
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна програма  

«Автоматизоване робоче місце «Лізинг КТЗ» 

(АРМ «Лізинг КТЗ») 
 

 

Керівництво оператора 
 

Версія 1.1.0 

 

Електронний носій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016



АРМ «Лізинг КТЗ» Керівництво оператора 
 

 

Виконавець: ТОВ «Д. І. О. – Трейдер Інтернаціонал» Всього аркушів 26 Аркуш 2 

 

АНОТАЦІЯ 

У цьому програмному документі приведений посібник користувача програмного 

забезпечення «Автоматизоване робоче місце «Лізинг КТЗ», що призначене для автоматизації 

окремих технологічних операцій суб’єктів господарювання в сфері лізингу колісних 

транспортних засобів: 

 створення та відправлення до ТСЦ в електронному вигляді заяви на реєстрацію ТЗ 

на нового власника за умовами договору лізингу; 

 пошук та перегляд даних про транспортний засіб; 

 перевірка транспортного засобу по базам розшуку; 

 отримання та перегляд повідомлень про проведення  реєстраційних операцій з 

транспортним засобом, власником якого є даний суб’єкт господарювання. 

Розділ «Призначення програми» містить відомості щодо призначення та функцій 

програми. 

В розділі «Умови для роботи з програмою» наведено вимоги до мінімального складу 

апаратних і програмних засобів. 

В розділі «Робота з програмою» описані докладні сценарії роботи користувача з 

програмою. 

У розділі «Повідомлення оператору» приведені види системних повідомлень та 

пояснення до них. 

 



АРМ «Лізинг КТЗ» Керівництво оператора 
 

 

Виконавець: ТОВ «Д. І. О. – Трейдер Інтернаціонал» Всього аркушів 26 Аркуш 3 

 

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ …………………………………………………………………….4 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ ……………………………………………………………5 

2. УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ ПРОГРАМИ …………………………………………………...6 

2.1. Мінімальний склад апаратних засобів ............................................................................. 6 

2.2. Мінімальний склад програмних засобів .......................................................................... 6 

2.3. Вимоги до персоналу ......................................................................................................... 6 

3. РОБОТА З ПРОГРАМОЮ …………………………………………………………………….7 

3.1. Початок роботи з програмою ............................................................................................ 7 

3.1.1. Авторизація ................................................................................................................ 7 

3.1.1.1. Авторизація без використання ЕЦП 7 

3.1.1.2. Авторизація з використанням ЕЦП 8 

3.1.2. Налаштування мови інтерфейсу .............................................................................. 9 

3.1.3. Налаштування пароля користувача ...................................................................... 10 

3.2. Вихід з програми .............................................................................................................. 10 

3.3. Сценарії роботи з модулем «Реєстр ТЗ» ........................................................................ 11 

3.3.1. Головне вікно модулю «Реєстр ТЗ» ........................................................................ 11 

3.3.2. Пошук даних про транспортний засіб та виконання запиту для оновлення 

реєстру транспортних засобів .............................................................................................. 12 

3.3.3. Перегляд даних про транспортний засіб та підрахунок кількості записів, що 

знайдено відповідно до заданих критеріїв пошуку ............................................................... 12 

3.3.4. Управління змістом Області відображення результатів пошуку ..................... 13 

3.3.5. Перевірка транспортного засобу по базам розшуку ........................................... 16 

3.3.6. Сценарій створення та відправлення заяви на перереєстрацію ТЗ на нового 

власника до територіального сервісного центру ................................................................. 17 

3.4. Робота з модулем «Повідомлення» ................................................................................ 22 

3.4.1. Головне вікно модулю «Повідомлення» .................................................................. 22 

3.4.2. Пошук повідомлення за заданими критеріями ...................................................... 23 

3.4.3. Перегляд повідомлення ............................................................................................ 23 

4. ПОВІДОМЛЕННЯ ОПЕРАТОРУ …………………………………………………………..25 

4.1. Запит підтвердження виходу з програми ....................................................................... 25 

4.2. Запит підтвердження перезапуску програми................................................................. 25 

4.3. Попередження про нове повідомлення .......................................................................... 25 

