადება, წერილი, საჩივარი და ა.შ.)
ანოტაცია – კანცელარიის მიერ შეყვანილი ტექსტი.

მოდული დავალებები

დავალებების
მიიღოთ

მოდულში

სტატისტიკური

არსებული
და

რეპორტები

დეტალური

ასევე

მოგცემთ

საშუალებას

რეპორტები,

როგორც

თქვენთვის

განკუთვნილი დავალებების, ასევე თქვენგან ინიცირებული დავალებების თაობაზე.
დავალების მოდულიდან

რეპორტის

გენერირების

დიალოგური

ფანჯარა

დინამიურია და იცვლება დავალების კონკრეტული ტიპის არჩევის შესაბამისად.
რეპორტის გენერირების პირობები მსგავსია პირადი კორესპონდენციის შემთხვევის.
ყველა შემთხვევაში პარამეტრების არჩევის შემდეგ დააკლიკეთ ღილაკზე გენერაცია.
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ღილაკი გასუფთავება – აბრუნებს საწყის ცარიელ ფორმას.
აქაც

პირადი

კორესპონდენციის

გენერირებისათვის

მხოლოდ

მსგავსად,

პერიოდის

მითითება.

საკმარისია

რეპორტის

მაქსიმალური

დასაშვები

პერიოდი არის 1 წელი.
პაროლის ცვლილება - გართულება

პაროლის გართულება განპირობებულია მსოფლიოში შექმნილი სიტუაციის
ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

სფეროში.

სავალდებულოა

მომხმარებლებმა

დაიცვან მინიმალური უსაფრთხოების ზომები.
პროგრამაში შესასვლელად მომხმარებელი აჭერს კომპიუტერის ეკრანზე
არსებულ პროგრამის „ლინკზე“. ავტორიზაციის გვერდზე ეთითება მომხმარებლის
დასახელება, პაროლი და ღილაკზე „შესვლა“ დაწკაპუნების შემდეგ შევდივართ
პროგრამაში

კონკრეტული

მომხმარებლის

უფლებებისა

და

დაშვების

დონის

მიხედვით.

ავტორიზაციის გავლის დროს, მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველ
თემას ნაჩვენები ოთხი ვარიანტიდან. შესაძლებელია თემის დამახსოვრება Check
Box-ის (მოსანიშნი ღილაკის) მონიშვნით.
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პირველად პროგრამაში მომხმარებლის შესვლის შემდეგ ან თუ მიმდინარეობს
პროგრამის განახლებული ვერსიის დანერგვა არსებული პაროლის გართულება
შესაძლებელია ქვემოთ მოყვანილი უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად.
ავტორიზაციის გავლის შემდეგ იხსნება პაროლის ცვლილების ფანჯარა.

პაროლის
დამახსოვრებისთვის
დააწკაპეთ

შეიყვანეთ ახალი
პაროლი

ველში „პაროლი“, შეიყვანეთ ახალი პაროლი ლათინური შრიფტით, რომელიც
უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოს და აკმაყოფილებდეს უსაფრთხოების შემდეგ
მოთხოვნებს:


მინიმუმ

ერთი

მთავრული

ასო

(კლავიში

Shift-ის

გამოყენებით

აკრეფილი)


მინიმუმ ერთი ციფრი
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მინიმუმ ერთი სიმბოლო (კლავიში Shift-ის გამოყენებით აკრეფილი
ნებისმიერი ციფრი)



მინიმუმ ერთი ქვედა რეგისტრის ასო

სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია პროგრამის მიერ გენერირებული
მომხმარებლის სახელის

შეცვლაც. ამისთვის, ველში „მომხმარებლის სახელი“

შეიყვანეთ თქვენთვის მისაღები ახალი სახელი. მონაცემის დამახსოვრებისთვის
დააჭირეთ იარაღების პანელზე არსებულ ღილაკს „შენახვა“ ხოლო გამოსვლისთვის
დააწკაპეთ ღილაკს „გამოსვლა“.
მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია ზემოთ აღწერილი პარამეტრების
შეცვლა. ამისათვის, პროგრამის მარჯვენა ზედა კუთხეში არსებულ ღილაკზე
„მომხმარებლის პარამეტრები“ მაუსის დაჭერით გაიხსნება პირადი ინფორმაციის
მართვის პანელი, სადაც შესაძლებელი იქნება არსებული პირადი ინფორმაციის
კორექტირება.
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პირადი
ინფორმაცია

დააფიქსირეთ
პირადი ნომერი,
გვარი, სახელი

მიუთითეთ დაბადების
თარიღი, ტელეპონის
ნომერი და ელ.ფოსტის
მისამართი
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