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1

Основни принципи
1. При регистрация на нов фонд се издава нов номер, последващ по големина на вече
издадените номера. При пропускане на номер той повече не се използва.
2. При отчисляване номерът повече не се използва.
3. В рамките на един фонд в даден момент може да има само един активен (действащ)
процес.
4. Отчисляване на архивни единици от опис не е пресъставяне на инвентарен опис, но в
рамките на процеса по пресъставяне може да се отчислят обекти, а други да се
регистрират.
5. Неструктурираните/необработените документи се регистрират като специален вид
постъпление (груб опис) и имат отделна номерация от инвентарните описи. Добавянето
им става на ниво опис и се използва процес Регистрация на необработени документи
към фонд или Регистрация на фонд с необработени документи.
6. Добавяне на нова АЕ към съществуващ опис или нов документ към съществуваща АЕ
става чрез процес по пресъставяне. Описът, към който ще се добавя АЕ-то/АЕ-то, към
която се добавя документът, не трябва да се отчислят преди това и няма да получат нов
номер. Процес по усъвършенстване може да се използва за добавяне на нови
документи към АЕ само ако документите се добавят като текстово описание към АЕ-то.
Ако документите се добавят като нови обекти, т.е. въвеждат се метаданните за тях, се
използва процес по пресъставяне.
7. Регистрацията на ЧП и спомени ще бъде аналогична на процес Регистрация на фонд с
необработени документи. Ще има разлики в полетата, които ще бъдат задължителни за
попълване. ЧП и спомените са публични, за разлика от необработените постъпления.
8. Всички действия в системата в дигиталния архив се извършват на ниво дигитален обект,
а не на отделен дигитален образ. Основните единици на дигиталния архив са
дигиталните обекти и действия като приемане/регистриране, връщане за проверка,
пресъздаване, заличаване, възстановяване, изготвяне и корекции на метаданни се
отнасят за целия дигитален обект, независимо че е възможно само един или няколко
дигитални образа да подлежат на корекция, или друга по-кратка редакция.
9. На всички места, където се споменава Директор да се чете Директор или Началник
отдел.
10. На всички места, където се споменава само Председател на ЕПК или само Секретар на
ЕПК да се чете Председател или Секретар на ЕПК.
11. При номериране на обектите в системата важат следните правила:
o Фонд – номерацията е поредна за съответния архив и избрания масив.
Масивите са: А; Б; В; К; без индекс (С и без индекс е едно и също, принципно С
не се използва). Пример: в един архив може да има фондове с номера 1К; 1Б; 1.
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o

o

o
o
o
o
o
o

o

o

Масив имат както фондовете с обработени постъпления, така и фондовете с
необработени постъпления.
Инвентарен опис – номерацията е поредна в рамките на фонда, в който се
намира описът. Номерът на описа включва и буквен индекс, в зависимост от
избрания масив. Масивите са: без индекс; П; К; Н; С; Т. Пример: в един фонд
може да има ИО с номера 1П; 2; 3Т; 4Т; 5К и т.н.
Груб опис – номерацията е поредна в рамките на фонда, в който се намира
описът. Номерът на описа включва буквен индекс, който винаги е Г. Пример: в
един фонд може да има груби описи с номера 1Г; 2Г и т.н.
Поредността на ИО и грубите описи в един фонд е отделна за двата вида описи.
АЕ – номерацията е поредна в рамките на описа и започва от 1.
Документ – няма номерация, има само номера на листа от АЕ. В
спецификацията под номер на документ се има предвид номер на листа от АЕ.
ЧП – номерацията е поредна за съответния архив, започва от 1 и съдържа
индекс ЧП. Например: ЧП18. ЧП нямат масив.
Спомен – номерацията е поредна за съответния архив, започва от 1 и съдържа
индекс Спомен. Например: Спомен20. Спомените нямат масив.
При номериране на обектите важи следното правило: Номерата на
фонд/опис/ЧП/Спомен се дават на последната стъпка при процесите, в които се
регистрират нови такива обекти. Номер на АЕ и документ се дават на стъпката, в
която елементите на АЕ/документ се въвеждат в системата.
Системата ще генерира автоматично номера на обектите, но те ще могат да се
редактират. Единствено номер на документ (номер на лист от АЕ) няма да се
генерира от системата.
Във всички процеси, в които се създават нови обекти номер на АЕ и документи
се въвежда от инициатора на процеса. Регистраторът въвежда само номера на
нови фондове и нови описи.

12. При процеси по регистрация на нов фонд, регистрация на пореден опис към
съществуващ фонд, обработка на необработени постъпления има възможност за
добавяне на данни за ниво документ, но това не е задължително.
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2

Ориентиране в системата

2.1

Запознаване с работната среда

За въвеждане и работа с информацията в ИСДА се използват множество екрани, менюта с
команди, определени бутони, икони, списъци и др., описани в настоящата глава.

2.1.1

Екрани

Системата се стартира от иконата на Internet Explorer с въвеждане на потребителско име и
парола. При стартиране на ИСДА се зарежда началния екран на системата. Екранът съдържа
секция за търсене на обекти по зададени критерии и моите задачи на съответния потребител
(ако има такива). В горната дясна част на екрана (фигура 1) се показва името и архива на
логнатия потребител.

фигура 1

Основното меню (фигура 2) осигурява достъп до отделните модули на системата – Начало
(преглед/работа с обектите в системата); Анотирани списъци; Справки.

фигура 2

2.1.2

Ред за навигация

Обектите в системата са разделени на няколко йерархични нива и редът за навигация (фигура
3) е най-удобният начин за преминаване между отделните нива.

фигура 3

Редът за навигация е най-лесният начин за връщане няколко стъпки назад към
предишно ниво.

2.1.3

Списъци

Всеки списък извежда на екрана максимален брой от десет записа. Когато записите
са повече от десет, се въвежда т.нар. страниране.
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фигура 4

Списъците се срещат в екраните за въвеждане на данни или в екраните за търсене, където в
списък се представят получените при търсенето резултати. С бутоните
резултатите назад и напред, съответно.

и

се визуализират

Всеки резултат от списъците съдържа основна информация за обекта и името му е линк,
отварящ екран, съдържащ данните за обекта.

2.1.4

Полета

Използваните полета за въвеждане на информация са:
Падащ
списък

Позволява от предоставен списък
да се избере конкретна стойност,
която да бъде записана.

Мулти падащ
списък

Позволява от предоставен списък
да се избере една или повече
стойности, които да бъдат
записани. Срещу всяка опция се
избира чек бокса.

Поле за
въвеждане
на текст

В това поле се вписва текст в
свободна форма. В зависимост от
съдържанието, съществуват
различни ограничения за
дължината на полетата.

Поле за
въвеждане
на текст с
проверка на
правопис

В по-дългите полета за въвеждане
на текст има опция за проверка на
правопис. Проверката се активира
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Полета за
въвеждане
на дата

Полето за дата има задължителен
формат от този вид (дд.мм.гггг).

Поле за
поставяне на
отметка
(чекбокс)

Полетата от този вид се използват
за поставяне на отметка,
активираща определена
функционалност и др.

Неактивно
поле

Полетата, които са наследили
стойността си от предишен екран
на системата или се генерират
автоматично се извеждат под
формата на текст и не подлежат на
промяна в текущия екран. Тези
полета са в бяло.

Попълването на данни в полетата с розов цвят и символ
полета съдържат символ
съхранена.

е задължително. Задължителните

и без въведена в тях стойност, информацията не може да бъде

Полетата, означени с розов цвят и символ
са задължителни и без въведена в тях
стойност, информацията не може да бъде съхранена.

Моите задачи

2.1.5

Екран Моите задачи (фигура 6) се отваря при натискане на бутон Задачи (фигура 5). Неговото
съдържание зависи от ролята на логнатия потребител и архивът, към който е. Екранът съдържа
различни критерии за търсене на активни към текущия момент процеси. Показват се само
обекти, по които към момента на извършване на търсенето, има активен процес.

фигура 5

Възможни са следните критерии за търсене:
−

Архив – избира се един или повече архива, за които да се заредят активни процеси. По
подразбиране е маркиран архива на логнатия потребител.
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−

Ниво на описание – съдържа следните опции: Фонд; Фонд с необработени документи;
ЧП; Спомен; Копия от чужди архиви; Документи. Може да се избират повече от един.
По подразбиране са маркирани всички.

−

Процес от/до – критерии за търсене по период, в който е стартиран процес;

−

Номер на фонд – търси по номер на фонд/фонд с необработени документи/ЧП/спомен,
за който има активен процес;

−

Служебен номер на фонд - търси по служебен идентификатор на фонд/фонд с
необработени документи/ЧП/спомен, за който има активен процес;

−

КМФ номер – търси по КМФ номер на копия от чужди архиви. Може да се избира
повече от един. По подразбиране са маркирани всички;

−

Служебен номер на документ – търси документи/дигитални обекти, за който има
активен процес, по служебен идентификатор;

−

Процес – съдържа имената на всички процеси в ИСДА, подредени по азбучен ред.
Могат да се избират повече от един.

−

ЕПК от/до – търси обекти, по които има активен процес и дата на заседание на ЕПК в
зададения период;

−

Покажи само процеси, в които участвам – ако е маркирано показва само активни
процеси, в които логнатия потребител е извършил някакво действие.

−

Покажи само процеси, в които се изисква действие от моята роля – ако е маркирано
показва само активни процеси, в които текущата стъпка изисква действие от ролята на
логнатия потребител. По подразбиране е маркирано.

За активиране на търсенето се натиска бутон Търси и намерените резултати се показват в
таблицата. За премахване на зададените критерии и задаване на нови се натиска бутон
Изчисти.
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фигура 6

По подразбиране в Намерени резултати се показват всички активни процеси, в които участва
логнатия потребител и за които текущата стъпка изисква действие от неговата роля. Подредени
са по дата на стартиране на процеса – най-близката дата е най-отгоре.
Таблицата с намерените резултати съдържа следните данни:
-

Архив – код и име на архив, в който е активният процес;

-

Служебен идентификатор на фонд – линк, който отваря екранът с данни за съответния
фонд;

-

Номер на фонд – може да бъде празно, ако фондът няма номер все още;

-

Наименование на фонд;
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-

Служебен идентификатор на фонд – линк, който отваря екрана с данни за съответния
фонд. Попълнено е само когато има стартиран процес по документ или дигитален
обект;

-

Процес – име на процеса, който е активен;

-

Текуща стъпка – име на текущата стъпка в процеса;

-

Стартирал процеса – име на служителя, стартирал процеса;

-

Стартиран на - дата на стартиране на процеса;

-

ЕПК на – попълнено е само ако процеса е свръзан със заседание на ЕПК;

-

- този бутон е видим само срещу задачи, които са възникнали като резултат от
процес по методически контрол (аналогично на линка Маркирай като изпълнена в
стария изглед Моите задачи). При натискане на този линк задачата се премахва от
намерените резултати.

2.1.6

Съобщения

Системата извежда съобщения за: потвърждаване на коректно изпълнено действие, с цел
предупреждение, при активирана забрана и за предотвратяване на възможна загуба на
информация поради грешка (фигура 7).
Преди да се избере бутона ОК на появилото се съобщение извършваната операция не може да
продължи.

фигура 7

2.1.7

Валидационни грешки при въвеждане на данни по елементите

Тази секция (фигура 8) е специален вид секция на екраните, съдържащи данни за обектите.
Визуализира се над секцията с данни за активната стъпка в процеса. Ако при въвеждане на
данни за даден обект има някаква грешка – непопълнени задължителни полета, грешен
формат и т.н. в тази секция се показва името и служебното ИД на обекта, в който има някаква
грешка. Служебният ИД е линк, отварящ екрана с данните и позициониращ потребителя на
полето, в което има грешка.
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фигура 8

Секцията е празна, ако няма грешки при въвеждане данните на елементите. Секцията е видима
само ако по фонда има активен процес. До отстраняване на грешките не може да се премине
на следваща стъпка от процеса.
За всеки обект между горния бутон Запиши и секцията Основна информация се показва друга
секция Валидационни грешки за конкретния обект, чийто екран е отворен (фигура 9). В тази
секция се показва името на полето, в което има грешка и каква точно е грешката.

фигура 9

Експорт и печат на шаблони и справки

2.1.8

Всички справки и шаблони, които се принтират от системата имат следните възможности
(фигура 10):

фигура 10

−

Данните се разлистват с натискане на бутони предишен
последен

−

, следващ

и

.

Текстът в справката може да се увеличава/намалява от полето
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−

Всички данни от справката могат да бъдат експортвани в различни формати при
натискане на
бъде експортът.

−

. Излиза падащо меню, от което да се избере в какъв формат да

За директен печат на данните се натиска бутон
, който автоматично изпраща заявка
за принтиране към принтера, с който е вързан потребителя.
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3

Потребителски роли

В таблицата са описани всички потребителски роли в системата. Всеки потребител може да
притежава повече от 1 потребителска роля. Ролите определят функционалностите, до които
съответния потребител има достъп.
Роля

Описание

Служител от група А (A)

Служители, отговарящи за отчетната регистрация в дирекциите
(Регистратори, Завеждащи хранилище).

Служител от група Б (B)

Служители, отговарящи за комплектуването, научнотехническата обработка, усъвършенстването на данни и
търсенето на информация.

Служител от група В1 (V1)

Председатели/секретари на ЕПК – служители, изпълняващи
ръководни и организационни функции по дейността на ЕПК в
дирекциите.

Служител от група В2 (V2)

Членове на ЕПК – въвеждат становища.

Служител от група Г (G)

Началници на структурни звена в дирекциите и Директори на
дирекции. Ръководят, организират, контролират и участват в
процесите по въвеждане на данни и търсене на информация.

Служител от група Д (D)

Служители от звено по управление на ДАФ. Осъществяват
методически контрол по коректността и актуалността на
въведените данни.

Служител от група Е €

Служители, даващи становища при извършване на методически
контрол по отчетността и съдържанието.

Служител от група Ж (J)

Извършват контрол по качество на дигитални обекти.

Служител от група З (Z)

Сканиращ дигитални обекти.

Служител от група З1 (Z1)

Сканиращ дигитални обекти от ДРКМ.

Служител от група И (I)

Въвежда/редактира всички данни за копия от чужди архиви

Служител от група Б1 (B1)

Има право да стартира само процес по фактическа грешка и да
приключва процес преди да са минали всички стъпки.
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4

Основни обекти в системата

4.1

Фонд с обработени документи

Фондът е исторически образувал се комплекс от документи, създадени в резултат от дейността
на отделни учреждения, организации, лица, семейства или родове. Фондът е съставен от един
или повече инвентарни описи и/или груби описи. По-долу е описан екранът за фонд с
обработени документи, тъй като екранът е много голям всяка секция е описана поотделно.

Основна информация

4.1.1

Секцията (фигура 11) е неактивна, т.е. данните, показани в нея не подлежат на корекции и са
следните:
-

Активен процес – ако няма активен процес по фонда съдържа надпис Няма активен
процес. Ако има активен процес по фонда, съдържа името на процеса и името на
текущата стъпка.

-

Служебен идентификатор – служебен номер на обекта, генериран автоматично от
системата.

-

Номер на фонда – съдържа номер на фонда, въведен при регистрация. Ако фондът
няма номер все още, полето е празно.

-

Статус на фонд – съдържа статуса на фонда, който описва в какво състояние е обектът.

-

Дата на завеждане – генерира се автоматично от системата при стартиране на процес
по създаване на фонд. Ако се регистрира съществуващ фонд полето се попълва в
секция Елементи на описание за ниво Фонд и в секцията Основна информация само се
визуализира.

-

Автор на описанието – генерира се автоматично от системата при стартиране на процес
по създаване на фонд. Съдържа името на служителя, стартирал процеса. Ако се
регистрира съществуващ фонд полето се попълва в секция Елементи на описание за
ниво Фонд и в секцията Основна информация само се визуализира.

-

Дата на последна промяна – генерира се автоматично от системата при запис на
данните, когато има стартиран процес и направени промени в данните.

-

Автор на промяната – генерира се автоматично от системата при запис на данните,
когато има стартиран процес и направени промени в данните. Съдържа името на
потребителя, записал данните.

фигура 11
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Елементи на описание на ниво Фонд

4.1.2

Секцията (фигура 12) съдържа следните данни за фонда:
-

Номер на фонд – полето е неактивно и се попълва на стъпка за регистрация на фонда.
Трябва да се избере масив на фонда от списък. Полето е задължително.

-

Автор на описание - генерира се автоматично от системата при стартиране на процес по
създаване на фонд. Съдържа името на служителя, стартирал процеса. Ако се регистрира
съществуващ фонд полето се попълва ръчно.

-

Дата на завеждане - генерира се автоматично от системата при стартиране на процес по
създаване на фонд. Ако се регистрира съществуващ фонд полето се попълва ръчно.

-

Промяна на състояние – полето съдържа информация за състоянието на фонда. По
подразбиране съдържа опцията Зачисляване и подлежи на редакция само при
конкретни стъпки в следните процеси: Отчисляване; Пресъставяне; Пререгистрация на
фонд в друг архив. При процес по отчисляване съдържа опциите Зачисляване и
Отчисляване за унищожаване. При процес по пресъставяне съдържа опциите:
Зачисляване; Отчисляване за преместване и Отчисляване за унищожаване. При процес
по Пререгистрация на фонд в друг архив съдържа опциите Зачисляване и Отчисляване
за преместване.

-

Ниво на описание – полето не може да се редактира и съдържа името на нивото на
описание. В случая е фонд.

-

Вид на фонда – определя вида на фонда и е задължително за въвеждане.

-

Наименование – въвежда се име на фонда и е задължително за попълване.

фигура 12

На всички стъпки за регистрация на фонд, в които трябва да се въведе номер на фонд до
съответното поле се показва допълнителен бутон (фигура 13). Този бутон трябва да се натисне,
за да се генерира автоматично номер на фонд. Номерът на фонда е пореден за съответния
архив и избрания масив и е уникален, т.е. в един архив и масив не може да има повторяемост
на номерата на фондовете. Генерираният номер на фонд може да се редактира, но при запис
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се прави проверка за уникалност и ако за архива и масива съществува такъв номер на фонд,
записът не може да се осъществи, докато не се даде номер на фонд, който е уникален.

фигура 13

Номерът на фонда е уникален в рамките на архива и избрания масив. Ако
генерираният от системата номер се редактира и има повторяемост, данните не могат
да се запишат, докато не се въведе номер на фонд, който да е уникален.

4.1.3

Индекс от отраслова схема

В секцията (фигура 14) се маркират един или повече индекса от отраслова схема, към които
принадлежи фондът.

фигура 14

4.1.4

Начин на придобиване

В секцията (фигура 15) се избира начинът, по който е придобит фондът. Може да се изберат
повече от един начина.

фигура 15

4.1.5

Хронологичен обхват

В секцията (фигура 16) се въвежда хронологичния обхват на документите във фонда. В полетата
Начална и Крайна дата се въвеждат поотделно ден, месец и година (годината е задължителна).
Може да се попълни само месец и година, само година или нищо. В полето Приблизителна
дата може да се въведе и текст (например, без дата; VIII век и т.н.) и е задължително. При
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маркиране на чек бокса Без дата полетата за начална и крайна дата се деактивират и в тях не
може да се пише.