4.4. Документ вже відправлено. Доступний тільки перегляд ............................................. 26 

 

 



АРМ «Лізинг КТЗ» Керівництво оператора 
 

 

Виконавець: ТОВ «Д. І. О. – Трейдер Інтернаціонал» Всього аркушів 26 Аркуш 4 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АРМ  – автоматизоване робоче місце; 

ВМД – вантажно-митна декларація; 

ЕЦП – електронний цифровий підпис; 

ІПН – індивідуальний податковий номер; 

КЗІ – криптографічний захист інформації; 

КТЗ – колісний транспортний засіб; 

ТЗ  – транспортний засіб; 

ТСЦ – територіальний сервісний центр. 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

У цьому програмному документі приведено посібник користувача програмного 

забезпечення «Автоматизоване робоче місце «Лізинг КТЗ», що призначене для автоматизації 

бізнес-процесів суб’єктів господарювання в сфері лізингу колісних транспортних засобів: 

 створення та відправлення до ТСЦ в електронному вигляді заяви на реєстрацію ТЗ 

на нового власника за умовами договору лізингу; 

 пошук та перегляд даних про транспортний засіб; 

 перевірка транспортного засобу по базам розшуку; 

 отримання та перегляд повідомлень про проведення  реєстраційних операцій з 

транспортним засобом, власником якого є даний суб’єкт господарювання. 

Програмне забезпечення АРМ «Лізинг КТЗ» реалізоване в модулях, що наведені у 

табл.  1.1. 
 

Таблиця 1.1 

Модуль Функції 

Реєстр ТЗ 

1) пошук даних про транспортний засіб; 

2) виконання запиту для оновлення реєстру ТЗ; 

3) перегляд даних про транспортний засіб; 

4) підрахунок кількості записів, що знайдено відповідно до заданих критеріїв пошуку; 

5) підписання та відправлення заяви до територіального сервісного центру. 

Повідомлення 
Пошук та перегляд отриманих автоматичних повідомлень про проведення реєстраційних 

операцій з ТЗ, власником яких є даний лізингодавець.   
 

Реєстр ТЗ містить дані транспортних засобів, що знаходяться у власності даного   

суб’єкту господарювання в сфері лізингу. 
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2. УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ ПРОГРАМИ 
 

2.1. Мінімальний склад апаратних засобів 

Вимоги до апаратних засобів робочого місця оператора наведено нижче: 

1. Робоче місце має бути обладнане персональним комп’ютером: 

 Процесор Intel® сумісний, тактова частота не менш 1 GHz; 

 Оперативна пам'ять не менше 1 GB; 

 Вільне місце на жорсткому диску для функціонування АРМ не менше 1 GB. 

2. Монітор з роздільною здатністю не менш ніж 1024 х 768. 

3. Необхідне постійне підключення до мережі Internet. 

4. Мінімальна швидкість підключення – не менш ніж 1 Мbit/s. 

 

2.2. Мінімальний склад програмних засобів 

Вимоги до програмних засобів робочого місця оператора наведені нижче. 

1. На комп’ютері повинна бути встановлена операційна система з наступного переліку: 

Windows XP/Vista/7/8; 

2. У системі повинен бути встановлений та налаштований браузер Mozilla Firefox версії 

з 39 по 41; 

3. На комп’ютері повинно бути налаштовано програмне забезпечення Java 7 або вищі 

версії. 

 

2.3. Вимоги до персоналу 

Користувач програми (оператор) повинен мати практичні навички роботи з графічним 

інтерфейсом операційної системи та з програмою-браузером.  
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3. РОБОТА З ПРОГРАМОЮ 

3.1. Початок роботи з програмою 

Відкрити браузер та перейти на головну сторінку програми за адресою ltz.aistcv.com. 

Відобразиться вікно для здійснення входу у програму (рис. 3.1). 
 

 
Рисунок 3.1 

 

3.1.1. Авторизація  

3.1.1.1. Авторизація без використання ЕЦП 

Крок 1. Виконати вхід у програму. 

Крок 2. У вікні для входу у програму (рис. 3.1) ввести свій логін та пароль і натиснути 

кнопку Увійти . Відобразиться робочий стіл програми (рис. 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 

 

Натискання кнопки Пуск  відкриває меню Пуск (рис. 3.3).  



