Настанова користувача
для комп'ютерної програми
«е-ЦНАП FREE»

1. «Реєстраційні журнали – Довідки –Реєстр послуг ЦНАП» та обрати форму
«Перелік адміністративних та дозвільних послуг» та добавити послугу, якщо її
немає.
2. «Реєстраційні журнали – Довідки – Перелік поданих док-в» та додати нову
заяву, вказавши буде заява обов’язковою чи ні.
3. «Реєстраційні журнали – Довідки – Документи до послуг» обрати в першій
формі створену послугу і в другій формі «Перелік документів до обраної
послуги» натиснути «Додати», та додати раніше створену заяву до послуги.
4. Перейти в кореневу папку програми та відкрити папку «Report» створити
документ в форматі .doc, та заповнити документ, для полів, що будуть
автозамінятися в програмі, потрібно використовувати коди. (див. детальніше в
журналі «Коди для шаблонів бланків»)
5. «Реєстраційні журнали – Довідки – Документи до послуг» та обрати форму
«Бланки заяв до послуг», при додаванні нових документів потрібно обрати
послугу, написати назву бланка (бланк заяви, бланк довідки і тд.), та в поле «Ім’я
файлу бланку» вести ім’я бланку, який був створений для даної послуги.

І. Інструкція адміністратора центру надання адміністративних послуг
ОБОВ’ЯЗКОВО Адміністратору необхідно перейти у журнал «Адміністративні
послуги» або «Дозвільні послуги» в залежності від типу послуги, за отриманням якої
звернувся суб’єкт.
Для створення реєстраційної картки адміністратору необхідно зареєструвати
нове звернення і заповнити обов’язкові поля реєстраційної картки. Для відкриття
реєстраційної картки потрібно натиснути на кнопку зі знаком бланка.

Рис.1 - Вікно реєстрації нового звернення
Після відкриття реєстраційної картки потрібно вести обов’язкові поля, які
зображено на рисунку. Реєстраційна карта має такі вкладки як:
«Суб’єкт/Передача та повідомлення», «Надані документи», «Результат
проходження справи».

Рис.2 - Вікно заповнення полів реєстраційної картки
Після натискання на кнопку «Додати суб’єкт» відкриється вікно «Організації та
фізичні особи ». В даній формі адміністратор може здійснити пошук суб’єкта та
обирати його, а в разі відсутності суб’єкта додати нового (детальніше див.
"Документи - Суб’єкт"). Натискання два рази лівою кнопкою миші на обраного
суб’єкта відкриє його в новій формі (режим читання), ви можете переглянути
інформацію про суб’єкта, але без змоги змінювання даних. Для зміни введених
даних про суб’єкта потрібно натиснути клавішу «Редагувати обраний запис». В
разі потрібності адміністратори мають можливість віддаляти суб’єктів з реєстру.
Далі представлений процес додавання суб’єкта звернення.

Рис.3 – Вікно списку організацій та фізичних осіб
Після натискання кнопки «Додати запис» відкрилась нова форма В, якій
адміністратор має можливість редагувати та додавати дані про суб’єктів.
Заповнення реєстраційної картки нового суб’єкта звернення.

Рис.4 – Вікно реєстраційної картки нового суб’єкта звернення

Кнопка «Зміна ПІБ» використовується для занесення інформації щодо
юридичної зміни ПІБ особи. Попередній ПІБ зберігається «Перелік ПІБ» (права
половина сторінки, знизу).
Помилки адміністратора виправляються шляхом редагування полів «Прізвище»,
«Ім’я», «По батькові».
Поле «ПІБ» заповнюється автоматично при отриманні фокусу, або після
заповнення полів «Прізвище», «Ім’я», «По батькові» натиснути клавішу TAB або
кнопку «Підтвердити» для переходу на наступну форму.
Поля громадянство, дані місця народження та адреси реєстрації доповнюються
значеннями за замовченням та виділяються жовтим кольором, але можуть бути змінені
адміністратором.
Значеннями за замовченням для полів дані місця народження та адреси
реєстрації встановлюються в довіднику: Довідники → Локальні довідники → Перелік
довідників автозаповнення.