фигура 16

Коректното въвеждане на Начална и Крайна дата спомага за търсенето по
хронологичен обхват и извеждането на различни видове справки.

4.1.6

Обем и носител

В секцията (фигура 17) се въвеждат данни за обем и носител във фонда. Поне едно от полетата
задължително трябва да бъде попълнено. До всяко поле има второ неактивно поле, което
съдържа сумата от данните на по-долното ниво. Например, в линейни метри се сумират
полетата линейни метри от секция обем и носител на всички описи във фонда. В полео Брой
инвентарни описи се показва броя описи, въведени като отделни обекти в системата.
Данните, въведени в полета Линейни метри и Брой АЕ, се печатат на картон образец 1 и 1а в
колона Наличност на фонда.

фигура 17

В полето Линейни метри трябва да се въвеждат данни в метри, за да излизат
коректно справките.

4.1.7

Други полета

Допълнителните полета за ниво Фонд са показани на следващите картинки (фигура 18 и фигура
19).
Описание на полетата, показани на фигура 18:
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-

Промяна в наименованието на фондообразувателя – въвеждат се данни за промяна в
наименованието на фондообразувателя, ако има такива.

-

Предмет на дейност на фондообразувателя – въвеждат се данни с описание на
предмета на дейност на фондообразувателя. Полето е задължително за въвеждане.

-

История на фондообразувателя/биографични данни – въвеждат се допълнителни данни
за историята и биографията на фондообразувателя. Полето е задължително за
попълване.

-

История на фонда – въвеждат се данни за историята на фонда.

-

Наименование на учреждението/лицето, предало документите – полето не е
задължително.

-

Характеристика на документите – полето е задължително. Данни в това поле могат да
се налеят автоматично като текст от ниво Опис.
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фигура 18

Описание на полетата, показани на фигура 19:
-

Оригиналност – избира се каква е оригиналността на документите във фонда. Може да
се изберат една или повече опции.

-

Начин на създаване – избира се начина на създаване на документите във фонда. Може
да се изберат една или повече опции.

-

Език – избира се езикът, на който са документите във фонда. Може да се изберат една
или повече опции.

-

Условия за достъп – въвежда се допълнителна информация за условията на достъп (ако
има такива).
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-

Архивни справочници – въвежда се допълнителна информация за архивни справочници
(ако има такива).

-

Сродни фондове – въвежда се допълнителна информация за сродни фондове (ако има
такива).

-

Забележка – въвежда се допълнителен коментар (ако има).

-

Правила и стандарти – избира се стандарт. Полето не е задължително.

фигура 19

4.1.8

Промяна на наличност

Секцията (фигура 20) съдържа данни за зачислени и отчислени линейни метри и брой ИО във
фонда. Когато в даден процес наличността във фонда се променя тези данни трябва да се
редактират с цел да бъдат актуални.Когато данните от Секция Обем и носител не съвпадат, се
показва предупредително съобщение: Невалидни зачислени ЛМ/Невалидни зачислени ИО

фигура 20
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Списък с описи във фонда

4.1.9

Секцията (фигура 21) съдържа списък с всички описи във фонда (инвентарни и груби). За всеки
опис се показва основна информация за описа (номер, служебен идентификатор, статус и т.н.).
Всеки опис е линк, който отваря екрана за опис и данните му.
С бутон

данните от списъка се експортват в файл формат Excel.

фигура 21

Функционални бутони

4.1.10

Във фонд с обработени документи са видими следните бутони:
-

Нов опис с обработени документи – при натискане на този бутон се създава нов
инвентарен опис към фонда. Бутонът е активен само в процесите, в които може да се
създават такива описи.

-

Нов опис с необработени документи – при натискане на този бутон се създава нов груб
опис към фонда. Бутонът е активен само в процесите, в които може да се създават
такива описи.

-

Печат на картон – този бутон е видим винаги и при натискането му се разпечатва картон
образец 1.

-

Импорт – при натискането му се отваря екран за избор на файл за импорт на данни за
инвентарен опис и архивни единици към него. Файлът е описан в12 Excel файл за
импорт на данни за инвентарни описи и архивни единици. Бутонът е видим при
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процеси Въвеждане на данни за регистрирани фондове и описи; Регистрация на нов
фонд с пореден опис; Фактическа грешка.

фигура 22

4.2

Инвентарен опис

Един фонд съдържа един или повече ИО. Описът представлява съвкупност от специфични
характеристики и списък от АЕ в него.

Основна информация

4.2.1

Секцията (фигура 23) е неактивна, т.е. данните, показани в нея не подлежат на корекции и са
следните:
-

Активен процес – ако няма активен процес по фонда съдържа надпис Няма активен
процес. Ако има активен процес по фонда, съдържа името на процеса и името на
текущата стъпка.

-

Служебен идентификатор – служебен номер на обекта, генериран автоматично от
системата.

-

Номер на опис – съдържа номер на описа, въведен при регистрация. Ако описът няма
номер все още, полето е празно.

-

Номер на фонда – съдържа номер на фонда, въведен при регистрация. Ако фондът
няма номер все още, полето е празно.

-

Статус на опис – съдържа статуса на описа, който описва в какво състояние е обектът.

-

Дата на регистриране – генерира се автоматично от системата при създаване на описа.
Ако се регистрира съществуващ опис полето се попълва в секция Елементи на описание
за ниво Опис и в секцията Основна информация само се визуализира.

-

Автор на описанието – генерира се автоматично от системата при създаване на описа.
Съдържа името на служителя, стартирал процеса. Ако се регистрира съществуващ опис
полето се попълва в секция Елементи на описание за ниво Опис и в секцията Основна
информация само се визуализира.

-

Дата на последна промяна – генерира се автоматично от системата при запис на
данните, когато има стартиран процес и направени промени в данните.

-

Автор на промяната – генерира се автоматично от системата при запис на данните,
когато има стартиран процес и направени промени в данните. Съдържа името на
потребителя, записал данните.
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фигура 23

Елементи на описание на ниво Опис

4.2.2

Секцията (фигура 24) съдържа следните данни за опис:
-

Номер на опис – полето е неактивно и се попълва на стъпка за регистрация на описа.
Трябва да се избере масив на описа от списък. Полето е задължително и определя
полетата на архивните единици.

-

Автор на описание - генерира се автоматично от системата при създаване на описа.
Съдържа името на служителя, стартирал процеса. Ако се регистрира съществуващ опис
полето се попълва ръчно.

-

Дата на регистриране - генерира се автоматично от системата при създаване на описа.
Ако се регистрира съществуващ опис полето се попълва ръчно.

-

Промяна на състояние – полето съдържа информация за състоянието на описа. По
подразбиране съдържа опцията Зачисляване и подлежи на редакция само при
конкретни стъпки в следните процеси: Отчисляване; Пресъставяне. При процес по
отчисляване съдържа опциите Зачисляване и Отчисляване за унищожаване. При процес
по пресъставяне съдържа опциите: Зачисляване; Отчисляване за преместване и
Отчисляване за унищожаване.

-

Ниво на описание – полето не може да се редактира и съдържа името на нивото на
описание. В случая е Инвентарен опис.

-

Начин на придобиване – избира се начинът, по който е придобит описа. Може да се
изберат повече от един начина.

фигура 24
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На всички стъпки за регистрация на опис, в които трябва да се въведе номер на опис до
съответното поле се показва допълнителен бутон (фигура 25). Този бутон трябва да се натисне,
за да се генерира автоматично номер на опис. Номерът на описа е пореден за съответния фонд
и е уникален, т.е. в един фонд не може да има повторяемост на номерата. Генерираният номер
на опис може да се редактира, но при запис се прави проверка за уникалност и ако за фонда
съществува такъв номер на инвентарен опис, записът не може да се осъществи, докато не се
даде номер на опис, който е уникален.

фигура 25

Номерът на описа е уникален в рамките на фонда. Ако генерираният от системата
номер се редактира и има повторяемост, данните не могат да се запишат, докато не се
въведе номер на опис, който да е уникален.

4.2.3

Хронологичен обхват

В секцията (фигура 26) се въвежда хронологичния обхват на документите във фонда. В полетата
Начална и Крайна дата се въвеждат поотделно ден, месец и година (годината е задължително).
Може да се попълни само месец и година, само година или нищо. В полето Приблизителна
дата може да се въведе и текст (например, без дата; VIII век и т.н.) и е задължително. При
маркиране на чек бокса Без дата полетата за начална и крайна дата се деактивират и в тях не
може да се пише.

фигура 26

Коректното въвеждане на Начална и Крайна дата спомага за търсенето по
хронологичен обхват и извеждането на различни видове справки.

4.2.4

Обем и носител

В секцията (фигура 27) се въвеждат данни за обем и носител в описа. Поне едно от полетата
задължително трябва да бъде попълнено. Във второто поле Брой АЕ се показва сумата от
всички АЕ към съответния опис, въведени като отделни обекти в системата.
Данните, въведени в полета Линейни метри и Брой АЕ, се печатат на картон образец 1 и 1а в
колона Наличност в описа. Част от другите данни се печатат в картоните в колоните за видове
носители в описа.
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фигура 27

В полето Линейни метри трябва да се въвеждат данни в метри, за да излизат
коректно справките.

Други полета

4.2.5

Допълнителните полета за ниво Опис са показани на фигура 28 и са следните:
-

Промяна в наименованието на фондообразувателя – въвеждат се данни за промяна в
наименованието на фондообразувателя, ако има такива.

-

История на фондообразувателя/биографични данни – въвеждат се допълнителни данни
за историята и биографията на фондообразувателя. Полето е задължително.

-

История на фонда – въвеждат се данни за историята на фонда. Полето не е
задължително за попълване.

-

Наименование на учреждението/лицето, предало документите – полето не е
задължително.

-

Характеристика на документите – полето е задължително. Бутонът Копирай във фонда
копира съдържанието на полето в същото поле на ниво Фонд.

-

Класификационна схема на ИО – въвеждат се данни за класификационната схема на
описа. Полето не е задължително.

-

Списък на съкращенията – въвеждат се данни за съкращенията в описа. Полето не е
задължително.

-

Оригиналност – избира се каква е оригиналността на документите в описа. Може да се
изберат една или повече опции.

-

Начин на създаване – избира се начина на създаване на документите в описа. Може да
се изберат една или повече опции.
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-

Език – избира се езикът, на който са документите в описа. Може да се изберат една или
повече опции.

-

Условия за достъп – въвежда се допълнителна информация за условията на достъп (ако
има такива).

фигура 28
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4.2.6

Наличие на копия и забележка

В секцията Наличие на копия се въвеждат данни за застрахователен фонд на описа (ако има).
За всеки вид копие се въвежда колко броя АЕ имат от съответния вид. Данните от въведените
полета се принтират в картон образец 1 и 1а в колоните за микрофилмиране.
В полето Забележка се въвежда допълнителна информация за описа.

фигура 29

4.2.7

Промяна на наличност

Секцията (фигура 30) съдържа данни за зачислени и отчислени линейни метри и брой АЕ в
описа. Когато в даден процес наличността в описа се променя тези данни трябва да се
редактират с цел да бъдат актуални.

фигура 30

Данните в тази секция се печатат в картони образец 1 и 1а в колоните Описани и
Отчислени и с цел да се принтират картоните коректно трябва да се поддържат
актуални.
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Списък с архивни единици в описа

4.2.8

Секцията (фигура 31) съдържа списък с всички АЕ в описа. За всяка АЕ се показва основна
информация (номер, служебен идентификатор, статус и т.н.). Всяка АЕ е линк, който отваря
екрана за АЕ и данните му.
За всеки опис има възможност за търсене в АЕ-тата му, тъй като могат да бъдат много на брой.
Ако не е направено търсене по някои от критериите се показват всички АЕ-та в описа.
С бутон

данните от списъка се експортват в файл формат Excel.

фигура 31

Преводна таблица

4.2.9

Тази секция се вижда само ако по фонда има активен процес по пресъставяне или е имало
активен процес по пресъставяне. Съдържа данни за препратките от старите ИО/АЕ към новите.
Таблицата има следните колони:
-

Дата на създаване – дата, на която е добавен записът в таблицата. Генерира се
автоматично от системата при запис.

-

Стар АЕ – служебен идентификатор – съдържа служебния идентификатор на АЕ, която е
преместена.

-

Стар АЕ – номер – съдържа номерът на АЕ-то, която е преместена.

-

Нов ИО – служебен идентификатор – съдържа служебния идентификатор на описа, в
който е преместена АЕ-то.

-

Нов ИО – номер – съдържа номера на описа, в който е преместена АЕ-то. Може да бъде
празно, ако ИО-то все още няма номер.

-

Нова АЕ – служебен идентификатор - съдържа служебния идентификатор на АЕ, в която
е преместена.

-

Нова АЕ – Номер - съдържа номерът на АЕ-то, в която е преместена.
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За принтиране на преводната таблица по предварително зададен шаблон се натиска бутон
Печат на преводна таблица.
За ръчно добавяне на запис в преводната таблица се натиска бутон Ръчно добавяне на запис.
Бутонът е активен само в определени процеси и стъпки (виж 6.10 Пресъставяне).

фигура 32

Функционални бутони

4.2.10

В инвентарния опис са видими следните бутони:
-

Нова архивна единица – при натискане на този бутон се създава нова АЕ към описа.
Бутонът е активен само в процесите, в които може да се създават АЕ-та и ако е в описа е
избран масив.

-

Премахни описа – при натискане на този бутон излиза предупредително съобщение и
при потвърждение описът се изтрива. Бутонът е активен само в процесите, в които
може да се трият описи. Ако описът, който искаме да изтрием съдържа АЕ-та, първо
трябва да се изтрият те.

-

Печат на картон – този бутон е видим винаги и при натискането му се разпечатва картон
образец 1а.

-

Печат на инвентарен опис – този бутон е видим винаги и при натискането му се
разпечатва инвентарния опис (историческа справка; списък със съкращенията;
класиифкационна схема; списък с архивни единици).

-

Бутон Копирай във фонда-при поле Характеристика на документите и избор копира
данните , попълнени в това поле на ниво Фонд.

-

Импорт – при натискането му се отваря екран за избор на файл за импорт на данни за
архивни единици към описа. Файлът е описан в 12 Excel файл за импорт на данни за
инвентарни описи и архивни единици. Бутонът е видим при процеси Въвеждане на
данни за регистрирани фондове и описи; Регистрация на нов фонд с пореден опис;
Фактическа грешка.

фигура 33

4.3

Архивна единица

Най-малката отчетна единица в инвентарен опис на фонд, която е получила самостоятелен
пореден номер. АЕ е съвкупност от документи. В зависимост от масива, избран за ИО, има
малки разлики в полетата за АЕ.
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Ако масива на ИО е С или Без индекс полетата са като тези, описани в точки от 4.3.1 до 4.3.10.
Ако масива на ИО е К или Т има следните разлики:
-

Полето Индекс от класификационна схема на ИО се казва Означение;

-

Полето Хронологичен обхват се казва Година на проектиране;

-

В секция Обем и носител има две полета за брой листа: Брой листа – текстови; Брой
листа – графични;

-

Стадий – ново поле в секция Други полета;

-

Полето Създател се казва Организация – автор.

Ако масива на ИО е Н има следните разлики:
-

Полето Индекс от класификационна схема на ИО се казва Шифър;

-

Полето Хронологичен обхват се казва Година на разработка;

-

В секция Обем и носител има две полета за брой листа: Брой листа – текстови; Брой
листа – графични;

-

Автор на разработка – ново поле в секция Други полета;

-

Полето Създател се казва Организация – автор.

Ако масива на ИО е П има следните разлики:
-

Полето Индекс от класификационна схема на ИО се казва Шифър/означение;

-

Полето Хронологичен обхват се казва Година на проектиране;

-

В секция Обем и носител има две полета за брой листа: Брой листа – текстови; Брой
листа – графични;

-

Част – ново поле в секция Други полета;

-

Фаза - ново поле в секция Други полета;

-

Полето Създател се казва Организация – автор.

Основна информация

4.3.1

Секцията (фигура 34) е неактивна, т.е. данните, показани в нея не подлежат на корекции и са
следните:
-

Активен процес – ако няма активен процес по фонда съдържа надпис Няма активен
процес. Ако има активен процес по фонда, съдържа името на процеса и името на
текущата стъпка.
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-

Служебен идентификатор – служебен номер на обекта, генериран автоматично от
системата.

-

Номер на фонда – съдържа номер на фонда, въведен при регистрация. Ако фондът
няма номер все още, полето е празно.

-

Номер на опис – съдържа номер на опис, въведен при регистрация. Ако описът няма
номер все още, полето е празно.

-

Номер на АЕ – съдържа номер на АЕ, въведен от служителя. Ако АЕ няма номер все
още, полето е празно.

-

Статус на АЕ – съдържа статуса на АЕ, който описва в какво състояние е обектът.

-

Дата на създаване – генерира се автоматично от системата при създаване на АЕ. Ако се
регистрира съществуваща АЕ полето се попълва в секция Елементи на описание за ниво
АЕ и в секцията Основна информация само се визуализира.

-

Автор на описанието – генерира се автоматично от системата при създаване на АЕ.
Съдържа името на служителя, стартирал процеса. Ако се регистрира съществуваща АЕ
полето се попълва в секция Елементи на описание за ниво АЕ и в секцията Основна
информация само се визуализира.

-

Дата на последна промяна – генерира се автоматично от системата при запис на
данните, когато има стартиран процес и направени промени в данните.

-

Автор на промяната – генерира се автоматично от системата при запис на данните,
когато има стартиран процес и направени промени в данните. Съдържа името на
потребителя, записал данните.

фигура 34

Елементи на описание на ниво АЕ

4.3.2

Секцията (фигура 35) съдържа следните данни за АЕ:
-

Номер на АЕ – за да се генерира автоматично номер на АЕ се натиска бутон
.
Номерът на АЕ-то е пореден за съответния опис и е уникален за всички варианти без
ЧА, т.е. в опис не може да има повторяемост на номерата. При ЧА този номер е замене
с думата НЕПРИЛОЖИМ. Генерираният номер на АЕ може да се редактира, но при
запис се прави проверка за уникалност и ако за описа съществува такъв номер на АЕ,
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записът не може да се осъществи, докато не се даде номер на АЕ, който е уникален.
Полето е задължително.
-

Автор на описание - генерира се автоматично от системата при създаване на АЕ.
Съдържа името на служителя, стартирал процеса. Ако се регистрира съществуваща АЕ
полето се попълва ръчно.

-

Дата на създаване на описанието - генерира се автоматично от системата при създаване
на АЕ. Ако се регистрира съществуваща АЕ полето се попълва ръчно.