АРМ «Лізинг КТЗ» Керівництво оператора 
 

 

Виконавець: ТОВ «Д. І. О. – Трейдер Інтернаціонал» Всього аркушів 26 Аркуш 8 

 

 

 
Рисунок 3.3 

 

Виконання кліку лівою клавішею миші на елементі меню Пуск призводить до 

відображення підпорядкованих меню. 

 

3.1.1.2. Авторизація з використанням ЕЦП 

Крок 1. Підключити апаратно-програмний засіб КЗІ «Електронний ключ «Кристал-1» 

або інший, за умови наявності у останнього експертного висновку Адміністрації 

Держспецзв'язку у сфері КЗІ.  

Крок 2. Виконати вхід у програму. 

Крок 3. У вікні для входу у програму (рис. 3.1) ввести свій логін та пароль і натиснути 

кнопку Увійти . Відобразиться вікно Зчитування особистого ключа (рис. 3.4). 
 

Примітка. Функція активується автоматично у разі, якщо для користувача з вказаним 

логіном встановлена ознака «Використовується цифровий підпис». 

 

 
Рисунок 3.4 

 

Крок 4. Вибрати носій, на якому міститься особистий ключ користувача у полі-списку 

Тип носія. Відобразиться поле-список Носій (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 

 

Крок 5. У полі-списку Носій вибрати потрібне значення та вручну ввести пароль 

особистого ключа у полі Пароль (рис. 3.5). 

 

УВАГА! Пароль особистого ключа не є паролем авторизації в системі. 
 

Крок 6. Натиснути кнопку Зчитати  (рис. 3.5). Відобразиться робочий стіл програми 

(рис. 3.2). 

 

3.1.2. Налаштування мови інтерфейсу 

Крок 1. Виконати дії, як показано на рис. 3.6. Відобразиться вікно Мова (рис. 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 

 

Крок 2. Вибрати мову з поля-списку вікна Мова (рис. 3.7). Відобразиться діалогове 

вікно запиту (рис. 3.8).  

 

 

Рисунок 3.7 
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Рисунок 3.8 

 

Крок 3. Натиснути кнопку Так. Переконатися, що мову інтерфейсу робочого столу 

змінено. 

 

3.1.3. Налаштування пароля користувача 

Крок 1. Виконати дії, як показано на рис. 3.6. Відобразиться екранна форма Зміна 

паролю (рис. 3.6). 

Крок 2. Заповнити поля Поточний пароль, Новий пароль, Повторіть новий пароль 

вікна Зміна паролю вручну.  
 

Примітка. Пароль (не менше 6-8 символів) повинен починатися з літери та складатися 

з цифр та літер, що вводяться латиницею.  

 

 
Рисунок 3.9 

 

Крок 3. Натиснути кнопку Зберегти  (рис. 3.9). Відобразиться початкова сторінка для 

входу у програму (рис. 3.1). 

 

3.2. Вихід з програми 

Крок 1. Виконати дії, як показано на рис. 3.10. Відобразиться діалогове вікно Вихід 

(рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 

 

Крок 2. Натиснути кнопку Так . Відобразиться початкова сторінка для входу у 

програму (рис. 3.1). 

 

3.3. Сценарії роботи з модулем «Реєстр ТЗ» 

3.3.1. Головне вікно модулю «Реєстр ТЗ» 

Виконання кліку лівою клавішею миші на значку (рис. 3.11) на робочому столі 

користувача призводить до відкриття вікна Реєстр ТЗ (рис. 3.12). 
  

 
Рисунок 3.11 

 

Пояснення до елементів головного вікна Реєстр ТЗ наведені на  рис. 3.12. 
 

 
Рисунок 3.12 
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3.3.2. Пошук даних про транспортний засіб та виконання 
запиту для оновлення реєстру транспортних засобів 

Для пошуку даних про транспортний засіб за заданими критеріями виконати такі дії. 

Крок 1. В Області вибору критеріїв пошуку вікна Реєстр ТЗ ввести критерії пошуку та 

натиснути кнопку Пошук. Перевірити відображення результатів пошуку в Області 

відображення результатів пошуку вікна Реєстр ТЗ (рис. 3.13). 