Рис.5 – Приклад заповнення даних суб’єкта звернення

При натисканні на маленькі кнопок «…», що розташовані в кінці деяких полів,
відкриваються довідники. Значення з довідників обираються подвійним кліком на
рядку з необхідним значенням.
Додавання документів суб’єкта звернення.
Наприкінці процесу додавання документу адміністратору ОБОВ’ЯЗКОВО
необхідно натиснути одну з кнопок: кнопку зі знаком прапорець (✓) – для
підтвердження внесених даних, або кнопку зі знаком (×) – для скасування змін.
В протилежному випадку, усі інші поля картки залишаться заблокованими.

Рис. 6 – Приклад заповнення документу суб’єкта звернення
Сумарні поля «Місце народження» та «Адреса реєстрації» заповнюються
автоматично при отриманні ними фокусу.

Рис. 7 – Приклад заповнення полів місця реєстрації

Після внесення усіх необхідних даних адміністратору необхідно натиснути
кнопку «Зберегти», а потім – «Підтвердити вибір».
Для редагування запису необхідно обрати запис у списку суб’єктів, відкрити
дані для редагування подвійним кліком та перед початком редагування натиснути
кнопку «Редагувати обраний запис».
Після заповнення обов’язкових полів та присвоєння справі реєстраційного
номера заповнюються інші необхідні поля на вкладці реєстраційної картки
«Суб’єкт/Передача повідомлення».
Далі на вкладці реєстраційної картки «Надані документи» шляхом натискання
кнопки «Отримати список» формується список поданих особою документів. Необхідні
документи маркуються у стовпчику «Вибір» та натискається кнопка «Прибрати
невибрані».

Маркування в стовпчику «Розписка» проводиться для документів, які підлягають
поверненню, наприклад, паспорт при наданні послуги з реєстрації місця проживання
особи.

Рис. 8 – Вікно вкладки реєстраційної картки «Надані документи»
Примітка! Якщо у переліку присутній лишній документ, адміністратор маже відкрити
список документів та поміняти на той, що потрібен.

Після заповнення обов’язкових полів та присвоєння справі реєстраційного номера
заповнюються інші необхідні поля на вкладці реєстраційної картки «Суб’єкт/Передача
повідомлення». Для друку документів необхідно натиснути кнопку «Друк» і обрати
відповідні документи зі списку.
Для друку документів необхідно натиснути кнопку «Друк» і обрати відповідні
документи зі списку.

Рис. 9 – Вікно друку документів
Після надходження результату адміністративної послуги від виконавця
заповнюється остання вкладка картки «Результат проходження».

Рис. 10 – Вікно вкладки реєстраційної картки «Результат проходження»
В поле «Дата отримання» заноситься дата видачі результату суб’єкту звернення.
Після закриття справи відповідний рядок зникне з реєстраційного журналу. Для
перегляду закритих документів необхідно натиснути в журналі кнопку «Показати
закриті».

Рис. 11 – Частина вікна з кнопкою «Показати закриті»

Для формування звіту в форматі Excel, потрібно в головному меню кнопку
«Друк» («Звіти»), яку показано на рис. 25. Перед формуванням звіту ви можете за
допомогою фільтру обрати дату, яку вам потрібно та роздрукувати звіт в форматі Excel
з розширенням .xls, ви можете зберегти сформований звіт за допомогою стандартних
команд «Зберегти як..»

Рис. 12 – Кнопка «Друк»
Для пошуку по реєстраційним журналам потрібно натиснути на кнопку зі знаком
«лупа», після натискання на кнопку відкриється форма для пошуку, в ній користувач
програми повинен вести дані

Рис. 13 – Частина вікна з кнопкою «Пошуку»
Для створення групування по обраному стовпчику потрібно зажати лівою кнопкою
обраний стовпчик та перенести його в поле «Перетащите заголовок колонки...»,
групувати можна по декільком значенням. Якщо необхідно сортувати інформацію
достатньо натиснути на колонку з відповідним полем, або для групування перетягнути
колонку

Рис. 14 – Приклад групування

Для фільтрації стовпчика потрібно виділити назву стовпчика та у верхній частині
обрати символ для фільтрації. При натисканні на назву стовпчика лівою клавішею
мишки стовпчик сортується. Якщо необхідно сортувати інформацію за певною
колонкою та позицією треба натиснути на спеціальну кнопку у колонці та за
необхідністю обрати запис.