-

Промяна на състояние – полето съдържа информация за състоянието на АЕ. По
подразбиране съдържа опцията Зачисляване и подлежи на редакция само при
конкретни стъпки в следните процеси: Отчисляване; Пресъставяне. При процес по
отчисляване съдържа опциите Зачисляване и Отчисляване за унищожаване. При процес
по пресъставяне съдържа опциите: Зачисляване; Отчисляване за преместване и
Отчисляване за унищожаване.

-

Ниво на описание – полето не може да се редактира и съдържа името на нивото на
описание. В случая е Архивна единица.

-

Индекс от класификационна схема на ИО – полето не е задължително.

-

Заглавие – въвежда се заглавие на АЕ-то и е задължително за попълване.

фигура 35

Номерът на АЕ е уникален в рамките на описа. Ако генерираният от системата
номер се редактира и има повторяемост, данните не могат да се запишат, докато не се
въведе номер на АЕ, който да е уникален.

4.3.3

Хронологичен обхват

В секцията (фигура 36) се въвежда хронологичния обхват на документите във фонда. В полетата
Начална и Крайна дата се въвеждат поотделно ден, месец и година (годината е задължителна).
Може да се попълни само месец и година, само година или нищо. В полето Приблизителна
дата може да се въведе и текст (например, без дата; VIII век и т.н.) и е задължително. При
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маркиране на чек бокса Без дата полетата за начална и крайна дата се деактивират и в тях не
може да се пише.

фигура 36

Коректното въвеждане на Начална и Крайна дата спомага за търсенето по
хронологичен обхват и извеждането на различни видове справки.

Обем и носител

4.3.4

В секцията (фигура 37) се въвеждат данни за обем и носител в АЕ-то. Поне едно от полетата
задължително трябва да бъде попълнено. В полето Брой листа се показва общия брой листа,
въведени в секцията Обем и носител на всички документи към съответната АЕ.

фигура 37

Други полета

4.3.5

Допълнителните полета за ниво АЕ са показани на следващата картинка (фигура 38) и са
следните:
-

Място на създаване - въвежда се място на създаване на АЕ-то.

-

Създател – въвежда се информация за създателя на документите в АЕ-то.

Версия 9.0

41

Ръководство за потребителя
-

Размери в см – полето не е задължително.

-

Мащаб – полето не е задължително.

-

Разширено описание на документите – полето не е задължително.

-

Оригиналност – избира се каква е оригиналността на документите в АЕ-то. Може да се
изберат една или повече опции.

-

Начин на създаване – избира се начина на създаване на документите в АЕ-то. Може да
се изберат една или повече опции.

-

Език – избира се езикът, на който са документите в АЕ-то. Може да се изберат една или
повече опции.

-

Условия за достъп – въвежда се допълнителна информация за условията на достъп (ако
има такива).

-

Особености – полето не е задължително.

-

Физическо състояние – избира се какво е физическото състояние на документите в АЕто. Може да се изберат повече от една опции.

-

Правила и стандарти – избира се стандартът на документите в АЕ-то (ако има).

-

Забележка – въвежда се допълнителна информация за документите, ако има такава.
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фигура 38

4.3.6

Дати на реставрация

Секцията (фигура 39) съдържа дати, на които е реставрирана АЕ-то (ако има такива). За
добавяне на нова дата в полето дата се избира дата от календара и се натиска бутон Добави.
Датата се показва в таблицата Дати на реставрация. За изтриване на ред от таблицата се
натиска бутона
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фигура 39

4.3.7

Наличие на копия

В секцията Наличие на копия (фигура 40) се въвеждат данни за застрахователен фонд на АЕ-то
(ако има). За всеки вид копие се въвежда колко броя документи имат от съответния вид.

фигура 40

4.3.8

Промяна на наличност

Секцията (фигура 41) съдържа данни за зачислени и отчислени линейни метри и брой
документи в АЕ-то. Когато в даден процес наличността в АЕ се променя тези данни трябва да се
редактират с цел да бъдат актуални.

фигура 41

4.3.9

Участие в анотирани списъци

В тази секция (фигура 42) се показват данни, ако АЕ-то участва в някакви анотирани списъци. В
полето Теми се показват всички анотирани списъци и АЕ-то участва в тези, чиито имена са
маркирани.
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фигура 42

Списък с документи в АЕ-то

4.3.10

Секцията (фигура 43) съдържа списък с всички документи в АЕ-то (ако има такива). За всяка АЕ
се показва основна информация за документа (номер, служебен идентификатор, статус и т.н.).
Всеки документ е линк, който отваря екрана за документ и данните му.
За всяка АЕ има възможност за търсене в документите му, тъй като могат да бъдат много на
брой. Ако не е направено търсене по някои от критериите се показват всички документи в АЕто.
С бутон

данните от списъка се експортват в файл формат Excel.

фигура 43

Преводна таблица

4.3.11

Тази секция се вижда само ако по фонда има активен процес по пресъставяне или е имало
активен процес по пресъставяне. Съдържа данни за препратките от старите ИО/АЕ към новите.
Таблицата има следните колони:
-

Дата на създаване – дата, на която е добавен записът в таблицата. Генерира се
автоматично от системата при запис.

-

Стар АЕ – служебен идентификатор – съдържа служебния идентификатор на АЕ, която е
преместена.
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-

Стар АЕ – номер – съдържа номерът на АЕ-то, която е преместена.

-

Нов ИО – служебен идентификатор – съдържа служебния идентификатор на описа, в
който е преместена АЕ-то.

-

Нов ИО – номер – съдържа номера на описа, в който е преместена АЕ-то. Може да бъде
празно, ако ИО-то все още няма номер.

-

Нова АЕ – служебен идентификатор - съдържа служебния идентификатор на АЕ, в която
е преместена.

-

Нова АЕ – Номер - съдържа номерът на АЕ-то, в която е преместена.

За принтиране на преводната таблица по предварително зададен шаблон се натиска бутон
Печат на преводна таблица.
За ръчно добавяне на запис в преводната таблица се натиска бутон Ръчно добавяне на запис.
Бутонът е активен само в определени процеси и стъпки (виж 6.10 Пресъставяне).

фигура 44

Функционални бутони

4.3.12

В АЕ-то са видими следните бутони:
-

Добави нов документ – при натискане на този бутон се създава нов документ към АЕ-то.
Бутонът е активен само в процесите, в които може да се създават документи.

-

Премахни архивна единица с пренареждане – при натискане на този бутон излиза
предупредително съобщение и при потвърждение АЕ-то се изтрива. Едновременно с
това, ако АЕ-то има номер, всички останали АЕ-та в описа се преномерират. Т.е. ако в
един опис има 10 АЕ-та и изтрием номер 5, АЕ-та с номера 6,7,8,9 и 10 автоматично ще
бъдат преномерирани. Това важи само за АЕ-та, които имат само цифри в номера си.
Ако има АЕ-та с индекси, техните номера няма да се променят автоматично и при
необходимост може да се нанесат ръчно корекции. Бутонът е активен само в
процесите, в които може да се трият АЕ-та. Ако АЕ-то, който искаме да изтрием съдържа
документи, първо трябва да се изтрият те.

-

Вмъкване с пренареждане – този бутон се използва, когато една АЕ трябва да се вмъкне
между други две и автоматично да се преномерират всички АЕ-та в описа. Например,
една АЕ трябва да стане номер 2 и всички останали да се преномерират. За вмъкване с
пренареждане в полето за номер на АЕ (най-горе на екрана) въвеждаме номера, който
искаме АЕ-то да получи и натискаме бутон Вмъкване с пренареждане. Бутонът е
активен само в процесите, в които може да се вмъкват АЕ-та.
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-

Размяна на номер – този бутон се използва, когато искаме 2 АЕ-та да разменят
номерата си. За целта в полето за номер на АЕ (най-горе на екрана) въвеждаме номера
на АЕ-то, с която искаме да разменим и натискаме бутона. Бутонът е активен само в
процесите, в които може да се разменят АЕ-та.

фигура 45

4.4

Документи и Дигитални обекти

Документите са описание на АЕ и съдържат списък от листове. Дигитални обекти (ДО) са
сканирани изображения на документ. Един дигитален обект се състои от множество дигитални
образи – всяка страница от документа е отделен образ. Не всички документи имат ДО.

Основна информация

4.4.1

Секцията (фигура 46) е неактивна, т.е. данните, показани в нея не подлежат на корекции и са
следните:
-

Активен процес – ако няма активен процес по фонда съдържа надпис Няма активен
процес. Ако има активен процес по фонда, съдържа името на процеса и името на
текущата стъпка.

-

Служебен идентификатор – служебен номер на обекта, генериран автоматично от
системата.

-

Номер на фонда – съдържа номер на фонда, въведен при регистрация. Ако фондът
няма номер все още, полето е празно.

-

Номер на опис – съдържа номер на опис, въведен при регистрация. Ако описът няма
номер все още, полето е празно.

-

Номер на АЕ – съдържа номер на АЕ, въведен от служителя. Ако АЕ няма номер все
още, полето е празно.

-

Номера на листове – съдържа номерата на листовете на документа.

-

Статус на документ – съдържа статуса на документа, който описва в какво състояние е
обектът.

-

Дата на създаване – генерира се автоматично от системата при създаване на
документа. Ако се регистрира съществуващ документ полето се попълва в секция
Елементи на описание за ниво документ и в секцията Основна информация само се
визуализира.

-

Автор на описанието – генерира се автоматично от системата при създаване на
документа. Съдържа името на служителя, създал документа. Ако се регистрира
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съществуващ документ полето се попълва в секция Елементи на описание за ниво
документ и в секцията Основна информация само се визуализира.
-

Дата на последна промяна – генерира се автоматично от системата при запис на
данните, когато има стартиран процес и направени промени в данните.

-

Автор на промяната – генерира се автоматично от системата при запис на данните,
когато има стартиран процес и направени промени в данните. Съдържа името на
потребителя, записал данните.

фигура 46

Елементи на описание на ниво Документ

4.4.2

Секцията (фигура 47) съдържа следните данни за документ/ДО:
-

Автор на описание - генерира се автоматично от системата при създаване на документа.
Съдържа името на служителя, който го е създал. Ако се регистрира съществуваща
документ полето се попълва ръчно.

-

Дата на създаване на описанието - генерира се автоматично от системата при създаване
на документа. Ако се регистрира съществуващ документ полето се попълва ръчно.

-

Промяна на състояние – полето съдържа информация за състоянието на документа. По
подразбиране съдържа опцията Зачисляване и подлежи на редакция само при
конкретни стъпки в следните процеси: Отчисляване; Пресъставяне. При процес по
отчисляване съдържа опциите Зачисляване и Отчисляване за унищожаване. При процес
по пресъставяне съдържа опциите: Зачисляване; Отчисляване за преместване и
Отчисляване за унищожаване.

-

Ниво на описание – полето не може да се редактира и съдържа името на нивото на
описание. В случая е Документ.

фигура 47
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Номера на листове

4.4.3

Секцията (фигура 48) съдържа номерата на листовете от документа в табличен вид. За
добавяне на нови номера, се въвеждат данни в полетата Номер на лист от и Номер на лист до и
се натиска бутон Добави. Данните се показват в таблицата Номера на листове. За въвеждане
само на един номер се попълва само едно от полетата Номера на лист от и Номера на лист до.
За изтриване на ред от таблицата се натиска бутона
да бъдат попълвани и с номера с буквени индекси.

срещу съответния ред. Полетата могат

фигура 48

Заглавие и хронологичен обхват

4.4.4

Секцията (фигура 49) съдържа следните данни:
-

Заглавие – въвежда се заглавие на документа. Полето е задължително.

-

Дата на създаване – В полетата Начална и Крайна дата се въвеждат поотделно ден,
месец и година (годината е задължителна). Може да се попълни само месец и година,
само година или нищо. В полето Приблизителна дата може да се въведе и текст
(например, без дата; VIII век и т.н.) и е задължително. При маркиране на чек бокса Без
дата полетата за начална и крайна дата се деактивират и в тях не може да се пише.

-

Място на създаване – въвежда се информация къде е създаден документа (ако има
такава).

Версия 9.0

49

Ръководство за потребителя

фигура 49

Коректното въвеждане на Дата на създаване спомага за търсенето по хронологичен
обхват и извеждането на различни видове справки.

Обем и носител

4.4.5

В секцията (фигура 50) се въвеждат данни за обем и носител на документа. Поне едно от
полетата задължително трябва да бъде попълнено.

фигура 50

Други полета

4.4.6

Допълнителните полета за ниво АЕ са показани на следващата картинка (фигура 38) и са
следните:
-

Създател – въвежда се информация за създателя на документа.

-

Размери в см – полето не е задължително.

-

Мащаб – полето не е задължително.

-

Оригиналност – избира се каква е оригиналността на документа. Може да се изберат
една или повече опции.
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-

Начин на създаване – избира се начина на създаване на документа. Може да се изберат
една или повече опции.

-

Език – избира се езикът, на който е документа. Може да се изберат една или повече
опции.

-

Условия за достъп – въвежда се допълнителна информация за условията на достъп (ако
има такива).

-

Особености – полето не е задължително.

-

Физическо състояние – избира се какво е физическото състояние на документа. Може
да се изберат повече от една опции.

-

Правила и стандарти – избира се стандартът на документа (ако има).

-

Забележка – въвежда се допълнителна информация за документа, ако има такава.

-

Разширено описание на съдържанието – полето не е задължително.
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фигура 51

4.4.7

Дати на реставрация

Секцията (фигура 52) съдържа дати, на които е реставриран документът (ако има такива). За
добавяне на нова дата в полето дата се избира дата от календара и се натиска бутон Добави.
Датата се показва в таблицата Дати на реставрация. За изтриване на ред от таблицата се
натиска бутона

срещу съответната дата.

фигура 52
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Наличие на копия

4.4.8

В секцията Наличие на копия (фигура 53) се въвеждат данни за застрахователен фонд на
документа (ако има). За всеки вид копие се въвежда колко броя имат.

фигура 53

Участие в анотирани списъци

4.4.9

В тази секция (фигура 54) се показват данни, ако документът участва в някакви анотирани
списъци. В полето Теми се показват всички анотирани списъци и документът участва в тези,
чиито имена са маркирани.

фигура 54

Дигитален обект

4.4.10

Тази секция (фигура 55) е видима само ако документът е дигитализиран и съдържа следните
данни:
-

Състояние на дигиталния обект – показва какво е състоянието на обекта.

-

Текстова транскрипция – допълнителна информация за обекта (ако има).

фигура 55
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Списък с дигитални образи

4.4.11

Тази секция (фигура 56) е видима само ако документът е дигитализиран и съдържа следните
данни:
-

Мастер образ – списък с всички мастер образи. Имената са линкове, отварящи самия
образ.

-

Производен образ – списък с всички производни образи. Имената са линкове, отварящи
самия образ. Производните образи са видими на публичния сайт.

-

- бутонът отваря секцията Критерии за качество на съответния образ. Полетата в
тази секция са активни само при процеси Изготвяне на ДО и Пресъздаване на ДО,
стъпка Контрол по качеството.

-

- бутонът служи за изтриване на съответния образ. Видим е само при процеси
Изготвяне на ДО и Пресъздаване на ДО, стъпка Изготвяне на дигитален обект.

-

Изтегли всички образи – линкът се вижда винаги, ако в документа има дигитални
образи. При натискането му системата генерира zip файл, съфържащ всички
производни образи в документа.

фигура 56

4.4.12

Критерии за качество – дигитален обект

Тази секция (фигура 57) е видима само ако документът е дигитализиран и по него тече процес
по изготвяне/пресъздаване на ДО. Съдържа различни критерии за качество. Полетата са
активни при процеси Изготвяне на ДО и Пресъздаване на ДО, стъпка Контрол по качеството.
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фигура 57

Функционални бутони

4.4.13

В документа (фигура 58) е видим следния бутон:
-

Премахни документ – при натискане на този бутон излиза предупредително съобщение
и при потвърждение документът се изтрива. Бутонът е активен само в процесите, в
които може да се трият документи. Ако документът, който искаме да изтрием съдържа
ДО, първо трябва да се изтрият те.

фигура 58

4.5

Фонд с необработени документи

Този вид фонд може да съдържа само груби (необработени) описи. Полетата на екрана за
такъв вид фонд са аналогични на полетата за фонд с обработени документи. Единствената
разлика е в задължителността на полетата и функционалните бутони.
Задължителните полета за този фонд са:
-

Номер;

-

Дата на завеждане;

-

Наименование на фонд;

-

Вид на фонда;

-

Начин на придобиване;

-

Наименование на учреждението/лицето, предало документите;

-

Линейни метри от секцията Обем и носител.
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Функционалните бутони за този вид фонд са (фигура 59):
-

Нов опис с необработени документи - при натискане на този бутон се създава нов груб
опис към фонда. Бутонът е активен само в процесите, в които може да се създават
такива описи.

-

Печат на картон – този бутон е видим винаги и при натискането му се разпечатва картон
образец 1.

фигура 59

4.6

Груб опис

Опис, който съдържа данни само за линейни метри и не съдържа АЕ и документи.
Номерацията на тези описи е различна от тази на обработените.
Полетата на екрана за такъв вид опис са аналогични на полетата за инвентарен опис.
Единствената разлика е в задължителността на полетата и функционалните бутони.
Задължителните полета за груб опис са:
-

Номер;

-

Линейни метри от секцията Обем и носител.

Функционалните бутони за този вид фонд са (фигура 60):
-

Премахни описа – при натискане на този бутон излиза предупредително съобщение и
при потвърждение описът се изтрива. Бутонът е активен само в процесите, в които
може да се трият описи.

-

Печат на картон – този бутон е видим винаги и при натискането му се разпечатва картон
образец 1а.

фигура 60

4.7

Частични постъпления

ЧП-тата може да съдържа описи. Полетата на екрана за ЧП са аналогични на полетата за фонд с
обработени документи. Единствената разлика е в задължителността на полетата и
функционалните бутони.
Задължителните полета за ЧП са:
-

Номер;

-

Дата на завеждане;
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-

Вид на фонда;

-

Наименование на учреждението/лицето, предало документите;

-

Линейни метри от секцията Обем и носител;

-

Характеристика на документите.

ЧП-тата съдържат Служебни описи, които пък от своя страна съдържат Служебни АЕ. В
Служебните описи и Служебните АЕ нито едно поле не е задължително за попълване и в
полето за номер пише НЕПРИЛОЖИМ.

4.8

Спомени

Споменът може да съдържа само описи. Полетата на екрана за спомен са аналогични на
полетата за фонд с обработени документи. Единствената разлика е в задължителността на
полетата и функционалните бутони.
Задължителните полета за спомен са:
−

Номер;

−

Дата на завеждане;

−

Име и адрес на автор – попълва се в Предмет на дейност на фондообразувателя;

−

Наименование;

−

Начин на създаване;

−

Секцията Обем и носител – поне един вид трябва да се попълни;

−

Начин на придобиване;

−

Условия за достъп.

Спомените съдържат Служебни описи, които пък от своя страна съдържат Служебни АЕ. В
Служебните описи и Служебните АЕ нито едно поле не е задължително за попълване и в
полето за номер пише НЕПРИЛОЖИМ.
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5

Tърсене в системата

Екранът съдържа следните критерии за търсене:
-

Архив – избира се един или повече архива, в които да се търси. По подразбиране е
маркиран собствения архив на логнатия потребител.