Крок 2. Натиснути кнопку  ////  для відміни результатів пошуку. 

Крок 3. Закрити вікно Реєстр ТЗ. 

 

 
Рисунок 3.13 

 

Для виконання запиту для оновлення реєстру транспортних засобів у вікні Реєстр ТЗ 

виконати клік правою клавішею миші у потрібному рядку та вибрати з контекстного меню 

пункт Оновлення реєстру ТЗ або натиснути кнопку Оновлення реєстру ТЗ. Реєстр 

транспортних засобів оновлено. 

 

3.3.3. Перегляд даних про транспортний засіб та підрахунок 
кількості записів, що знайдено відповідно до заданих критеріїв 
пошуку 

Для перегляду даних про транспортний засіб виконати такі дії. 

Крок 1. В Області відображення результатів пошуку виконати один з трьох варіантів 

дій: 

 клікнути правою клавішею миші у потрібному рядку та вибрати пункт контекстного 

меню Перегляд; 

 вибрати рядок та натиснути на кнопку Перегляд ; 

 виконати подвійний клік лівою клавішею миші у потрібному рядку. 
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Якщо необхідно – виконати сценарій пошуку потрібного рядку (див. пп. 3.3.2). 

Відобразиться вікно Перегляд ТЗ (рис. 3.14).  

Крок 2. Переглянути дані вікна Перегляд ТЗ та натиснути кнопку Закрити . 

 

 
Рисунок 3.14 

 

Для підрахунку загальної кількості записів, що знайдено відповідно до заданих 

критеріїв пошуку, натиснути кнопку, як показано на рис. 3.15. Відобразиться вікно діалогу 

Кількість записів (рис. 3.15). Натиснути кнопку ОК . 

 

 
Рисунок 3.15 

 

3.3.4. Управління змістом Області відображення результатів 
пошуку 

Перелік сценаріїв 

1) сортування рядків Області відображення результатів пошуку; 

2) управління набором полів Області відображення результатів пошуку; 

3) фільтрування рядків Області відображення результатів пошуку.   

 

Для сортування рядків Області відображення результатів пошуку по 

зростанню/спаданню, виконати такі дії. 

Крок 1. Стати курсором миші на потрібне поле Області відображення результатів 

пошуку і натиснути кнопку  , яка з'явиться поруч із назвою поля.  
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Крок 2. В меню, яке відобразиться, вибрати пункт Сортувати по зростанню або 

Сортувати по спаданню (рис. 3.16).  

Крок 3. В Області відображення результатів пошуку проконтролювати зміну у порядку 

відображення записів.  

 

 
Рисунок 3.16 

 

Для управління набором полів Області відображення результатів пошуку виконати 

такі дії. 

Крок 1. Стати курсором миші на довільне поле (заголовок стовпця) Області 

відображення результатів пошуку і натиснути кнопку  , яка з'явиться поруч із назвою поля.  

Крок 2. В меню, яке відобразиться, вибрати пункт Стовпці (рис. 3.17).  

Крок 3. У похідному меню пункту Стовпці за допомогою прапорців (рис. 3.17) 

визначити, які стовпці повинні відображатися в Області відображення результатів пошуку. 

Проконтролювати зміни у складі полів (стовпців), які відображаються в таблиці Області 

відображення результатів пошуку. 

Крок 4. Виконати клік лівою клавішею миші у довільному місті таблиці Області 

відображення результатів пошуку – меню зникне. 
 

 
Рисунок 3.17 
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Для фільтрації рядків таблиці Області відображення результатів пошуку виконати 

такі дії. 

 

Примітка. Дана функція є доступною не для всіх полів таблиці.  
 

Крок 1. Стати курсором миші на потрібне поле таблиці Області відображення 

результатів пошуку і натиснути кнопку  , яка з'явиться поруч із назвою поля.  

Крок 2. В меню, яке відобразиться, вибрати пункт Фільтр. Проконтролювати 

відображення поля для введення критерію фільтрації (рис. 3.18).  