Рис. 15 – Приклад фільтрації
Якщо необхідно розгорнути усі групи - натиснути на панелі інструментів «Розкрити
групи» .

Рис. 16 – Кнопка для розкриття груп

Налаштування комп’ютерної програми.
Розділ «Довідники»

Рис. 17 - Довідники
З метою забезпечення можливості занесення необхідних полів створена
адміністративна частина програмного забезпечення Центру надання адміністративних
послуг – розділ «Довідники», який складається з підрозділів: реєстр послуг ЦНАП,
перелік поданих документів, посади та ПІБ бланки, документи до послуг, коди для
шаблонів бланків, способи оповіщення/передачі/завершення, довідники особи,
географічні довідники, локальні довідники.
Журнал «Реєстр послуг ЦНАП»

Рис. 18 - Довідник "Реєстр послуг ЦНАП"
Для додавання нових адміністративних і дозвільних послуг необхідно щоб
головний адміністратор перейшов у журнал Довідники → журнал Реєстр послуг
ЦНАП. Для редагування інформації про адміністраторів (користувачів програми) в
цьому вікні потрібно обрати форму «Користувачі/Офіси», обрати користувача та
натиснути кнопку «Редагувати».

Примітка! Коротка назва слугує для швидкого та зручного пошуку бланку для друку
(якщо відсутня то відображає тільки код послуги).

Рис. 19 – Вікно журналу «Реєстр послуг ЦНАП»

Рис. 20 – Вікно додавання нових послуг у журналі «Реєстр послуг ЦНАП»
Поля «Група питань» та «Суб’єкт» заповнюються з довідників.
Довідник «Суб’єкт» редагується в журналі «Посади та ПІБ бланки». В цьому ж
журналі «Посади та ПІБ бланки» вносяться дані особи, на ім’я якої пишеться заява по
даній послузі.
Довідник «Група питань» редагується наступним чином: в цьому ж журналі необхідно
відкрити таблицю з групами шляхом натискання на маленьку стрілочку, розташовану
в правому верхньому куті відповідного прямокутника, після цього відкриється форма,
в якій потрібно натиснути кнопку «Редагувати».
Що в свою чергу необхідно для призначення коду та типу для кожної послуги
Для перегляду інформації про робочі місця потрібно відкрити форму
«Користувачі/Офіси». Для користування доступно 30 робочих місць (на 25.06.2018).
Для редагування інформації про адміністраторів потрібно натиснути кнопку
«Редагувати», та корегувати інформацію про користувачів.

Рис. 21 - Форма "Користувачі/Офіси"

Рис. 22 - Форма для редагування адміністраторів

Рис. 23 – Вікно журналу «Посади та ПІБ бланки»
В цьому журналі «Посади та ПІБ бланки» вносяться дані особи, на ім’я якої пишеться
заява по даній послузі. Також в цьому журналі ведеться довідник «Суб’єкт» для

введення послуг.
В журналі існує три форми: тип організацій-надавачів послуг; перелік організаційнадавачів послуг; особи, на ім’я яких пишуться заяви до послуг. Перша форма є
довідником для другою форми.
Для додавання нового типу організації потрібно натиснути кнопку
«Додати», та зберегти введені дані.

Рис. 24 - Форма «Тип організацій-надавачів»
Другою формою є форма «Перелік організацій-надавачів послуг». В ній
адміністратори можуть вносить інформацію про відділ, що виступає в ролі організаціїнадавача.

Рис. 25 - Форма «Перелік організацій-надавачів послуг»
В формі «Особи, на ім’я яких пишуться заяви до послуг» вносяться дані особи, на ім’я
якої пишеться заява по даній послузі. При натисканні на кнопку «Додати/Редагувати»
відкривається форма для внесення даних, в цій формі адміністратор обираю послугу,
прописує посаду особи на яку здійснюється послуга, та ПІБ людини.

Рис. 26 – «Особи, на ім’я яких пишуться заяви до послуг»

У журналі «Документи до послуг» формується список документів, що будуть
автоматично додаватися до справи по даній послузі при натисканні кнопки «Отримати
список» на реєстраційній картці.
Для внесення документів обирається відповідний рядок у верхній табличці, після
чого необхідні документи обираються зі списку в нижній табличці.