-

Ниво на описание – избира се едно или повече нива на описание, по които да се търси.
По подразбиране търси във всички.

-

Статус – избира се един или повече статуса, по които да се търси. По подразбиране
търси във всички.

-

Отраслов индекс – избира се един или повече отраслови индекса. По подразбиране
търси във всички.

-

№ фонд – търси по номер на фонд.

-

Сл. № фонд – търси по служебния идентификатор на фонда.

-

№ опис – търси по номер на опис.

-

Сл. № опис – търси по служебния идентификатор на описа.

-

№ арх.ед. – търси по номер на АЕ.

-

Сл. № арх.ед. - търси по служебния идентификатор на АЕ.

-

Сл. № документ - търси по служебния идентификатор на документ.

-

№ КМФ – търси копия на документи от чужди архиви по КМФ номер.

-

Търсене по дигитални копия – избира се дали да се търсят само обекти с дигитални
образи, само без дигитални образи или и двете.

-

Масив на фонд – избира се масив на фонд, по който да се търси. Могат да се изберат
повече от 1.

-

Име на фонд – търси по наименование на фонда от ниво фонд.

-

Ключови думи – търси по въведения текст, форми и синоними на думата. Подрежда
резултатите по това колко по-голямо е съвпадението. Търсенето наподобява търсенето
в Google. Колкото повече подходящи думи се въведат, толкова по-тесен ще бъде кръгът
на търсене.

-

Промени в наим.на фондообр. – търси само по полета Промяна в наименование на
фондообразувателя на нива фонд и опис.

-

Дата от – начална дата на период, по който да се търси в хронологичния обхват на
обектите.
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-

Дата до - крайна дата на период, по който да се търси в хронологичния обхват на
обектите.

-

Разширено търсене – при маркиране в полетата „Име на фонд/Промени в наим. на
фондообр.“ и „Ключови думи“ може да се използват следните символи за търсене:
o Думи;
o изрази в кавички;
o AND;
o OR;
o - (минус), за да се покажат резултати, в които не се среща думата;
o ~ (тилда), за да се търси по синоними на дадена дума;
o * (звезда), за да се търси по начало на дума;
o <> (по-голямо и по-малко), думите оградени в по-голямо и по-малко се търсят да
са близо в текста една до друга.

Ако не се използва опцията за разширено търсене, търсенето по полетата търси по форми и
синоними на въведената дума.
За стартиране на търсенето се избира бутон Търси.

фигура 61

Намерените резултати се визуализират под критериите са търсене като линкове (фигура 62). За
всеки резултат се показва нивото на описание и част от основните му данните.
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фигура 62
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6

Процеси в системата

6.1

Регистрация на нов фонд с пореден опис

Процесът се използва за регистрация на нов фонд с пореден опис (обработени документи).

6.1.1

Стъпка Иницииране на процес и изготвяне на доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса на основния екран за търсене се натиска бутон Нов фонд с
обр.документи (фигура 63).

фигура 63

При натискане на бутона излиза предупредително съобщение (фигура 64) и за потвърждение
се натиска бутон ОК.

фигура 64

След потвърждение се отваря екран за добавяне на данни за новия фонд. Полетата за фонд с
обработени документи са описани в точка 4.1 Фонд с обработени документи. В системата се
въвеждат и данни за новия опис (полетата за опис са описани в точка 4.2 Инвентарен опис);
Архивните единици в описа (полетата за АЕ са описани в 4.3 Архивна единица) и документите
във всяка АЕ (полетата за документи са описани в 4.4 Документи и Дигитални обекти).
След въвеждане на всички данни за новите обекти се попълва и информация за доклада до
ЕПК. Тези данни се въвеждат в самата стъпка (фигура 65).
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фигура 65

Данните за доклада до ЕПК са следните:
o Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.
o Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.
o Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.
o Длъжност - Не може да се редактира.
o Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.
o Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.
o Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.
За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
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За разпечатване на доклад за ЕПК се натиска бутон Печат на доклад за ЕПК.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.1.2

Стъпка Определяне на дата за разглеждане на Доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група В1
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на ЕПК (фигура 66):
o Дата на заседание – служителят въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се
разглежда доклада за ЕПК.
o Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.

фигура 66

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.1.3

Стъпка Въвеждане на становища от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
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От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 67) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 67

За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 68) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.

фигура 68

Председателят/Секретарят на ЕПК може да сложи край на въвеждането на
становища, ако има въведено поне едно становище.
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6.1.4

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 69):
o Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.
o Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за
фонда. Въвежда се ръчно от служителя.
o Решение –попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.

фигура 69

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.1.7 Стъпка Утвърждаване от директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.1.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК).
За печат на решение на ЕПК се натиска бутон Печат на решение на ЕПК.
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6.1.5

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка всички данни за обектите са
активни и подлежат на редакция с изключение на полетата, които системата е генерирала
автоматично.
Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши (фигура 70). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 70

За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените корекции от
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.1.6

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 71) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 71
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За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.1.5 Стъпка Изпълнение на препоръки
от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/началник.

6.1.7

Стъпка Утвърждаване от директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 72) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 72

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.1.8 Стъпка Съгласуване на корекции.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се активира следваща стъпка за регистрация (6.1.9 Стъпка Регистриране).

6.1.8

Стъпка Съгласуване на корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 73) и за
запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 73

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.1.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.1.7 Стъпка
Утвърждаване от директор.

Стъпка Регистриране

6.1.9

Изпълнител: Служител от група А
На стъпката за регистриране се генерират номера на новия фонд и описи (ако има) и се
въвеждат данни за промяна на наличност (Брой АЕ и линейни метри) на всички нива на
описание.

фигура 74

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За разпечатване на разписка се натиска бутон Печат на разписка.
За приключване на процеса се натиска бутон Регистрирай.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични.
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6.2

Регистрация на нов фонд с необработени постъпления

Този процес се използва при регистрация на нов фонд с необработени постъпления.

6.2.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса на основния екран за търсене се натиска бутон Нов фонд с
необр.документи/ЧП/Спомен (фигура 75).

фигура 75

При натискане на бутона излиза предупредително съобщение (фигура 76) и за потвърждение
се натиска бутон ОК.

фигура 76

След потвърждение се отваря екран за добавяне на данни за новия фонд. Полетата за фонд с
необработени документи са описани в точка 4.5 Фонд с необработени документи. В системата
се въвеждат и данни за грубия опис (полетата за опис са описани в точка 4.6 Груб опис).
Грубите описи не съдържат архивни единици и документи.
След въвеждане на всички данни за новите обекти фондът трябва да се изпрати за съгласуване
с Директор/началник (фигура 77).
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фигура 77

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
съгласуване.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.2.2

Стъпка Съгласуване с Директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за утвърждаване на данните. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 78) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 78

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира отново стъпка 6.2.1 Стъпка Иницииране на процес.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се активира следваща стъпка за регистрация (6.2.3 Стъпка Регистриране).
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Ако Директорът/началникът установи, че по някаква причина фондът не трябва да бъде
регистриран се натиска бутон Откажи. Процесът приключва без да се извърши регистрацията.

Стъпка Регистриране

6.2.3

Изпълнител: Служител от група А
На стъпката за регистриране се генерират номера на новия фонд и описи (ако има) и се
въвеждат данни за количество линейни метри на всички нива на описание.

фигура 79

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За разпечатване на разписка се нтиска бутон Печат на разписка.
За приключване на процеса се натиска бутон Регистрирай.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него не стават публични, тъй
като не са обработени.

6.3

Регистриране на опис с необработени документи (груб
опис)

Този процес се използва при регистрация на необработени постъпления към съществуващ в
системата фонд.

6.3.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, към който ще се добавят необработените постъпления, и се
отваря екрана с данните му. За стартиране на процеса по регистрация на необработени
постъпления от секцията Избор на процес за стартиране на екрана с данните за фонда (фигура
80) се избира Регистрация на опис с необработени документи и се натиска бутон Стартирай.
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фигура 80

След натискане на бутона се отваря екрана за груб опис. Системата автоматично създава един
груб опис и трябва да се въведат данни за него. Полетата за грубия опис са описани в точка 4.6
Груб опис. Данните на ниво фонд не могат да се редактират.
След въвеждане на всички необходими данни фондът трябва да се изпрати за съгласуване с
Директор/началник (фигура 81).

фигура 81

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
съгласуване.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.3.2

Стъпка Съгласуване с Директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за утвърждаване на данните. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
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въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 82) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 82

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира отново стъпка 6.3.1 Стъпка Иницииране на процес.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се активира следваща стъпка за регистрация (6.3.3 Стъпка Регистриране).
Ако Директорът/началникът установи, че по някаква причина описът не трябва да бъде
регистриран се натиска бутон Откажи. Процесът приключва без да се извърши регистрацията.

Стъпка Регистриране

6.3.3

Изпълнител: Служител от група А
На стъпката за регистриране се генерират номера на новия опис и се въвеждат данни за
количество линейни метри на всички нива на описание.

фигура 83

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За разпечатване на разписка се натиска бутон Печат на разписка.
За приключване на процеса се натиска бутон Регистрирай.
След приключване на процеса описът не става публичен, тъй като не е обработен.
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6.4

Регистриране на пореден опис

Този процес се използва при регистрация на нов пореден опис към съществуващ в системата
фонд.

6.4.1

Стъпка Иницииране на процес и изготвяне на доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, към който ще се добавя новия опис, и се отваря екрана с
данните му. За стартиране на процеса по регистрация на нов пореден опис от секцията Избор
на процес за стартиране на екрана с данните за фонда (фигура 84) се избира Регистрация на
пореден опис и се натиска бутон Стартирай.

фигура 84

След натискане на бутона се отваря екрана за инвентарен опис. Системата автоматично
създава един инвентарен опис и трябва да се въведат данни за него (описани в точка 4.2
Инвентарен опис) и нивата под него - Архивните единици в описа (полетата за АЕ са описани в
4.3 Архивна единица) и документите във всяка АЕ (полетата за документи са описани в 4.4
Документи и Дигитални обекти). Могат да се редактират всички данни за новия опис и нивата
под него и данните за фонда.
След въвеждане на всички данни за новите обекти се попълва и информация за доклада до
ЕПК. Тези данни се въвеждат в самата стъпка (фигура 85).
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фигура 85

Данните за доклада до ЕПК са следните:
o Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.
o Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.
o Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.
o Длъжност - генерира се автоматично от системата и съдържа длъжността на служителя,
инициирал процеса. Не може да се редактира.
o Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.
o Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.
o Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.
За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
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За разпечатване на доклад за ЕПК се натиска бутон Печат на доклад за ЕПК.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.4.2

Стъпка Определяне на дата за разглеждане на Доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група В1
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на ЕПК (фигура 86):
o Дата на заседание – служителят въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се
разглежда доклада за ЕПК.
o Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.

фигура 86

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.4.3

Стъпка Въвеждане на становища от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
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От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 87) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 87

За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 88) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.

фигура 88

Председателят/Секретарят на ЕПК може да сложи край на въвеждането на
становища, ако има въведено поне едно становище.
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6.4.4

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 89):
o Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.
o Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за
фонда. Въвежда се ръчно от служителя.
o Решение –попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.

фигура 89

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.4.7 Стъпка Утвърждаване от директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.4.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК).
За печат на решение на ЕПК се натиска бутон Печат на решение на ЕПК.

Версия 9.0

78

Ръководство за потребителя

6.4.5

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка всички данни за новия опис и
нивата под него, както и данните за фонда са активни и подлежат на редакция с изключение на
полетата, които системата е генерирала автоматично.
Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши (фигура 90). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 90

За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените корекции от
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.4.6

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 91) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 91
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За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.4.5 Стъпка Изпълнение на препоръки
от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/началник.

6.4.7

Стъпка Утвърждаване от директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 92) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 92

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.4.8 Стъпка Съгласуване на корекции.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се активира следваща стъпка за регистрация (6.4.9 Стъпка Регистриране).

6.4.8

Стъпка Съгласуване на корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 93) и за
запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 93

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.4.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от корекции се натиска
бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.4.7 Стъпка Утвърждаване от
директор.

Стъпка Регистриране

6.4.9

Изпълнител: Служител от група А
На стъпката за регистриране се генерират номера на новия опис и се въвеждат данни за
промяна на наличност (Брой АЕ и линейни метри).

фигура 94

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За печат на разписка се натиска бутон Печат на разписка.
За приключване на процеса се натиска бутон Регистрирай.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични.
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6.5

Въвеждане на данни за регистрирани фондове и описи

Този процес се използва за регистрация на съществуващ фонд, чийто данни не са въведени в
системата. Могат да се въвеждат данни за фонд с обработени документи, фонд с необработени
документи, частично постъпление, спомен.

6.5.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса на основния екран за търсене се натиска бутон Въвеждане на рег.
фонд (фигура 95).

фигура 95

При натискане на бутона излиза предупредително съобщение (фигура 96) и за потвърждение
се натиска бутон ОК.

фигура 96

След потвърждение се отваря екран за добавяне на данни за фонда. От полето Ниво на
описание трябва да се избере вида на фонда, който ще се въвежда (фигура 97).

фигура 97
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Най-важно е първо да се избере Нивото на описание, тъй като от него зависи
задължителността на полетата в екрана.
При избор на опцията Фонд се въвеждат данни на нива фонд, опис (инвентарен, груб), архивни
единици, документи. Полетата за фонд с обработени документи са описани в точка 4.1 Фонд с
обработени документи; полетата за опис са описани в точка 4.2 Инвентарен опис; полетата за
АЕ са описани в 4.3 Архивна единица и полетата за документи са описани в 4.4 Документи и
Дигитални обекти.
При избор на опцията Фонд с необработени документи се въвеждат данни на нива фонд и опис
(груб). Полетата за фонд с необработени документи са описани в точка 4.5 Фонд с
необработени документи; полетата за опис са описани в точка 4.6 Груб опис. Грубите описи не
съдържат архивни единици и документи.
При избор на опцията ЧП се въвеждат данни за частичното постъпление и груб опис към него
(ако има). Полетата за частично постъпление са описани в точка 4.7 Частични постъпления.
При избор на опцията Спомен се въвеждат данни само на ниво спомен. Полетата за спомен са
описани в точка 4.8 Спомени.
След въвеждане на всички данни за съответните обекти те трябва да се изпратят за проверка
до Директор/началник (фигура 98).

фигура 98

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
проверка.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.5.2

Стъпка Утвърждаване на данни

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за преглед и утвърждаване на данните. Отваря
съответния обект и преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат
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редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 99) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 99

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира отново стъпка 6.5.1 Стъпка Иницииране на процес.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Регистрирай, с което процесът приключва.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични.
Единствено грубите описи не са публични, тъй като не са обработени.

6.6

Усъвършенстване

Този процес се използва за редакция на текстовите описания на елементите от всички нива.
Могат да се редактират всички данни за елементите без автоматично генерираните и
номерата.

6.6.1

Стъпка Иницииране на процес и изготвяне на доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, за който е необходима редакция и се отваря екрана с данните
му. За стартиране на процеса по Усъвършенстване от секцията Избор на процес за стартиране с
данните за фонда (фигура 100) се избира Усъвършенстване и се натиска бутон Стартирай.
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фигура 100

След стартиране на процеса се отваря екран Фонд. Всички полета от 4-те нива на фонда са
отворени за коригиране, без автоматично генерираните и номерата. Структурни промени не
могат да се правят.
След коригиране на необходимите данни на 4-те нива се попълва и информация за доклада до
ЕПК. Тези данни се въвеждат в самата стъпка (фигура 101).

фигура 101
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Данните за доклада до ЕПК са следните:
o Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.
o Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.
o Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.
o Длъжност - генерира се автоматично от системата и съдържа длъжността на служителя,
инициирал процеса. Не може да се редактира.
o Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.
o Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.
o Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.
За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

Стъпка Определяне на дата за разглеждане на доклад за ЕПК

6.6.2

Изпълнител: Служител от група В1
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на ЕПК (фигура 102):
−

Дата на заседание – служителят въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се
разглежда доклада за ЕПК.

−

Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.
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фигура 102

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.6.3

Стъпка Въвеждане на становища от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 103) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 103

Версия 9.0

87

Ръководство за потребителя

За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 104) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.

фигура 104

Председателят/Секретарят на ЕПК може да сложи край на въвеждането на
становища, ако има въведено поне едно становище.

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

6.6.4

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 105):
o Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.
o

Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.

o Решение – попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.
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фигура 105

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.6.7 Стъпка Утвърждаване от Директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.6.8 Стъпка Съгласуване на искане за корекции).
За печат на решение на ЕПК се натиска бутон Печат на решение на ЕПК.

6.6.5

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка всички данни на 4-те нива са
активни и подлежат на редакция с изключение на полетата, които системата е генерирала
автоматично.
Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши(фигура 106). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 106

За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените корекции от
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.
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Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.6.6

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 107) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 107

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.6.5 Стъпка Изпълнение на препоръки
от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/Началник.

6.6.7

Стъпка Утвърждаване от Директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 108) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 108

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.6.8 Стъпка Съгласуване на искане за корекции.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се приключва процеса.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични. Ако
преди стартиране на процес по Усъвършенстване е имало отчислени обекти (за
подробности точка 7.9) те не подлежат на редакция по време на процеса.

6.6.8

Стъпка Съгласуване на искане за корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 109) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 109
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За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка6.6.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от корекции се натиска
бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.6.7 Стъпка Утвърждаване от
Директор.

6.7

Промяна в наименованието на фонд

Този процес се използва за редакция на данните само на ниво фонд, без автоматично
генерираните от системата.

6.7.1

Стъпка Иницииране на процес по промяна в наименованието
на фонд

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, за който е необходима редакция и се отваря екрана с данните
му. За стартиране на процеса по Промяна в наименованието на фонда от секцията Избор на
процес за стартиране с данните за фонда (фигура 110) се избира Промяна в наименованието
на фонда и се натиска бутон Стартирай.

фигура 110

След стартиране на процеса се отваря екран Фонд. Експертът инициирал процеса нанася
необходимите за него промени в системата. Могат да се редактират само данните на ниво
фонд, без автоматично генерираните от системата. Структурни промени не могат да се правят.
След коригиране на необходимите данни на ниво фонд се попълва и информация за доклада
до ЕПК. Тези данни се въвеждат в самата стъпка (фигура 111).
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фигура 111

Данните за доклада до ЕПК са следните:
−

Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.

−

Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.

−

Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Длъжност - генерира се автоматично от системата и съдържа длъжността на служителя,
инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.

−

Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.

−

Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
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елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

Стъпка Определяне на дата за разглеждане на Доклад за ЕПК

6.7.2

Изпълнител: Служител от група В1
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на ЕПК (фигура 112):
−

Дата на заседание – Служителят съгласува с други експерти датата извън системата и
след уточняването ѝ въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се разглежда
доклада за ЕПК.

−

Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.

фигура 112

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.7.3

Стъпка Въвеждане на становища от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 113) и
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за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 113

За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 114) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.