 

 
Рисунок 3.18 

 

Крок 3. В поле пошуку ввести початкові літери (якщо стовпець містить текстові 

значення), або деякі цифри (якщо стовпець містить, наприклад, значення коду). 

Проконтролювати результати фільтрації (рис. 3.19). 

 

Примітка. Назва поля (заголовку стовпця), до якого був застосований фільтр, 

відображатиметься тепер жирним курсивом (рис. 3.19), а в пункті меню Фільтр 

відображатиметься вибраний прапорець . 
 

Крок 4. Для відміни результатів фільтрації – зняти прапорець в пункті меню Фільтр. 

 

 
Рисунок 3.19 
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3.3.5. Перевірка транспортного засобу по базам розшуку 

Крок 1. У вікні Перегляд ТЗ (рис. 3.14) натиснути кнопку Перевірка по базам . 

Відобразиться екранна форма Перевірити по базам (рис. 3.20).  
 

 
Рисунок 3.20 

 

Крок 2. У вікні Перевірити по базам натиснути кнопку Перевірка по базам . 

Відобразяться дані вкладки Результати перевірки по базам (рис. 3.21). 

 

Примітки. 

1. Натискання кнопки ▼ призводить до відкриття області з переліком збережених 

результатів перевірок вибраної бази (рис. 3.21). 

2. Натискання кнопки  ?  призводить до відображення допоміжної інформації для 

користувача (рис. 3.21). 

3. Якщо відповідь «Так» або «Ні» на запит перевірки по базам позначена зеленим 

кольором, у базі розшуку дані про ТЗ не знайдено або потрібний документ ВМД існує у 

базі. Якщо колір відповіді червоний, дані про ТЗ знайдено у базі розшуку або не 

знайдено документів ВМД.  
 

 
Рисунок 3.21 
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3.3.6. Сценарій створення та відправлення заяви на 
перереєстрацію ТЗ на нового власника до територіального 
сервісного центру 

Передумови виконання 

сценарію 
Відкрите вікно Реєстр ТЗ. 

Мета виконання 
Потрібно створити, підписати та відправити електронну заяву на перереєстрацію ТЗ 

на нового власника до ТСЦ. 

Короткий зміст 

сценарію 

1) Додавання даних про нового власника; 

2) Введення даних довіреності; 

3) Введення даних договору  лізингу та акту приймання-передачі; 

4) Редагування заяви, що відправляється до ТСЦ; 

5) Прикріплення та видалення файлу заяви; 

6) Підписання та відправлення заяви до ТСЦ. 

 

Крок 1. У вікні Реєстр ТЗ виконати клік правою клавішею миші у потрібному рядку та 

вибрати пункт контекстного меню Операції – Заява до ТСЦ або натиснути кнопку Операції  

та вибрати пункти меню Заява до ТСЦ. Відобразиться екранна форма Заяви до ТСЦ 

(рис. 3.22). Поля рамок Операції, Транспортний засіб та Характеристики ТЗ будуть 

заповнені автоматично. 
 

 
Рисунок 3.22 

 

Для додавання даних про нового власника виконати такі дії. 

Крок 2. За необхідністю, змінити дані у полях Тип контрагента, Громадянство рамки 

Новий власник.  
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Крок 3. Встановити позицію «Чоловіча» або «жіноча» радіо кнопки Стать та 

заповнити вручну поля ПІБ (Укр), ІПН, Телефон, E-mail. 
 

Примітка. Якщо в особи немає ІПН, встановити прапорець У особи немає ІПН, про 

що є відмітка у паспорті. 
 

Крок 4. За допомогою кнопки-календаря вибрати потрібне значення у полі Дата 

народження. 

Крок 5. Поруч з полем Населений пункт натиснути кнопку  . Відобразиться вікно 

дерева довідника Населений пункт (рис. 3.23). 
 

 
Рисунок 3.23 

 

Крок 6. У вікні довідника клікнути лівою клавішею миші по значках розкриття та 

вибрати потрібний населений пункт (рис. 3.23). 

Крок 7. Виконати подвійний клік лівою клавішею миші у потрібному рядку – вікно 

довідника зникне. В полі Населений пункт відобразиться найменування населеного пункту. 