Рис. 27 – Вікно журналу «Документи до послуг»

Якщо необхідний документ в списку варіантів відсутній, його можна додати в
журналі «Перелік поданих документів» у верхній табличці. При цьому в нижній
табличці відображається перелік послуг, в яких використовується обраний документ.

Рис. 28 – Вікно журналу «Перелік поданих документів»

Формування бланку заяви по послузі відбувається з використанням даних
журналу «Коди для шаблонів бланків».

Рис. 29 – Вікно журналу «Коди для шаблонів бланків»

Адміністратор формує для нової послуги шаблон бланку заяви в форматі *.doc,
використовуючи в тексті певні коди з таблиці кодів для заміни, що в подальшому при
автоматичному заповненні бланку заяви будуть замінені на відповідні значення з
заповненої реєстраційної картки.

Рис. 30 – Вікно вибору друку бланку заяви

Рис. 31 – Приклад формування бланку заяви в форматі *.doc

Файли шаблонів розташовуються в папці … \CNAP\reports\ за місцем
встановлення програми на кожному робочому місці. Файли для шаблонів опису та
інших знаходяться в папці … CNAP\reports\docs.
ОБОВ’ЯЗКОВО додайте рядок, що встановлює відповідність шаблону послузі в
журналі «Документи до послуг» таблиці «Бланки заяв до послуг». Та заповніть поле
«Назва бланку», якщо ви не підписали бланк заяв, то при друку в формі вибору бланку
буде пусто!
В разі необхідності, можна додати декілька заяв до однієї послуги (шляхом
додавання декількох рядків відповідності до вищевказаної таблиці).

Рис. 32 – Вікно журналу «Документи до послуг»

Журнал «Локальні довідники» дозволяє провести налаштування специфічних
для певної локалізації офісів ЦНАП даних.

Рис. 33 – Вікно журналу «Локальні довідники»

Для роботи з документами потрібно перейти «Реєстраційні журнали – Довідки –
Коди для шаблонів бланків» і обрати код, який нас цікавить.

Рис. 34 – Вікно журналу «Коди для шаблонів бланків»

Зразки бланків, що використовуються програмою знаходяться в кореневій папці
програми, в папці «reports». При формуванні бланку потрібно встановити код в поле,
де потрібно підтягнути дані з програми, це показано на прикладі рис. 37. Після
створення бланку потрібно добавити послугу в програму, для цього перейти в
«Реєстраційні журнали – Довідки –Реєстр послуг ЦНАП» та обрати форму «Перелік
адміністративних та дозвільних послуг» та добавити послугу, якщо її немає. Далі
перейти «Реєстраційні журнали – Довідки – Документи до послуг» та обрати форму
«Бланки заяв до послуг», при додаванні нових документів потрібно обрати послугу,
написати назву бланка (бланк заяви, бланк довідки і тд.), та в поле «Ім’я файлу
бланку» вести ім’я бланку, який був створений для даної послуги. Також в перелік
потрібно перейти до розділу «Перелік поданих документів» та додати нову заяву.
Потім перейти до довідника «Документи до послуг» та обрати заяву, що нам потрібна,
натиснути кнопку додати на до вибраної послуги додати заяви.
На рис. 37 зображено приклад користування кодами для бланків, для цього обрано
послугу «01-01».

Рис. 35 – Послуга «01-01»

Для отримання інформації про розробника програмного продукту потрібно
натиснути кнопку зі знаком оклику, що зображено на рис. 36. Вікно з інформацією про
розробника зображено на рис. 37.

Рис. 36 – Кнопка для відкриття інформації про розробника

Рис. 37 – Вікно «Про розробника»

Для відкриття інструкції з програми потрібно натиснути кнопку в головному меню зі
знаком питання, кнопка зображена на рис. 38

Рис. 38 – Кнопка для відкриття інструкції

Для зміну коду для типу послуги потрібно перейти «Довідники – Локальні
довідники», натиснути редагувати і змінити коди, як зображено на рис. 39.

Рис. 39 – Тип послуги
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