фигура 114

Председателят/Секретарят на ЕПК може да сложи край на въвеждането на
становища, ако има въведено поне едно становище.

6.7.4

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
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фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 115):
−

Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.

−

Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за
фонда. Въвежда се ръчно от служителя.

−

Решение –попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.

фигура 115

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.7.7 Стъпка Утвърждаване от Директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.7.8 Стъпка Съгласуване за искане на корекции).

6.7.5

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка данни на ниво фонд са активни
и подлежат на редакция с изключение на полетата, които системата е генерирала автоматично.
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Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши (фигура 116). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 116

За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.

корекции

от

Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.7.6

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 117) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 117

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.7.5 Стъпка Изпълнение на препоръки
от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/Началник.
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Стъпка Утвърждаване от Директор

6.7.7

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 118) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 118

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.7.8 Стъпка Съгласуване за искане на корекции.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се приключва процеса.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични.

6.7.8

Стъпка Съгласуване за искане на корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 119) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 119

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.7.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от корекции се натиска
бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.7.7 Стъпка Утвърждаване от
Директор.

6.8

Обработка на необработени постъпления

Този процес е валиден само за необработени описи (груб). При стартирането му се маркират
всички груби описи, които ще се обработват (могат да се маркират само груби описи, които не
са със статус Обработен) и се създават нови инвентарни описи (един или повече). Елементите
на ниво фонд също могат да се редактират. Не се създава връзка между грубите описи,
избрани за обработка и новосъздадените описи. Процесът може да се стартира както върху
фондове с обработени документи, в които има груби описи, така и върху фондове с изцяло
необработени документи. При стартиране на процеса върху фонд с необрбаотени документи,
нивото на описание на фонда автоматично става Фонд и се показват всички задължителни
полета за него, които трябва да се попълнят.

6.8.1

Стъпка Иницииране на процес и изготвяне на доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, за който е необходима редакция и се отваря екрана с данните
му. За стартиране на процеса по Обработка на необработени постъпления от секцията Избор на
процес за стартиране с данните за фонда (фигура 120) се избира Обработка на необработени
постъпления и се натиска бутон Стартирай.
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фигура 120

След стартиране на процеса се отваря екран Фонд с отворени полета за редакция, без
автоматично генерираните от системата. Експертът инициирал процеса по обработка на
необработени постъпления, маркира всички необработени постъпления(пред необработените
описи има чек бокс), които ще бъдат обработени и създава нови инвентарни описи (ако е
нужно), в които въвежда необходимите данни за опис/АЕ/документи. Експертът изготвя и
Доклад за ЕПК, като попълва необходима информация за него в системата (фигура 121).

фигура 121

Данните за доклада до ЕПК са следните:
−

Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.
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−

Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.

−

Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Длъжност - генерира се автоматично от системата и съдържа длъжността на служителя,
инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.

−

Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.

−

Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

Стъпка Определяна на дата за разглеждане на Доклад за ЕПК

6.8.2

Изпълнител: Служител от група В1
−

От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат
да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на
ЕПК (фигура 122):

−

Дата на заседание – Служителят съгласува с други експерти датата извън системата и
след уточняването ѝ въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се разглежда
доклада за ЕПК.

−

Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.
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фигура 122

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.8.3

Стъпка Въвеждане на становище от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 123) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 123
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За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 124) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.

фигура 124

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

6.8.4

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 125):
−

Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.

−

Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за
фонда. Въвежда се ръчно от служителя.

−

Решение –попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.
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фигура 125

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.8.7 Стъпка Утвърждаване от Директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.8.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК).

6.8.5

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка са активни и подлежат на
редакция всикчки елементи от 3те нива на новият ИО, маркираните за обработка
необработени описи и всички елементи на ниво фонд с изключение на полетата, които
системата е генерирала автоматично.
Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши (фигура 126). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 126
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За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.

корекции

от

Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.8.6

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 127) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 127

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.8.5 Стъпка Изпълнение на препоръки
от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/Началник.

6.8.7

Стъпка Утвърждаване от Директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 128) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 128

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.8.7 Стъпка Утвърждаване от Директор.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което се активира следваща стъпка за регистрация (6.8.9 Стъпка Регистриране ).

6.8.8

Стъпка Съгласуване за исакне на корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 129) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 129

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.8.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
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Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от корекции се натиска
бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.8.7 Стъпка Утвърждаване от
Директор.

Стъпка Регистриране

6.8.9

Изпълнител: Служител от група А
На стъпката за регистриране се генерира номер на новия опис. Полетата в сектори промяна на
наличност и обем и носител са отключени за всички нива създадени по време на процеса и за
маркираните необработени описи.

фигура 130

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За приключване на процеса се натиска бутон Регистрирай.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични.

6.9

Отчисляване

Този процес се използва за премахване на обекти с цел унищожаване (обявяване за неценни).
При отчисляване номерата не се дават на друг обект, а oстават неизползвани. При отчисляване
на обект всички обекти в нивата под него също се отчисляват, т.е. ако на ниво фонд се избере
отчисляване ще се отчислят фонда, всички описи, АЕ и документи в него. Ако на ниво опис се
избере отчисляване ще се отчислят описа и всички АЕ и документи в него и т.н. След
приключване на процеса с одобрение всички обекти, посочени за отчисляване, спират да бъдат
публични.

6.9.1

Стъпка Иницииране на процес по Отчисляване

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, за който е необходимо отчисляване с цел унищожаване на
обекти. За стартиране на процеса по Отчисляване от секцията Избор на процес за стартиране с
данните за фонда (фигура 131) се избира Отчисляване и се натиска бутон Стартирай.
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фигура 131

След стартиране на процеса се отваря екран Фонд и всички нива под него с отворени полета за
редакция, без автоматично генерираните от системата. Трябва да се отбележат обектите, които
ще се отчисляват. За целта в полето Промяна на състояние трябва да се избере опцията
Отчисляване за унищожаване (фигура 132). Важат следните правила:
o Ако опцията Отчисляване за унищожение е избрана на ниво фонд – това води до
отчисляване с цел унищожение на целят фонд, т.е. всички описи, АЕ и документи е него.
Ако има дигитални обекти те също се заличават.
o Ако опцията е избрана на ниво конкретен опис – това води до отчисляване с цел
унищожаване на описа и всички АЕ-та и документи е него. Ако има дигитални обекти те
също се заличават.
o Ако опцията е избрана на ниво конкретна АЕ – това води до отчисляване с цел
унищожаване на АЕ-то и всички документи в нея. Ако има дигитални обекти те също се
заличават.
o Ако опцията е избрана на ниво конкретен документ – това води до отчисляване с цел
унищожаване на документа и заличаване на дигиталния обект (ако има).

фигура 132

След отбелязване на всички обекти, които ще се отчисляват служителят изготвя и Доклад за
ЕПК, като попълва необходима информация за него в системата (фигура 133).
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фигура 133

Данните за доклада до ЕПК са следните:
−

Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.

−

Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.

−

Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Длъжност - генерира се автоматично от системата и съдържа длъжността на служителя,
инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.

−

Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.

−

Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
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Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

Стъпка Определяне на дата за разглеждане на доклад за ЕПК

6.9.2

Изпълнител: Служител от група В1
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на ЕПК (фигура 134):
−

Дата на заседание – Служителят съгласува с други експерти датата извън системата и
след уточняването ѝ въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се разглежда
доклада за ЕПК.

−

Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.

фигура 134

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.9.3

Стъпка Въвеждане на становище от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
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От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 135) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 135

За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 136) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.

фигура 136

6.9.4

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
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фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 137):
−

Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.

−

Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за
фонда. Въвежда се ръчно от служителя.

−

Решение –попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.

фигура 137

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.9.7 Стъпка Утвърждаване от Директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.9.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК).

6.9.5

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка са активни и подлежат на
редакция всички елементи от 4те нива на фонда с изключение на полетата, които системата е
генерирала автоматично.
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Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши (фигура 138). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 138

За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените корекции от
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.9.6

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 139) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 139

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.9.5 Стъпка Изпълнение на препоръки
от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/Началник.
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Стъпка Утвърждаване от Директор

6.9.7

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 140) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.

фигура 140

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.9.8 Стъпка Съгласуване за искане на корекции.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което приключва процеса.
След приключване на процеса обектите, които не са отчислени стават публични.

6.9.8

Стъпка Съгласуване за искане на корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/Началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 141) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 141

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.9.5 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от корекции се натиска
бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.9.7 Стъпка Утвърждаване от
Директор.

6.10 Пресъставяне
Пресъставянето е процес по количествени и структурни промени във фонд. Включва в себе си
редакция на текстови описания, отчисляване на обекти с цел унищожаване или с цел
преместване с друг обект от избрания фонд. При пресъставявяне на обекти се попълва
преводна таблица, в която се прави препратка от старите към новите номера на обектите. В
този процес обектите могат да бъдат преместени само в рамките на избрания фонд. Обекти не
могат да се местят в обекти, които са със статус Отчислен.

6.10.1

Стъпка Иницииране на процес по Пресъставяне

Изпълнител: Служител от група Б
Чрез търсене се намира фондът, за който ще се извършва пресъставяне. За стартиране на
процеса по Пресъставяне от секцията Избор на процес за стартиране с данните за фонда
(фигура 142) се избира Пресъставяне и се натиска бутон Стартирай.

Версия 9.0

115

Ръководство за потребителя

фигура 142

След стартиране на процеса се отваря екран Фонд, всички нива под него са заключени за
редакция. Експертът заявява спиране на публичния достъп до фонда (фигура 143) с натискане
на бутон Заяви спиране на достъп. Процесът преминава на следваща стъпка.

фигура 143

6.10.2

Стъпка Спиране на достъп

Изпълнител: Служител от група Г
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Служителят от група Г спира публичният достъп до фонда с натискане на бутон
Спиране на достъпа (фигура 144). Процесът преминава на следваща стъпка.

фигура 144

6.10.3

Стъпка Иницииране на процес и изготвяне на доклад за ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Полетата на всички обекти са активни и
могат да се редактират, с изключение на автоматично генерираните от системата. Могат да се
отчисляват описи, АЕ и документи и могат да се добавят нови такива.
Ако има обекти, които трябва да се отчислят с цел унищожение в полето Промяна на състояние
се избира опцията Отчисляване за унищожение (фигура 145).
При избор на опцията Отчисляване за унищожение важат следните правила:
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o Опцията не може да се избира на ниво фонд.
o Ако опцията е избрана на ниво конкретен опис – това води до отчисляване с цел
унищожаване на описа и всички АЕ-та и документи е него. Ако има дигитални обекти те
също се заличават.
o Ако опцията е избрана на ниво конкретна АЕ – това води до отчисляване с цел
унищожаване на АЕ-то и всички документи в нея. Ако има дигитални обекти те също се
заличават.
o Ако опцията е избрана на ниво конкретен документ – това води до отчисляване с цел
унищожаване на документа и заличаване на дигиталния обект (ако има).
o Ако е избрана опцията Отчисляване с унищожаване на всички обекти на по-долните
нива полето промяна на състояние не може да се редактира и е Отчисляване за
унищожаване. При необходимост от корекция на най-горното ниво трябва да се избере
друга опция в Промяна на състояние.

фигура 145

Когато в рамките на фонда един обект трябва да бъде преместен в друг обект, който е нов
(например, два описа трябва да се обединят в един) първо трябва да се създаде новия обект и
след това старите да бъдат преместени в него. Това правило НЕ важи единствено за ниво
документ – те се копират автоматично при преместването на старите документи в ниво АЕ. При
този случай дигиталните обекти (ако има) също се преместват.
Обекти не могат да се местят в обекти, които са със статус Отчислен или в процеса е избрана
опцията Отчисляване за преместване/унищожаване в полето Промяна на състояние. АЕ и
документи не могат да се местят в груби описи. В обектите, в които е избрана опцията
Отчисляване за преместване/унищожаване в полето Промяна на състояние НЕ могат да се
добавят нови обекти в долното ниво.
Ако в един обект има новодобавени подобекти, неговото поле Промяна на състояние е
неактивно и не може да се редактира. Например, ако в един опис добавим в процеса нова АЕ
или документ, полето Промяна на състояние на описа ще бъде неактивно и няма да може да се
редактира.
Всички обекти, които ще се местят, трябва да имат избрана опция Отчисляване за преместване
в поле Промяна на състояние. Ако е избрана опцията Отчисляване с преместване на всички
обекти на по-долните нива полето промяна на състояние може да се редактира само на
Отчисляване за унищожаване (което води до правилото в горния абзац за неговите долни
нива).
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Местенето на обекти в различните нива има следните особености:
o При местене на документи:
o Във всички документи, които ще местим, избираме Отчисляване за преместване
в дроп дауна Промяна на състояние. На екрана за АЕ в списък с документи само
срещу такива документи има чек боксове за маркиране. Избраните документи
стават със статус Преместен.
o На екрана за АЕ (фигура 146) маркираме документите, които ще местим и
посочваме в кой ИО и АЕ отиват. Ако документите ще се местят в нови ИО и АЕ,
които до сега не са съществували, те първо трябва да се създадат. В преводната
таблица на старата АЕ се показва толкова редове, в колкото АЕ-та сме
преместили документите. Например, ако сме преместили 2 документа от
ИО1/АЕ1 в ИО1/АЕ2, а други 3 документа – в ИО2/АЕ3, в преводната таблица на
АЕ1 ще има 2 реда. В преводната таблица на ИО1 също ще имаме 2 реда – един
за ИО1/АЕ2 и един за ИО2/АЕ3.

фигура 146

o При местене на АЕ:
o Ако в АЕ-то има документи в системата и ще се местят само някои от тях, случаят
е аналогичен на местене на документи.
o Ако в АЕ-то има документи в системата и всички ще се местят, на екрана за АЕ в
поле Промяна на наличност избираме опцията Отчисляване за преместване.
При връщане на екрана с данни за описа, на който принадлежи АЕ-то, в списъка
с всички АЕ-та в описа, пред тази АЕ има чек бокс Маркирай за преместване
(фигура 147). Маркира се чек бокса и в секцията Преводна таблица, Премести
маркираните в (фигура 148) се въвеждат следните неща: в поле Опис –
служебен идентификатор се въвежда служебния номер на опис, в който е се
мести АЕ-то, а в поле АЕ – Служебен идентификатор се въвежда служебния
номер на АЕ-то, в което ще се мести. За потвърждение на преместването се
натиска бутон Премести без копиране или Премести с копиране. Разликата в
двата бутона е, че при натискане на Премести с копиране в новата АЕ се копират
полетата Заглавие и Разширено описание на съдържанието от старата.
Документите и дигиталните обекти в АЕ-то се копират в новото АЕ.
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фигура 147

фигура 148

o Ако в АЕ-то няма документи в системата (а ги има само на хартия), случаят е аналогичен
на горния.
При местене на ИО:
o Ако в ИО-то има АЕ случаят е аналогичен на местене на АЕ.
o Ако ИО-то няма АЕ в системата, в преводната таблица на ИО-то ръчно се добавя
ред/редове, в който се указва кой номер на АЕ (липсваща в системата) в кой
номер ИО и АЕ отива (тези ИО и АЕ трябва да съществуват във фонда и да не са
със статус Отчислен).
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фигура 149

фигура 150

Редове в преводните таблици на ниво ИО и АЕ могат да се изтриват. Изтриването става с
натискане на бутон
. При изтриването се премахва връзката между старите и новите обекти,
но самите обекти не се изтриват. При необхопдимост могат да се изтрият ръчно.
Ако в обект е избрана опцията Отчисляване за преместване в полето Промяна на състояние и в
процеса тази опция се промени на Зачисляване или Отчисляване за унищожаване, всички
връзки от преводната таблица се премахват (новите обекти обаче трябва да се изтрият ръчно).
Функционалността за преномериране на АЕ е валидна и за този процес и е описана в 4.3.12
Функционални бутони.
След отбелязване на всички необходими данни служителят изготвя и Доклад за ЕПК, като
попълва необходима информация за него в системата (фигура 151).
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фигура 151

Данните за доклада до ЕПК са следните:
−

Дата на изготвяне – генерира се автоматично от системата при натискане на бутон
Изпрати за определяне дата на заседание и съдържа текущата дата. Не може да се
редактира.

−

Номер на доклад за ЕПК – генерира се автоматично от системата и съдържа номер на
доклада до ЕПК. Не може да се редактира.

−

Изготвил доклада – генерира се автоматично от системата и съдържа имената на
служителя, инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Длъжност - генерира се автоматично от системата и съдържа длъжността на служителя,
инициирал процеса. Не може да се редактира.

−

Относно - генерира се автоматично от системата и съдържа името на стартирания
процес. Не може да се редактира.

−

Съдържание – служителя въвежда ръчно допълнителни данни за доклада до ЕПК.

−

Приложени документи – служителя маркира ръчно всички документи, които ще бъдат
приложени към доклада до ЕПК.

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
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За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
определяне дата на заседание.
За печат на доклад към ЕПК се натиска бутон Печат на доклад към ЕПК.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

Стъпка Определяне на дата за разглеждане на доклад за ЕПК

6.10.4

Изпълнител: Служител от група В1
От секция Моите задачи служителят отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Трябва да се въведе следната информация за заседанието на ЕПК (фигура 152):
−

Дата на заседание – Служителят съгласува с други експерти датата извън системата и
след уточняването ѝ въвежда ръчно дата на заседанието, на което ще се разглежда
доклада за ЕПК.

−

Становище на секретар/председател на ЕПК – служителят въвежда ръчно становището
си за стартиралия процес по фонда.

фигура 152

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За запис на въведените данни и изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати за
становища.
Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.10.5

Стъпка Въвеждане на становище от членове на ЕПК

Изпълнител: Служител от група В2 и В1
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След определяне на дата на заседание всички членове на ЕПК трябва да въведат своите
становища. Системата няма да следи дали всички членове на ЕПК са въвели становища, това
задължение ще има секретаря/председателя на ЕПК. Той ще следи в системата кой е въвел
становище.
От секция Моите задачи членовете отварят фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. Всеки член на ЕПК въвежда своето становище и вижда становищата на
останалите членове, но не може да ги редактира. За въвеждане на становище в полето
Становище се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 153) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши. Становището се показва в таблицата със
становища и автоматично се показва името на члена на ЕПК и датата на добавяне на
становището.

фигура 153

За изтриване на въведено становище се натиска бутона

срещу становището.

Всеки член на ЕПК може да изтрие само своето собствено становище.
Секретарят/Председателят на ЕПК следи за въвеждането на становища и когато реши, че
всички необходими становища са въведени в стъпката (фигура 154) трябва да потвърди края на
въвеждането на становища. Това става с натискане на бутон Заседание на ЕПК (този бутон е
видим само за служител с роля В1). Фондът се изпраща на следваща стъпка.
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фигура 154

Стъпка Решение след заседание на ЕПК

6.10.6

Изпълнител: Служител от група В1
След провеждане на заседание на ЕПК Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да въведе в
системата решението на ЕПК за фонда. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря
фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. Трябва да се въведе следната
информация за решението на ЕПК (фигура 155):
−

Дата на протокол – дата от протокола на ЕПК, с който е взето решението за фонда.
Въвежда се ръчно от служителя.