Крок 8. Вибрати у полі-списку Вулиця (тип)  

Примітки: 

1. Після введення першої літери у поле Населений пункт відобразиться список, що 

відповідає введеній літері. Після вибору потрібного населеного пункту, натиснути на 

клавіатурі клавішу [Enter] (рис. 3.24). 

2. Якщо зняти прапорець  Структурована, рамка Адреса реєстрації екранної форми 

Заяви до ТСЦ набуває вигляду, як показано на рис. 3.25. Далі – у поле Адреса ввести 

потрібний текст.  
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Рисунок 3.24 

 

 
Рисунок 3.25 

 

Крок 8. У полі-списку Тип документа рамки Документ, що посвідчує особу вибрати 

потрібне значення та заповнити поля Серія, Номер, Ким виданий вручну. 

Крок 9. За допомогою кнопки-календаря вибрати потрібне значення у полі дата. 
 

Якщо інтереси власника представляє фізична особа на підставі доручення (довіреності), 

для введення даних довіреності виконати такі дії.  

Крок 10. Встановити прапорець За довіреністю у стан «Вибрано». Рамка За 

довіреністю відобразиться, як показано на рис. 3.26. 
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Рисунок 3.26 

 

Крок 11. У рамці За довіреністю заповнити поля П.І.Б., Серія документа, Номер, 

Ким виданий вручну. 

Крок 12. За допомогою кнопки-календаря вибрати потрібне значення у полі Дата 

видачі. 
 

Для введення даних договору лізингу та акту приймання-передачі виконати такі дії. 

Крок 13. У рамці Документи заповнити вручну поля Договір лізингу, серія, номер, 

акт приймання-передачі, Серія, Номер (рис. 3.27).  
 

 
Рисунок 3.27 

 

Крок 14. За допомогою кнопки-календаря вибрати потрібне значення у полях Договір 

лізингу дата та Акт приймання-передачі Дата. 
 

Для підписання та відправлення заяви до ТСЦ виконати такі дії. 

Крок 15. Заповнити поле Примітка вручну та натиснути кнопку Підписати . 

Відобразиться вікно Заяви до ТСЦ (рис. 3.28). 
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Рисунок 3.28 

 

Для редагування заяви, що відправляється до ТСЦ, у вікні Заяви до ТСЦ (рис. 3.28) 

натиснути кнопку Редагувати. Відобразиться вікно Заяви до ТСЦ, як показано на рис. 3.22. 

Виконати потрібні зміни та натиснути кнопку Підписати .  
 

Примітка. Для зберігання чернетки заяви натиснути кнопку Зберегти чернетку – вікно 

Заяви до ТСЦ закриється. 
 

Крок 16. У вікні Заяви до ТСЦ (рис. 3.28) перейти до вкладки Прикріплені файли.  
 

Для прикріплення файлу до заяви виконати наступні дії. 

Крок 17. В області вкладки Прикріплені файли виконати клік правою клавішею миші 

у довільному рядку та з контекстного меню вибрати пункт Додати або натиснути кнопку 

Додати. Відобразиться вікно Додавання (рис. 3.29). 
 

 
Рисунок 3.29 

 

Крок 18. Поруч з полем Файл натиснути кнопку Browse…  . Відобразиться вікно 

Выгрузка файла (рис. 3.30). 
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Рисунок 3.30 

 

Крок 19. Вибрати потрібний файл та натиснути кнопку Открыть . Поле Файл вікна 

Додавання буде заповнено автоматично. 

Крок 20. Заповнити вручну поле Примітка та натиснути кнопку Зберегти. В області 

вкладки Прикріплені файли відобразиться доданий файл. 
 

Для видалення файлу з заяви в області вкладки Прикріплені файли виконати клік 

правою клавішею миші у потрібному рядку та вибрати пункт контекстного меню Видалити 

або натиснути кнопку Видалити. Файл буде видалено з області вкладки Прикріплені 

файли. 
 

Крок 21. У вікні Заяви до ТСЦ натиснути кнопку Підписати та відправити . Заяву буде 

відправлено до територіального сервісного центру. 

 

3.4. Робота з модулем «Повідомлення» 

3.4.1. Головне вікно модулю «Повідомлення» 

Виконання кліку лівою клавішею миші на значку (рис. 3.31) на робочому столі 

користувача призводить до відкриття вікна Повідомлення (рис. 3.32). 

  

 
 

Рисунок 3.31 

 

Пояснення до елементів вікна Повідомлення наведені на  рис. 3.32. 
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Рисунок 3.32 

 

3.4.2. Пошук повідомлення за заданими критеріями  

Крок 1. В Області критеріїв пошуку вікна Повідомлення ввести критерії пошуку та 

натиснути кнопку Пошук. Перевірити відображення результатів пошуку в Області 

відображення результатів пошуку вікна Повідомлення (рис. 3.33). 

Крок 2. Натиснути кнопку  ////  для відміни результатів пошуку. 

Крок 3. Закрити вікно Повідомлення. 
 

 
Рисунок 3.33 

 

3.4.3. Перегляд повідомлення 

Крок 1. Виконати сценарій пошуку повідомлення (див. пп. 3.4.2). 

Крок 2. У вікні Повідомлення виконати один з трьох варіантів дій: 
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 клікнути правою клавішею миші у потрібному рядку та вибрати пункти 

контекстного меню Перегляд; 

 вибрати потрібний рядок та натиснути на кнопку Перегляд;  

 клікнути двічі лівою клавішею миші по необхідному рядку.  

Відобразиться вікно Перегляд (рис. 3.34). 
 

 
Рисунок 3.34 

 

Крок 3. Переглянути дані у вкладках Основні дані, Прикріплені файли. 

Крок 4. Перейти до вкладки Прикріплені файли. Клікнути правою клавішею миші у 

потрібному рядку та вибрати пункт контекстного меню Завантажити або натиснути кнопку 

Завантажити  (рис. 3.35). Виконати відкриття або збереження потрібного файлу. 

Прикріплений файл у повідомленні позначається значком . 
 

 
Рисунок 3.35 

 

Крок 5. Натиснути кнопку Закрити  вікна Перегляд. 
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4. ПОВІДОМЛЕННЯ ОПЕРАТОРУ 

4.1. Запит підтвердження виходу з програми 

В процесі виходу з програми (див. пп. 3.2), після натискання кнопки Вихід 

відобразиться повідомлення, як показано рис. 4.1. 
 

 
Рисунок 4.1 

 

Для підтвердження виходу слід натиснути кнопку Так, для відмови від виходу – 

натиснути кнопку Ні . 

 

4.2. Запит підтвердження перезапуску програми 

Виконується сценарій налаштування мови інтерфейсу (див. пп. 3.1.2) або сценарій 

налаштування паролю користувача (див. пп. 3.1.3). У цьому випадку після натискання 

кнопки Закрити  або Зберегти  відобразиться вікно повідомлення, як показано на на рис. 4.2. 
 

 
Рисунок 4.2 

 

Для підтвердження перезапуску програми слід натиснути кнопку Так, для відмови – 

натиснути кнопку Ні . 

 

4.3. Попередження про нове повідомлення  

Виконується сценарій відкриття вікна модулю «Реєстр ТЗ» (див. пп. 3.3.1) або 

«Повідомлення» (див. пп. 3.4.1). Користувач не прочитав отримане повідомлення. У цьому 

випадку, після кліку на значку модуля відобразиться вікно запиту, як показано на рис. 4.3. 
 

 
Рисунок 4.3 
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Натиснути кнопку Так  – буде відкрито вікно Повідомлення. Отримане повідомлення 

буде виділене жирним шрифтом та матиме статус «Не прочитано». Виконати сценарій 

перегляду повідомлення (див. пп. 3.4.3) – статус повідомлення зміниться на «Прочитано». 

 

4.4. Документ вже відправлено. Доступний тільки перегляд 

Виконується сценарій підписання та відправлення заяви до ТСЦ (див. пп. 3.3.6). 

Користувач підписав та відправив заяву до ТСЦ та намагається створити нову заяву на той 

же транспортний засіб. У цьому випадку, після створення заяви для відправлення до ТСЦ 

(див. крок 1 пп. 3.3.6) відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 

 

Натиснути кнопку ОК . 

 

 

  

 