−

Номер на протокол на ЕПК – номер на протокола на ЕПК, с който е взето решението за
фонда. Въвежда се ръчно от служителя.

−

Решение –попълва се допълнителна информация за решението на ЕПК. Въвежда се
ръчно от потребителя.

фигура 155
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За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация и няма
необходимост от корекции се натиска бутон Одобри. Ако всички задължителни полета са
попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за утвърждаване от
директор/началник (6.10.9 Стъпка Утвърждаване от Директор).
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е отхвърлило въведената информация се натиска
бутон Откажи (всички задължителни полета трябва да са попълнени коректно). Процесът
приключва.
Ако след провеждане на заседанието ЕПК е одобрило въведената информация, но има
необходимост от корекции, се натиска бутон Върни за корекции. Ако всички задължителни
полета са попълнени и са попълнени коректно фондът преминава на стъпка за изпълнение на
препоръки от ЕПК (6.10.7 Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК).

6.10.7

Стъпка Изпълнение на препоръки от ЕПК

Изпълнител: Служител от група Б
Ако след провеждане на заседание на ЕПК се установи необходимост от корекции на
въведената информация се активира тази стъпка. В тази стъпка могат да се правят всички
корекции, описани в стъпка 6.10.3 Стъпка Иницииране на процес и изготвяне на доклад за ЕПК.
Служителят нанася необходимите корекции в съответните полета и за запис на въведените
данни натиска бутон Запиши (фигура 156). Бутонът може да се използва многократно.

фигура 156

За изпращане на следваща стъпка за проверка на нанесените корекции от
Председателя/Секретаря на ЕПК се натиска бутон Изпрати за проверка.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

6.10.8

Стъпка Проверка на извършените корекции

Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери нанесените корекции. От секцията Моите
задачи или чрез търсене отваря фонда. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
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информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 157) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 157

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от още корекции се натиска
бутон Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.10.7Стъпка Изпълнение на
препоръки от ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от повече корекции се
натиска бутон Одобри, с което се активира следваща стъпка за утвърждаване от
Директор/Началник.

6.10.9

Стъпка Утвърждаване от Директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за утвърждаване на фонда. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 158) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 158

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.10.10 Стъпка Съгласуване за искане на корекции.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Утвърди, с което приключва процеса.

6.10.10 Стъпка Съгласуване за искане на корекции
Изпълнител: Служител от група В1
Председателят/Секретарят на ЕПК трябва да провери дали исканите от Директора/Началника
корекции наистина са необходими. От секцията Моите задачи или чрез търсене отваря фонда.
Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на коментар в полето
Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 159) и
за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 159

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Председателят/Секретарят на ЕПК установи необходимост от корекции се натиска бутон
Върни за корекции, което отново активира стъпка 6.10.7 Стъпка Изпълнение на препоръки от
ЕПК.
Ако Председателят/Секретарят на ЕПК реши, че няма необходимост от корекции се натиска
бутон няма нужда от корекции, с което отново се активира стъпка 6.10.9 Стъпка Утвърждаване
от Директор.

6.10.11 Стъпка Регистриране
Изпълнител: Служител от група А
На стъпката за регистриране се генерират номера на новите описи (ако има такива) и се
въвеждат данни за промяна на наличност (Брой АЕ и линейни метри).

фигура 160

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се натиска
многократно.
За приключване на процеса се натиска бутон Регистрирай.
След приключване на процеса фондът и всички нива под него стават публични.
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6.11 Методически контрол по съдържанието и отчетността
В процеса се маркират данни, които според експерта трябва да се коригират и чрез съгласуване
между главната дирекция и архива собственик се решава дали тези корекции да бъдат
направени.

6.11.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Процесът може да бъде стартиран както от потребител служител от група Д,
така и от служител от група Г на архива, собственик на фонда.
Чрез търсене се намира фондът, в който се налагат корекции, и се отваря екран с данните му.
За стартиране на процеса по методически контрол от секцията Избор на процес за стартиране
на екрана с данните за фонда (фигура 161) се избира Методически контрол по съдържанието и
отчетността и се натиска бутон Стартирай.

фигура 161

След натискане на бутона се отваря екран с основна информация.На всички нива могат да се
маркират елементи, за които има необходимост от корекция.Трябва да има поне един
маркиран елемент, а обекти със статус Отчислен не могат да се избират (фигура 162).
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фигура 162

След избора на елементите се указва дата за съгласуване, попълва се коментар и се записват с
избор на бутона Добави нов. За запис на коментара, освен бутон Добави нов, се избира и бутон
Запиши. При запис коментарът се визуализира като текст с данни към него от кой и кога е
създаден (фигура 163).Коментарът може да бъде премахнат посредством бутон за изтриване и
да бъде добавен друг.
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фигура 163

Следва избор на бутон Изпрати, чрез който се минава на следваща стъпка за избор на експерт
за становище.

6.11.2

Стъпка Избор на експерт за становище

Изпълнител: Служител от група Г
След като са маркирани данни във фонда, които се нуждаят от корекция, добавена е дата за
съгласуване със съответния коментар и е избран бутон Изпрати, експерт от група Г вижда под
формата на задача в лявата част в начален екран изпратените към него предложения.Задачата
се визуализира като дата и час на изпращане, от къде идва, служебния номер на фонда и
стъпката, на която се намира.С натискане върху задачата се зарежда екран с данните на
фонда.Полетата са неактивни и тук корекции не могат да се правят.Избира се от падащо меню
експерт, към който да бъде насочен фондът, може да се добави и коментар.За запис на
коментара се избира бутон Запиши.За изпращане към избрания експерт се избира бутон
Изпрати за становище (фигура 164)

фигура 164

Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.
С изпращане за становище се преминава на следваща стъпка в процеса.
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6.11.3

Стъпка Изготвяне на становище

Изпълнител: Служител от група Е
При зареждане на системата, експертът, към когото е изпратен фондът вижда в начален екран
това като задача, с дата и час, от къде идва и стъпката, на която се намира. При избор на
задачата се зарежда екран с основна информация, на който трябва да бъде отбелязано
становище в текстовото поле (фигура 165).

фигура 165

За добавяне на становище се попълва полето Становище се избира бутон Добави нов. Тогава се
визуализира под формата на текст, от кой и кога е създадено. Има възможност становището да
бъде премахнато на тази стъпка или да бъдат добавени още. За запис се избира бутон Запиши.
За изпращане на следваща стъпка за преглед на становището от началник се натиска бутон
Изпрати. На тази стъпка може да бъде одобрена или отхвърлена необходимостта от корекции,
съответно чрез бутоните Одобри или Откажи. При избор на бутон Одобри се преминава в
следваща стъпка за нареждане на корекции. При избор на бутон Откажи се преминава в стъпка
решаване на противоречие.

6.11.4

Стъпка Съгласуване с директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за преглед на становището. Отваря фонда и
преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За
въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се
бутон Добави нов (фигура 167) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 6.11.3 Стъпка Изготвяне на становище.

Версия 9.0

132

Ръководство за потребителя
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Одобри, с което се активира 6.11.6 Стъпка Разпределяне на задачи.

фигура 166

Ако Директорът/Началникът реши, че становището на служителя трябва да бъде отхвърлено се
натиска бутон Отхвърли, с което се активира 6.11.6 Стъпка Разпределяне на задачи.

6.11.5

Стъпка Решаване на противоречие

Изпълнител: Служител от група Д
На тази стъпка, експерт от група Д е получил като задача с дата и час служебния номер на
фонда, от къде идва, както и стъпката, на която се намира.При избор на задачата се зарежда
екран с основна информация, на който трябва да се попълни поле с коментар относно
противоречието, което се е получило при изготвянето на становища.С избор на бутон Добави
нов, коментарът се визуализира като текст, от кой и кога е направен. За запис се избира бутон
Запиши. Коментарът може да бъде изтрит или да бъде добавен нов. Ако на тази стъпка се
отхвърли необходимостта от корекции, това означава Край за процеса. Избира се бутон
Откажи. Ако се потвърди необходимостта от корекции-процесът продължава в следваща
стъпка. Избира се бутон Одобри (фигура 167).
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фигура 167

Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.

6.11.6

Стъпка Разпределяне на задачи

Изпълнител: Служител от група Г
На тази стъпка експерт от група Г вижда в начален екран задача, спусната към него с дата и час,
номер на фонда и стъпка, на която се намира.При избор на задачата се зарежда екран с
основни данни, в който трябва да се разпределят задачите. Следва да се избере от
предварително дефинирани списъци задачата и изпълнителя, да бъде указана дата като краен
срок и коментар (фигура 168).

фигура 168

При избор на бутон Добави задача, избраните опции се визуализират като ред в таблицата с
дефиниция на задачата, изпълнител, коментар и указан срок. На този етап задача може да
бъде изтрита или добавена нова. За запис на задачите се избира бутон Запиши.
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Ако не са въведените всички задължителни полета или има некоректно попълнени
полета не може да се изпрати на следваща стъпка. Ако няма грешки фондът се изпраща на
следваща стъпка.
Трябва да има поне една добавена задача, за да може да се приключи процеса.
След приключването на този процес като резултат от него може да се стартират процеси по
промяна на регистрация.

6.12 Пререгистрация на фонд в друг архив
Този процес се използва, когато един фонд ще се пререгистрира в друг архив. Фондът се
копира изцяло в приемащия архив без възможност за корекции и получава нов номер. Част от
стъпките в процеса са активни в предаващия фонд, част – в приемащия.
За да стартира процеса е нужно след търсене, фондът да бъде избран и да е зареден екран с
основни данни.

6.12.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Д
Служителят избира от падащото меню процес по Пререгистрация на фонд в друг архив (фигура
169) и натиска бутон Стартирай. Зареждат се полета за отбелязване на архив-приемник от
предварително дефиниран списък, както и поле за коментар (фигура 170).

фигура 169

При стартиране на този процес в полето Промяна на състояние на всички нива е избрана
опцията Отчисляване за преместване и не може да се редактира.
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фигура 170

За добавяне на коментар се въвежда в полето Коментар и се натиска бутон Добави нов. За
запис на данните се избира бутон Запиши. Бутон Изпрати се избира за изпращане на следваща
стъпка за избор на изпълнител по предаване на фонда.

6.12.2

Стъпка Определяне на изпълнител и дата на предаване

Изпълнител: Служител от група Г на предаващия архив
От Моите задачи служителят отваря фонда и данните му. Всички данни от всички нива не
подлежат на корекции. Трябва да се въведе следната информация (фигура 171):
o Дата на предаване – избира се от календар дата, на която фондът ще бъде предаден.
o Избор на експерт – предаващ – от списък със служители с роля А се избира експерт,
който ще отговаря за предаването на фонда.

фигура 171

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши.
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За изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати. При изпращане на следваща
стъпка в Моите задачи на служителя от група Г на приемащия архив получава задача.

6.12.3

Стъпка Определяне на изпълнител и дата на приемане

Изпълнител: Служител от група Г на приемащия архив
От Моите задачи служителят отваря фонда и данните му. Всички данни от всички нива не
подлежат на корекции. Трябва да се въведе следната информация (фигура 172):
o Дата на приемане – избира се от календар дата, на която фондът ще бъде приет.
o Избор на експерт – приемник – от списък със служители с роля А се избира експерт,
който ще отговаря за приемането на фонда.

фигура 172

6.12.4

Стъпка Отчисляване на фонда

Изпълнител: Служител от група А на предаващия архив
Тази стъпка е активна в предаващия архив (фигура 173). В полето Дата на предаване се показва
датата, въведена на стъпка 2, но може да се редактира.

фигура 173

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши.
За изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати.

6.12.5

Стъпка Зачисляване на фонда

Изпълнител: Служител от група А на приемащия архив
Тази стъпка е активна в приемащия архив (фигура 174). В полето Дата на приемане се показва
датата, въведена на стъпка 3, но може да се редактира.
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фигура 174

Трябва да се въведе и нов номер на фонда в приемащия архив (фигура 175). За целта се
натиска бутон
корекции.

и системата автоматично генерира номер на фонд, но с възможност за

фигура 175

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши.
За приключване на процеса се натиска бутон Изпрати.
За изпечатване на приемо-предавателен акт по зададен шаблон се натиска бутон Печат на акт.
След приключване на процеса фондът спира да бъде публичен в предаващия архив и
става публичен в приемащия.

6.13 Въвеждане на данни за застрахователен фонд
Този процес се състои само от една стъпка. При него се попълват само данните за Наличие на
копия на ниво ИО и АЕ. Всички останали данни са неактивни и не могат да се редактират.
За да стартира процеса е необходимо фондът да не намерен в системата и да е зареден екран с
основни данни

6.13.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
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фигура 176

От предварително дефиниран списък с процеси се избира Въвеждане на данни за
застрахователен фонд и бутон Стартирай. Всички полета и бутони на всички нива са неактивни
с изключение на полетата Наличие на копия при ИО и АЕ.
За Инвентарен опис следва да се попълнят полетата за микрофилмирани АЕ, кадри негатив,
кадри позитив, дигитализирани АЕ и заснети АЕ:

фигура 177

За Архивна единица следва да се попълнят полетата за микрофилм, дигитално копие,
ксерокопие, кадри негатив, кадри позитив, друго:
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фигура 178

За запис на данните в попълнените полета се избира бутон Запиши.
Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.
С избор на бутон Утвърди процесът приключва, полетата са заключени.

6.14 Промяна на метаданни на ниво документ
Това е процес по редактиране на данните само на ниво документ. При наличие на ДО се
визуализират и допълнителните полета и са активни за редакция.
Процесът може да стартира след търсене и намиране на фонда и зареден екран с основни
данни.

6.14.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б

фигура 179
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В тази стъпка, експерт от група Б трябва да избере от предварително дефиниран списък
процесът Промяна на метаданни на ниво документ и бутон Стартирай.На ниво документ
всички полета са активни без автоматично генерираните и номерата на всичките
нива.Бутоните за добавяне на нови елементи са неактивни.За запис на промените по полетата
на Документ се избира бутон Запиши.За преминаване в следваща стъпка се избира бутон
Утвърди.

6.14.2

Стъпка Утвърждаване

Изпълнител: Служител от група Г
На тази стъпка, експерт от група Г вижда в начален екран като задача с дата номера на фонда и
стъпката, на която се намира.При избор на задачата се зарежда екран с основни данни и
променените данни за документ.

фигура 180

Попълва се поле с Коментар.За добавяне на нов коментар се избира бутон Добави нов.Всеки
новодобавен коментар се визуализира в таблица с данни от кой е добавен и кога.За запис на
коментарите се избира бутон Запиши.За утвърждаване на промяната по документи се избира
бутон Одобри.Това е и край на процеса.
Тук при нужда може да се избере опция Върни за корекция.Потребител от група Б отново може
да нанесе промени на ниво Документ и да ги изпрати за утвърждаване.
Процесът може да бъде отказан с бутон Откажи и отново това значи Край за него.
При този процес, на ниво Фонд има таблица, съдържаща всички документи, които се
редактират. Всеки документ е линк, който води към екранът с метаданни.
След одобрение новите данни стават публични и заменят старите.

6.15 Фактическа грешка
Изпълнител: Служител от група Б1 (Администратор)
Този процес се състои от една стъпка и чрез него може да се редактират данни по вече
регистрирани обекти.
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За стартиране на процеса се влиза в избрания фонд, от поле Избор на процес за стартиране се
избира опцията Фактическа грешка и се натиска бутон Стартирай (фигура 181).

фигура 181

На всички нива са отворени всички полета с изключение на Промяна на състояние; Ниво на
описание; Масив на фонд; Масив на опис; Номер на архивна единица.
От ниво Фонд могат да се добавят нови Инвентарни или Груби описи.
От ниво Инвентарен опис могат да се добавят Архивни единици.
От ниво Архивна единица могат да се добавят Документи.
Също така, могат да се изтриват документи и архивни единици. Изтриването е възможно само
ако няма обекти по по-долно ниво.
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7

Процеси за копия от чуждестранни архиви

Копията от чуждестранни документи се завеждат в системата с обособени колекции по
държави. Съдържат специфични характеристики и се завеждат на ниво АЕ. За тях се
регистрират допълнителни данни, свързани с инвентарна книга и застрахователен фонд. Найгорното ниво на данни са данните за инвентарна книга. Към това ниво може да се създава
служебен опис с цел към него да се добавят архивни единици (една или повече).

7.1

Регистрация на копия от чуждестранни архиви
Стъпка Регистриране на копия от чужди архиви

7.1.1

Изпълнител: Служител от група И
За да стартира процеса по регистрация на копия от чуждестранни архиви е нужно експерт от
група И да е заредил начален екран. Избира се бутон егистрация на фонд от чужд архив.

фигура 182

При избора му излиза прозорец с предупредително съобщение. След потвърждаване на
въпроса се зарежда екран с полета за попълване.
Задължителните полета са оцветени и маркирани. Екранът се състои от следните секции
(фигура 183; фигура 184; фигура 185; фигура 186; фигура 187; фигура 188):
−

Основна информация – данните в тази секция не подлежат на редакция и са
информативни;

−

Данни за инвентарна книга:
o Държава – избира се държава. Полето е задължително.
o КМФ номер – полето не може да се редактира. Попълва се в зависимост от
избрата държава.
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o Инвентарен номер – системата автоматично генерира пореден номер, но той
може да се редактира. Номерът е уникален и полето е задължително.
o Вид на копията и обем – в тази секция се попълват броя на съответните копия.
Поне едно от полетата е задължително.

фигура 183

o Приет на – въвежда се дата на приемане. Може да се въведе ден, месец и
година; само месец и година или само година. Полето за година е
задължително.
o Лиже, издирили документите - полето не е задължително;
o Наличие на опис – маркира се, ако към постъплението има опис;
o Забележка – въвежда се допълнителна информация при необходимост;
o Кратко съдържание – полето не е задължително.
За добавяне на опис се натиска бутон Добави опис.

Версия 9.0

144

Ръководство за потребителя

фигура 184

−

Данни за застрахователен фонд – тази секция е неактивна в този процес. Има отделен
процес за въвеждане на данни за застрахователен фонд.

фигура 185

−

Списък с описи – секцията съдържа всички описи. За преминаване към екрана за опис
се натиска върху данните за самия опис.
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фигура 186

−

Валидационни грешки при въвеждане на данни по елементите – секцията съдържа
информация за обектите, в които има валидационни грешки (непопълнени полета;
грешно попълнени полета и др.);

фигура 187

−

Данни за стъпката – тези секция съдържа бутони за запис (Запиши) и бутон за
изпращане на следваща стъпка (изпрати за съгласуване), в която данните се одобряват
от началник/директор. Ако не са попълнени всички задължителни полета или има
некоректно въведени данни, докато не се отстранят грешките не може да се премине
на следваща стъпка.

фигура 188

7.1.1.1 Добавяне на данни за опис
За добавяне на опис се натиска бутон Добави опис (фигура 184) и на излязлото съобщение
(фигура 189) се натиска бутон ОК. Отваря се екран с данни за описа (фигура 190). Този опис е
служебен и няма номер – в полето за номер пише Неприложим. Няма необходимост от
попълване на данни за описа и може да се премине към добавяне на архивни единици.
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фигура 189

фигура 190

За добавяне на архивни единици по-долу на екрана за опис се натиска бутон Нова архивна
единица (фигура 191). Отваря се нов екран за добавяне на данни за архивна единица ().
За премахване на описа се натиска нутон Премахни описа и на излязлото съобщение се натиска
ОК. Ако описа има архивни единици, първо трябва те да се изтрият.
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фигура 191

7.1.1.2 Добавяне на данни за архивни единици
За добавяне на данни за архивни единици се натиска бутон Нова архивна единица (фигура 191)
и се отваря нов екран, съдържащ следните секции:
−

Основна информация (фигура 192) – данните в тази секция не подлежат на корекции и
са информативни.

−

Данни за картон (фигура 192):
o Държава – визуализира се автоматично в зависимост от избраната държава на
екрана с данни за инвентарна книга (фигура 183) и не може да се коригира.
o Град – полето е задължително;
o Архив хранител на оригиналите – полето е задължително;
o Шифър на документите – в първото поле се въвежда шифъра без горни и долни
индекси. Във второто поле се въвежда индекса, но има възможност за
форматиране и добавяне на горен или долен индекс. И двете полета са
задължителни. Второто поле не участва в справки и търсения.
o Заглавие на АЕ – полето е задължително.
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фигура 192

o Крайни дати – въвеждат се крайни дати на документите. Може да се въведе
ден, месец и година; само месец и година или само година.
o Език – избира се един или повече езика на документите; полето е
задължително;
o Степен на заснемане – полето е задължително;
o Лице, избирило документите – съдържа данните, въведени в същото поле на
екран данни за инвентарна книга и не може да се редактира.
o Архив хранител на копията – съдържа архива на потребителя, въвеждащ
данните;
o КМФ номер - съдържа данните, въведени в същото поле на екран данни за
инвентарна книга и не може да се редактира.
o Инвентарен номер – полето е задължително.
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фигура 193

o Вид на копията и обем – въвеждат се данни за съответната архивна единица.
o Формат – полето е задължително;
o Забележка – въвеждат се допълнитени данни при необходимост;
o Характеристика на заснетите документи;
o Печат на картон – за разпечатване на картон за копия от чужди архиви;
o Премахни архивна единица – за изтриване на архивната единица.
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фигура 194

Ако има задължителни полета, които не са попълнени или полета, които са
попълнени некоректно, в секцията Валидационни грешки при въвеждане на данни по
елементите се показва съобщение. Преди отстраняване на грешките фондът не може да
се изпрати на следваща стъпка.

7.1.2

Стъпка Съгласуване с директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за преглед и утвърждаване на данните. Отваря
съответния обект и преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 195) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.
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фигура 195

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира отново стъпка 7.1.1 Стъпка Регистриране на копия от чужди архиви.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Одобри, с което процесът приключва.
След приключване на процеса данните стават публични.

7.2

Добавяне на данни за застрахователен фонд

Извършва се впоследствие и не е задължително.

7.2.1

Стъпка Добавяне на данни за застрахователен фонд

Изпълнител: Служител от група И
За да стартира процесът е нужно експерт от група И да е намерил копието от чуждия архив и да
е зареден екран с основни данни. От падащия списък с процеси се избира Добавяне на данни
за застрахователен фонд и се натиска бутон Стартирай.

фигура 196

Зарежда се екран с данни за копията от чужд архив, като допълнително трябва да се попълнят
следните полета: дубли (негативи) брой, дубли(негативи) местонахождение, дубли (позитиви)
брой, дубли (позитиви) местонахождение, дата на предаване във фотолаборатория, дата на
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приемане от фотолаборатория и при нужда-забележка.Част от полетата за задължителни и са
маркирани и оцветени.

фигура 197

Всички данни освен тези за застрахователния фонд не подлежат на редакция.
За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва
многократно.
За преминаване към следваща стъпка за съгласуване на данните с директор се натиска бутон
Изпрати за съгласуване.

фигура 198

7.2.2

Стъпка Съгласуване с директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за преглед и утвърждаване на данните. Отваря
съответния обект и преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 199

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира отново стъпка 7.2.1 Стъпка Добавяне на данни за застрахователен
фонд.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Одобри, с което процесът приключва.

7.3

Редакция на данни

7.3.1

Стъпка Иниициране на процес и редакция на данни

Изпълнител: Служител от група И
За да се стартира този процес е нужно експертът да намери копието от чиждия архив и да
зареди екран с основна информация. От падащия списък с процеси се избира Редакция на
данни и бутон Стартирай (фигура 200). Всички данни на всички нива с изключение на
автоматично генерираните от системата и тези в секцията Данни за застрахователен фонд се
отключват и може да бъде нанесена корекция.

фигура 200

За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва
многократно.

Версия 9.0

154

Ръководство за потребителя
За преминаване към следваща стъпка за съгласуване на данните с директор се натиска бутон
Изпрати за ъгласуване.

фигура 201

Стъпка Съгласуване с директор

7.3.2

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за преглед и утвърждаване на данните. Отваря
съответния обект и преглежда данните в него. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 202) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.

фигура 202

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира отново стъпка 7.3.2 Стъпка Съгласуване с директор.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Одобри, с което процесът приключва.
След приключване на процеса коригираните данни стават публични.
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8

Процеси при дигитални обекти

Само при дигиталния архив процесите са на ниво документ, т.е. по един фонд може
да има няколко процеса по дигитализация (за всеки документ по процес). За всеки документ
се стартира отделен процес.
При стартиране на процес с ДО се прави проверка дали фондът, към който
принадлежи ДО, няма стартирал друг процес на ниво фонд. Ако има такъв не се позволява
стартиране на процеса по ДО.

8.1

Изготвяне на дигитални обекти

В рамките на този процес се добавят/коригират метаданни на ниво документ и се
създава дигитален обект на документа.

8.1.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса е нужно експертът да намери архивната единица, за която ще се
изготвят дигитални обекти (това е валидно, ако в системата документът, който ще се
дигитализира не съществува) или да намери документа, който ще се дигитализира (това е
валидно, ако в системата съществува документът, който ще се дигитализира). Ако процесът се
стартира от ниво архивна единица след стартиране системата автоматично създава документ
към архивната единица и се отваря екрана за документ, където да се въведат данните. Ако
процесът се стартира от ниво документ след стартиране системата отключва всички полета
(освен автоматично генерираните) на екрана за документ. За стартиране на процеса от
падащото меню на ниво архивна единица или документ се избира процес Изготвяне на
дигитални обекти и се натиска бутон Стартирай (фигура 203).
Данните от по-горните нива над документа остават неактивни и не подлежат на редакция.
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фигура 203

След въвеждане/корекции на необходимата информация тя се запазва с натискане на бутона
Запиши и се изпраща на следваща стъпка с натискане на бутон Изпрати за проверка (фигура
204). Бутонът Запиши може да се използва многократно.

фигура 204

8.1.2

Стъпка Преглед на данните и избор на сканиращ

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за преглед на метаданните на ниво документ. Отваря
фонда и документа и преглежда данните. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 205) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 8.1.1 Стъпка Иницииране на процес.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции от полето Избор на
сканиращ се избира служител, който да извърши сканирането и се натиска бутон Одобри, с
което се активира следваща стъпка - 8.1.4 Стъпка Изготвяне на дигитален обект.
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Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции, но самото сканиране не
може да бъде извършено в съответния архив може да насочи сканирането към друг архив. За
целта се въвежда коментар и се натиска бутон Одобри и изпрати за сканиране в друг архив.
Процесът преминава на стъпка 8.1.3 Стъпка Избор на друг архив за сканиране.

фигура 205

8.1.3

Стъпка Избор на друг архив за сканиране

Изпълнител: Служител от група Ж
Служителят получава задача за избор на друг архив за сканиране и отваря данните за
документа (фигура 206). Всички полета на всички нива не подлежат на корекция.

фигура 206
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От полето Препрати към друг архив се избира архив, към който да се препрати задачата за
сканиране и се натиска бутон Изпрати към друг архив. Процесът продължава на стъпка 8.1.4
Стъпка Избор на сканиращ.
За изпращане на сканиране към ДРКМ от полето се избира служител, който да извърши
сканирането и се натиска бутон Изпрати към ДРКМ. Процесът продължава на стъпка 8.2.5
Стъпка Изготвяне на дигитален обект.
За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска
се бутон Добави нов (фигура 205) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

8.1.4

срещу коментара.

Стъпка Избор на сканиращ

Изпълнител: Служител от група Г на избрания архив
Директорът/Началникът получава задача за избор на сканиращ. Отваря фонда и документа и
преглежда данните. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на
коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави
нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

фигура 207

За избор на сканиращ от полето Избор на сканиращ се избира служител, който да извърши
сканирането. Полето съдържа списък с всички служители с роля З от съответния архив. За
изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати.

8.1.5

Стъпка Изготвяне на дигитален обект

Изпълнител: Служител от група З
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Служителят получава задача за извършване на сканирането и отваря фонда и документа от
секция Моите задачи. Всички полета за всички обекти не са активни и не могат да се
редактират. Единствено на ниво Документ полето Текстова транскрипция в секция Дигитален
обект е активно.
Сканирането на дигиталните образи става извън системата. Те трябва да се съхранят на
компютъра на потребителя и в последствие да се добавят в системата. Добавянето на ДО в
системата става чрез специално Уиндоус приложение. За да се отвори приложението за
качване на ДО потребителят (от група З) трябва да се логне със собствените си потребителско
име и парола (фигура 208). Ако потребителят не е с роля служител от група З, системата не
позволява качване на ДО.

фигура 208

След успешен логин се старира Уиндоус приложението (фигура 213).

фигура 209

За добавяне на файл се натиска бутон Добави дигитален обект към опашката и се отваря друг
екран (фигура 210).
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фигура 210

На отворилия се екран се натиска бутон Избери файл и потребителят по стандартен начин
избира сканирания документ. След връщане на екрана (фигура 211) в полето се изписва пътя
до избрания файл/файлове. Ако някоя от автоматични проверки не е изпълнена срещу файла
свети в червено. С кликване два пъти върху съответния файл се отварят метаданните на
дигиталния образи, които са проверени автоматично от системата. Ако има грешки те се
показват и приложението не позволява избрания файл да бъде качен. За изтриване на избран
файл се натиска бутона delete два пъти срещу съответния файл. За изтриване на всички
файлове се натиска бутон Изтрий всички.

фигура 211

В поле Прикачи към документ със служебен идентификатор - се записва служебния
идентификатор на документа, към който ще прикачваме образа. При натискане на бутон
Намери документ се показва бутон Покажи детайли за обекта, който при натискане показва
исковите данни на документа (фигура 212).
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фигура 212

За добавяне на заредените файлове към опашката се натиска бутон Добави към опашката. На
отворилия се екран (фигура 213) от поле скорост се избира скоростта, с която да се качва
обекта, а от полетата Начален час и Краен час се задава времето, от което да започнат да се
качват файловете, които са наредени на опашката. Началният час трябва да е преди Крайния.
При по-слаба интернет връзка е препоръчително качвнето на файловете да става
извън работно време.
Стартирането на качването на файловете става с бутон Започни изпращане. Самото качване
започва във въведения начален час. В колона UploadStatus може да има 3 вида статуса за
дигитален обект.
-

Pending – изчакващ статус. Файлът, чака да бъде качен.

-

Uploading – файлът е в процес на качване.

-

Uploaded – файлът е успешно качен.

За преустановяване качване на файл се натиска бутон – Преустанови, който се появява на
мястото на Започни изпращане.
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Срещу всеки ред от заредените файлове има бутон Delete, с който се изтрива файлът от
опашката. Бутонът трябва да се натисне два пъти. За изтриване на всички файлове от опашката
се натиска бутон Изтрий всички.
За изтриване само на файлове, които вече са качени (статус Uploaded) се натиска бутон Изтрий
качените.

фигура 213

Успешно прикачените файлове се показват в Списък с дигитални обекти на екрана с метаданни
на документ. Ако не се виждат в секцията страницата трябва да се опресни – натиска се бутон
Презареди.
За изтегляне на всички производни наведнъж се натиска бутон Изтегли всички образи –
системата генерира zip файл, съдържащ всички производни.

фигура 214

При прикачване системата автоматично създава проиводни образи по предварително
зададени критерии, които при приключване на процеса стават публични. Мастер образите и
производните образи се отварят при натискане на имената им. За преглед на метаданните на
конкретен образ се натиска бутон
образ – натиска се бутон Изтрий.
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фигура 215

Когато всички дигитални обекти бъдат качени в стъпката се натиска бутон Изпрати за контрол
по качеството (фигура 216) и се преминава към стъпка 8.1.6 Стъпка Контрол по качеството.

фигура 216

При връщане за корекции се използва същата стъпка. Файловете, в които има някакви
забележки съдържат

8.1.6

до името си.

Стъпка Контрол по качеството

Изпълнител: Служител от група Ж
Служителят от група Ж получава задача за контрол по качеството и от Моите задачи отваря
документът и дигиталния обект към него. Контролът по качеството се определя както на ниво
целия дигитален обект, така и на ниво всеки дигитален образ. Преглежда качените дигитални
образи в сектор Списък с дигитални образи и попълва критериите за качестово на ниво всеки
файл (фигура 217). Отварянето на полетата за определяне на качествата на образа става чрез
натискане на бутон , намиращ се срещу всеки файл от списъка с образи. Когато всички
полета бъдат попълнени се натиска бутон Промени.
Файловете, които не са проверени имат

до името си.

За затваряне на секцията се натиска бутон Затвори.
Критериите за качество, са както положителни така и отрицателни.

Версия 9.0

164

Ръководство за потребителя

фигура 217

Критериите за качество на ниво ДО се попълват в секция Критерии за качество – дигитален
обект.
Критериите са подобни на тези при образите и могат да бъдат положителни и отрицателни.
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фигура 218

След попълване на всички критерии по качество се въвеждат данни в стъпката (фигура 219).
За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска
се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва многократно.
За одобряване на дигиталния обект се натиска бутон Одобри. Ако не са попълнени всички
критерии за качество на ниво дигиталния обект и всички дигитални образи или са попълнени,
но има отрицателни, не може да се одобри дигиталния обект. Ако всички критерии за качество
са попълнени и са положителни, процесът приключва и производните образи стават публични.
За връщане за пресканиране се натиска бутон Върни за пресканиране – процесът се връща на
предишната стъпка - 8.1.5 Стъпка Изготвяне на дигитален обект.

фигура 219
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8.2

Пресъздаване на дигитални обекти

В рамките на този процес се добавят/коригират метаданни на ниво документ и се
пресканира дигитален обект на документа.

8.2.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса е нужно експертът да намери документа, който ще се пресканира.
Зарежда се екранът с основни данни на ниво Документ по фонд. От падащо меню се избира
процес Пресъздаване на дигитални обекти и се натиска бутон Стартирай (фигура 220).
Всички полета на екрана за документ се активират и подлежат на редакция при необходимост.
Изключение правят само полетата, в които данните са генерирани автоматично от системата.
Те остават неактивни за редакция. Данните от по-горните нива остават неактивни и не
подлежат на редакция.

фигура 220

След въвеждане/корекции на необходимата информация тя се запазва с натискане на бутона
Запиши и се изпраща на следваща стъпка с натискане на бутон Изпрати за проверка (фигура
221). Бутонът Запиши може да се използва многократно.

фигура 221

8.2.2

Стъпка Преглед на данните и избор на сканиращ

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/Началникът получава задача за преглед на метаданните на ниво документ. Отваря
фонда и документа и преглежда данните. Данните за всички обекти не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов (фигура 222) и за запис на данните се натиска бутон
Запиши.
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За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/Началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции, което активира стъпка 8.2.1 Стъпка Иницииране на процес.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции от полето Избор на
сканиращ се избира служител, който да извърши сканирането и се натиска бутон Одобри, с
което се активира следваща стъпка - 8.2.5 Стъпка Изготвяне на дигитален обект.
Ако Директорът/Началникът реши, че няма необходимост от корекции, но самото сканиране не
може да бъде извършено в съответния архив може да насочи сканирането към друг архив. За
целта се въвежда коментар и се натиска бутон Одобри и изпрати за сканиране в друг архив.
Процесът преминава на стъпка 8.2.3 Стъпка Избор на друг архив за сканиране.

фигура 222

8.2.3

Стъпка Избор на друг архив за сканиране

Изпълнител: Служител от група Ж
Служителят получава задача за избор на друг архив за сканиране и отваря данните за
документа (фигура 223). Всички полета на всички нива не подлежат на корекция.
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фигура 223

От полето Препрати към друг архив се избира архив, към който да се препрати задачата за
сканиране и се натиска бутон Изпрати към друг архив. Процесът продължава на стъпка 8.2.4
Стъпка Избор на сканиращ.
За изпращане на сканиране към ДРКМ от полето се избира служител, който да извърши
сканирането и се натиска бутон Изпрати към ДРКМ. Процесът продължава на стъпка 8.2.5
Стъпка Изготвяне на дигитален обект.
За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска
се бутон Добави нов (фигура 223) и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

8.2.4

срещу коментара.

Стъпка Избор на сканиращ

Изпълнител: Служител от група Г на избрания архив
Директорът/Началникът получава задача за избор на сканиращ. Отваря фонда и документа и
преглежда данните. Данните за всички обекти не могат да бъдат редактирани. За въвеждане на
коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска се бутон Добави
нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона
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фигура 224

За избор на сканиращ от полето Избор на сканиращ се избира служител, който да извърши
сканирането. Полето съдържа списък с всички служители с роля З от съответния архив. За
изпращане на следваща стъпка се натиска бутон Изпрати.

8.2.5

Стъпка Изготвяне на дигитален обект

Изпълнител: Служител от група З
Служителят получава задача за извършване на сканирането и отваря фонда и документа от
секция Моите задачи. Всички полета за всички обекти не са активни и не могат да се
редактират. Единствено на ниво Документ полето Текстова транскрипция в секция Дигитален
обект е активно.
Сканирането на дигиталните образи става извън системата. Те трябва да се съхранят на
компютъра на потребителя и в последствие да се добавят в системата. Добавянето на ДО в
системата става чрез специално Уиндоус приложение. За да се отвори приложението за
качване на ДО потребителят (от група З) трябва да се логне със собствените си потребителско
име и парола (фигура 225). Ако потребителят не е с роля служител от група З, системата не
позволява качване на ДО.

фигура 225

След успешен логин се старира Уиндоус приложението (фигура 226).
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фигура 226

За добавяне на файл се натиска бутон Добави дигитален обект към опашката и се отваря друг
екран (фигура 227).

фигура 227

На отворилия се екран се натиска бутон Избери файл и потребителят по стандартен начин
избира сканирания документ. След връщане на екрана (фигура 228) в полето се изписва пътя
до избрания файл/файлове. Ако някоя от автоматични проверки не е изпълнена срещу файла
свети в червено. С кликване два пъти върху съответния файл се отварят метаданните на
дигиталния образ, които са проверени автоматично от системата. Ако има грешки те се
показват и приложението не позволява избрания файл да бъде качен. За изтриване на избран
файл се натиска бутона delete два пъти срещу съответния файл. За изтриване на всички
файлове се натиска бутон Изтрий всички.
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фигура 228

В поле Прикачи към документ със служебен идентификатор - се записва служебния
идентификатор на документа, към който ще прикачваме образа. При натискане на бутон
Намери документ се показва бутон Покажи детайли за обекта, който при натискане показва
исковите данни на документа (фигура 229).
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фигура 229

За добавяне на заредените файлове към опашката се натиска бутон Добави към опашката.
На отворилия се екран (фигура 230) от поле скорост се избира скоростта, с която да се качва
обекта, а от полетата Начален час и Краен час се задава времето, от което да започнат да се
качват файловете, които са наредени на опашката. Началният час трябва да е преди Крайния.
При по-слаба интернет връзка е препоръчително качвнето на файловете да става
извън работно време.
Стартирането на качването на файловете става с бутон Започни изпращане. Самото качване
започва във въведения начален час. В колона UploadStatus може да има 3 вида статуса за
дигитален обект.
-

Pending – изчакващ статус. Файлът, чака да бъде качен.

-

Uploading – файлът е в процес на качване.

-

Uploaded – файлът е успешно качен.

За преустановяване качване на файл се натиска бутон – Преустанови, който се появява на
мястото на Започни изпращане.
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Срещу всеки ред от заредените файлове има бутон Delete, с който се изтрива файлът от
опашката. Бутонът трябва да се натисне два пъти.За изтриване на всички файлове от опашката
се натиска бутон Изтрий всички.
За изтриване само на файлове, които вече са качени (статус Uploaded) се натиска бутон Изтрий
качените.

фигура 230

Успешно прикачените файлове се показват в Списък с дигитални обекти на екрана с метаданни
на документ. Ако не се виждат в секцията страницата трябва да се опресни – натиска се бутон
Презареди.
За изтегляне на всички производни наведнъж се натиска бутон Изтегли всички образи –
системата генерира zip файл, съдържащ всички производни.

фигура 231

При прикачване системата автоматично създава производни образи по предварително
зададени критерии, които при приключване на процеса стават публични. Мастер образите и
производните образи се отварят при натискане на имената им. За преглед на метаданните на
конкретен образ се натиска бутон
(фигура 231). От отворилата се секция избран дигитален
образ може да бъде изтрит с натискане на бутон Изтрий.
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фигура 232

Когато всички дигитални обекти бъдат качени в стъпката се натиска бутон Изпрати за контрол
по качеството (фигура 233) и се преминава към стъпка 8.2.6 Стъпка Контрол по качеството.

фигура 233

При връщане за корекции се използва същата стъпка. Файловете, в които има някакви
забележки съдържат

8.2.6

до името си.

Стъпка Контрол по качеството

Изпълнител: Служител от група Ж
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Служителят от група Ж получава задача за контрол по качеството и от Моите задачи отваря
документът и дигиталния обект към него. Контролът по качеството се определя както на ниво
целия дигитален обект, така и на ниво всеки дигитален образ. Преглежда качените дигитални
образи в сектор Списък с дигитални образи и попълва критериите за качестово на ниво всеки
файл (фигура 234). Отварянето на полетата за определяне на качествата на образа става чрез
натискане на бутон , намиращ се срещу всеки файл от списъка с образи. Когато всички
полета бъдат попълнени се натиска бутон Запиши избраните критерии.
За затваряне на секцията се натиска бутон Затвори.
Файловете, които не са проверени имат

до името си.

Критериите за качество, са както положителни така и отрицателни.

фигура 234
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Критериите за качество на ниво дигитален обект се попълват в секция Критерии за качество –
дигитален обект.
Критериите са подобни на тези при образите и могат да бъдат положителни и отрицателни.

фигура 235

След попълване на всички критерии по качество се въвеждат данни в стъпката (фигура 236).
За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска
се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва многократно.
За одобряване на дигиталния обект се натиска бутон Одобри. Ако не са попълнени всички
критерии за качество на ниво дигиталния обект и всички дигитални образи или са попълнени,
но има отрицателни, не може да се одобри дигиталния обект. Ако всички критерии за качество
са попълнени и са положителни, процесът приключва и производните образи стават публични.
За връщане за пресканиране се натиска бутон Върни за пресканиране – процесът се връща на
предишната стъпка 8.2.5 Стъпка Изготвяне на дигитален обект.
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фигура 236

8.3

Заличаване на дигитални обекти

Този процес се използва за заличаване на дигитални обекти. Дигиталните обекти, които са
заличени, не са публични.

8.3.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За изницииране на процес по заличаване на дигитален обект се намира съответния документ и
от полето Избор на процес за стратиране (фигура 237) се избира опция Заличаване на
дигитален обект и се натиска бутон Стартирай.

фигура 237

Полетата на всички нива са неактивни и не подлежат на корекция. В стъпката може да се
въведе коментар (фигура 238). За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда
необходимата информация, натиска се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска
бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва многократно.
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За изпращане на одобряване на искането за заличаване се натиска бутон Изпрати за
заличаване.

фигура 238

8.3.2

Стъпка Одобрение на заличаване

Изпълнител: Служител от група Д
Служителят получава задача за одобряване на заличаване и от секция Моите задачи отваря
документът (фигура 239). Данните на всички нива са неактивни и не подлежат на корекции.

фигура 239

За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска
се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва многократно.
За одобряване на заличаването се натиска бутон Одобри заличаване. Процесът приключва и
дигиталните образи от документа спират да бъдат публични.
За отхвърляне на заличаването се натиска бутон Отхвърли заличаване. Процесът приключва и
дигиталните образи към документа продължават да бъдат публични.

8.4

Възстановяване на дигитални обекти

Този процес може да се стартира само върху дигитални обекти, които са заличени. Ако
възстанивяването се одобри дигиталните образи стават публични.

8.4.1

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса се намира съответния документ и от поле Избор на процес за
стартиране (фигура 240) се избира опция Възстановяване на дигитален обет и се натиска бутон
Стартирай.

фигура 240

Полетата на всички нива са неактивни и не подлежат на корекция. В стъпката може да се
въведе коментар (фигура 241). За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда
необходимата информация, натиска се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска
бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва многократно.
За изпращане на одобряване на искането за възстановяване се натиска бутон Изпрати за
възстановяване.
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фигура 241

8.4.2

Стъпка Утвърждаване на възстановяване

Изпълнител: Служител от група Д
Служителят получава задача за одобряване на възстановяване и от секция Моите задачи
отваря документът (фигура 242). Данните на всички нива са неактивни и не подлежат на
корекции.

фигура 242

За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата информация, натиска
се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва многократно.
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За одобряване на възстановяването се натиска бутон Одобри възстановяване. Процесът
приключва и дигиталните образи от документа стават публични.
За отхвърляне на възстановяването се натиска бутон Отхвърли възстановяване. Процесът
приключва и дигиталните образи към документа продължават да са заличени и да не са
публични.

8.5

Добавяне на документ

Този процес е свързан с добавянето на

8.5.1

данни за документ без да има нужда от сканиране.

Стъпка Иницииране на процес

Изпълнител: Служител от група Б
За стартиране на процеса се намира съответния фонд и от ниво АЕ , от поле Избор на процес за
стартиране се избира опция Добавяне на документ.

фигура 243

Създава се нов документ автоматично със статус нов и следва да се попълнят нужните данни в
полетата. За запис на данните се натиска бутон Запиши. Бутонът може да се използва
многократно.
Бутон Изпрати за проверка изпраща на следваща стъпка Утвърждаване от директор.

фигура 244

8.5.2

Стъпка Съгласуване с директор

Изпълнител: Служител от група Г
Директорът/началникът получава задача за преглед и утвърждаване на данните. Отваря
съответния обект и преглежда данните в него. Данните за документа не могат да бъдат
редактирани. За въвеждане на коментар в полето Коментар се въвежда необходимата
информация, натиска се бутон Добави нов и за запис на данните се натиска бутон Запиши.
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фигура 245

За изтриване на въведения коментар се натиска бутона

срещу коментара.

Ако Директорът/началникът установи необходимост от корекции се натиска бутон Върни за
корекции.
Ако Директорът/началникът реши, че няма необходимост от корекции се натиска бутон
Регистрирай, с което процесът приключва.
След приключване на процеса данните стават публични.
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9

Справки

9.1

Справки за инвентарни описи

Тази справка съдържа данни за инвентарните описи в системата.
Критериите за търсене са:
o Номер на фонд;
o Хронологичен обхват (приблизителна дата);
o Хронологичен обхват (начална дата);
o Хронологичен обхват (крайна дата);
o Регистриран на – начална дата за търсене по период на дата на регистрация;
o Регистриран до – крайна дата за търсене по период на дата на регистрация;
o Статус на описа;
o Архив.

фигура 246

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на фонда;
o Наименование на фонда;
o Номер на опис;
o Ниво на описание;
o Статус на описа;
o Брой архивни единици (от ниво опис в секция Обем и носител – Брой АЕ);
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o Брой архивни единици с буквени индекси (всички архивни единици на описа, въведни в
системата, които имат буква в номера си);
o Линейни метри (от ниво опис в секция Обем и носител – Линейни метри).
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
o Брой описи – общ брой намерени описи;
o Брой архивни единици – общ брой архивни единици от всички намерени описи;
o Брой архивни единици с буквени индекси – общ брой на такива единици от всички
намерени описи;
o Линейни метри – сума от линейните метри на всички намерени описи.

9.2

Списък на фондове в архиви

Тази справка съдържа списък на всички фондове с обработени и необработени документи,
регистрирани в системата.
Критериите за търсене са:
o Ниво на описание – избира се дали да се търси фонд с обработени документи, фонд с
необработени документи или и двата вида.
o Вид на фонда;
o Индекс от отраслова схема;
o Начин на придобиване;
o Заведен от/до – търси по период на завеждане на фонда;
o Статус на фонда;
o Архив;
o Хронологичен обхват (приблизителна дата);
o Хронологичен обхват (начална дата);
o Хронологичен обхват (крайна дата);
o Масив на фонда.
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фигура 247

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на фонда;
o Наименование на фонда;
o Вид на фонда;
o Индекс от отраслова схема;
o Начин на придобиване;
o Хронологичен обхват приблизителна дата;
o Хронологичен обхват начална дата;
o Хронологичен обхват крайна дата;
o Дата на завеждане;
o Статус на фонда;
o Ниво на описание;
o Общ брой описи във фонда (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой ИО);
o Общ брой АЕ (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой АЕ);
o Линейни метри (от ниво фонд в секция Обем и носител – Линейни метри).
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
o Брой фондове – общ брой намерени фондове;
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o Брой описи – общ брой описи от всички намерени фондове;
o Брой архивни единици – общ брой архивни единици от всички намерени фондове;
o Линейни метри – сума от линейните метри на всички намерени фондове.

9.3

Списък на частични постъпления в архива

Тази справка съдържа списък на всички ЧП, регистрирани в системата.
Критериите за търсене са:
o Заведен от/до – търси по период на завеждане на ЧП;
o Статус на ЧП;
o Вид на ЧП;
o Начин на придобиване;
o Архив;
o Хронологичен обхват (приблизителна дата);
o Хронологичен обхват (начална дата);
o Хронологичен обхват (крайна дата);
o Масив на ЧП.

фигура 248

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на ЧП;

Версия 9.0

187

Ръководство за потребителя
o Наименование на ЧП;
o Дата на завеждане;
o Наименование на лицето/учреждението, предало документите;
o Вид на ЧП;
o Характеристика на документите;
o Забележка;
o Статус на ЧП;
o Начин на придобиване;
o Хронологичен обхват приблизителна дата;
o Хронологичен обхват начална дата;
o Хронологичен обхват крайна дата;
o Общ брой описи в ЧП (от ниво ЧП в секция Обем и носител – Брой ИО);
o Общ брой АЕ (от ниво ЧП в секция Обем и носител – Брой АЕ);
o Линейни метри (от ниво ЧП в секция Обем и носител – Линейни метри).
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
o Брой ЧП – общ брой намерени ЧП;
o Брой описи – общ брой описи от всички намерени ЧП;
o Брой архивни единици – общ брой архивни единици от всички намерени ЧП;
o Линейни метри – сума от линейните метри на всички намерени ЧП.

9.4

Списък на спомени в архива

Тази справка съдържа списък на всички спомени, регистрирани в системата.
Критериите за търсене са:
o Заведен от/до – търси по период на завеждане на спомени;
o Статус на спомен;
o Вид на спомен;
o Начин на придобиване;
o Архив;
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o Хронологичен обхват (приблизителна дата);
o Хронологичен обхват (начална дата);
o Хронологичен обхват (крайна дата);
o Масив на спомен.

фигура 249

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на спомен;
o Наименование на спомен;
o Дата на завеждане;
o Техника на създаване;
o Ограничения по използването;
o Вид на спомен;
o Забележка;
o Статус на спомен;
o Начин на постъпване;
o Хронологичен обхват приблизителна дата;
o Хронологичен обхват начална дата;
o Хронологичен обхват крайна дата;
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o Линейни метри (от ниво спомен в секция Обем и носител – Линейни метри).
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
o Брой спомени – общ брой намерени спомени;
o Линейни метри – сума от линейните метри на всички намерени спомени.

9.5

Справка за фондова наличност

Тази справка съдържа данни за регистрираните обекти от всички нива.
Критериите за търсене са:
o Заведен от/до – търси по период на завеждане на обектите;
o Ниво на описание – избира се вида на обекта.
o Статус;
o Архив.
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Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Ниво на описание;
o Номер на обекта;
o Наименование на фонда/спомена/ЧП;
o Дата на завеждане на фонда/спомена/ЧП;
o Статус;
o Автор на описанието.
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9.6

Справка за видове обем и носител за фондове

Тази справка съдържа обобщени данни за обеми по видове носители (сумират се данните от
обем и носител на ниво опис за всички описи във фонд).
Критериите за търсене са:
o Ниво на описание – може да се търси по ЧП, спомен, фонд с обработени документи и
фонд с необработени документи;
o Заведен от/до – търси по период на завеждане на обектите;
o Архив;
o Вид на фонда;
o Индекс от отраслова схема;
o Начин на придобиване;
o Статус;
o Масив на фонда/ЧП/спомен
o Хронологичен обхват приблизителна дата;
o Хронологичен обхват начална дата;
o Хронологичен обхват крайна дата.
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Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Ниво на описание;
o Номер на фонд/ЧП/спомен;
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o Наименование;
o Дата на завеждане;
o Статус на фонд/ЧП/спомен;
o Индекс от отраслова схема;
o Вид на фонда;
o Начин на придобиване;
o Линейни метри (от ниво фонд в секция Обем и носител – Линейни метри);
o Брой кутии (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой кутии);
o Брой АЕ (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой АЕ);
o Брой рулони/тубуси (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой рулони/тубуси);
o Брой АЕ с фонодокументи (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой АЕ с
фонодокументи);
o Брой АЕ с фотодокументи (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой АЕ с
фотодокументи);
o Брой АЕ с кино документи (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой АЕ с кино
документи);
o Брой АЕ с електронни документи (от ниво фонд в секция Обем и носител – Брой АЕ с
електронни документи);
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
o Общ брой кутии;
o Общ брой АЕ;
o Общ брой рулони/тубуси;
o Общ брой АЕ с фонодокументи;
o Общ брой АЕ с фотодокументи;
o Общ брой АЕ с кино документи;
o Общ брой АЕ с електронни документи.
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9.7

Отчет за наличие на копия на АЕ/документи във фондове

Тази справка съдържа обобщени данни за наличието на копия на документи по видове.
Сумират се данните, посочени в избраното ниво. На ниво опис се сумират данните за АЕ в опис;
на другите нива се сумират данните за документи на нива АЕ/документ.
Критериите за търсене са:
o Архив;
o Ниво на описание – може да се търси по инвентарен опис, архивна единица, документ.
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Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на фонд;
o Наименование на фонд;
o Ниво на описание;
o Брой микрофилми - На ниво опис се сумират данните за АЕ в опис; на другите нива се
сумират данните за документи на нива АЕ/документ;
o Брой дигитални копия - На ниво опис се сумират данните за АЕ в опис; на другите нива
се сумират данните за документи на нива АЕ/документ;
o Брой копия негатив - На ниво опис се сумират данните за АЕ в опис; на другите нива се
сумират данните за документи на нива АЕ/документ;
o Брой копия позитив - На ниво опис се сумират данните за АЕ в опис; на другите нива се
сумират данните за документи на нива АЕ/документ;
o Брой ксерокопия - На ниво опис се сумират данните за АЕ в опис; на другите нива се
сумират данните за документи на нива АЕ/документ.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
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−

Общ брой микрофилми;

−

Общ брой дигитални копия;

−

Общ брой копия негатив;

−

Общ брой копия позитив;

−

Общ брой ксерокопия.

9.8

Справка за увредени документи

Тази справка съдържа данни за физическото състояние (без добро) на документите в архива.
Критериите за търсене са:
o Физическо състояние;
o Статус на документ;
o Архив.
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Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на фонд;
o Наименование на фонд;
o Номер на опис;
o Номер на АЕ;
o Номера на листа на документа;
o Физическо състояние;
o Статус на документа.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
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−

9.9

Общ брой намерени документи.

Справка за реставрирани документи

Тази справка съдържа данни за реставрирани документи в архива. Показват се всички
документи, за които има въведена поне една дата на реставрация.
Критериите за търсене са:
o Реставриран от/до – период за търсене по дата на рестварация;
o Статус на документ;
o Архив.
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Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на фонд;
o Наименование на фонд;
o Номер на опис;
o Номер на АЕ;
o Номера на листа на документа;
o Дати на рестваряция на документа;
o Статус на документа.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой намерени документи.

9.10 Справка за обема и брой на дигиталните обекти
Тази справка показва обема и боря на дигиталните обекти в зависимост от задаените критерии.
Критериите за търсене са:
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o Създаден от/до – период за търсене по дата на създаване на дигиталния обект;
o Статус на дигиталния обект;
o Архив.
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Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Дата на създаване на дигиталния обект;
o Заглавие на документа;
o Размер в байтове на дигиталния обект;
o Брой мастер образи в дигиталния обект;
o Статус на дигиталния обект.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой намерени дигитални обекти;

−

Общ брой байтове;

o Общ брой мастер образи.

9.11 Справка за Регистър на дигиталните обекти
Тази справка показва дигитални обекти в зависимост от зададения период на търсене по дата
на създаване.
Критериите за търсене са:
o Създаден от/до – период за търсене по дата на създаване на дигиталния обект;
o Архив;
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o Статус на ДО;
o Служебен идентификатор.

фигура 256

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Код на страната;
o Код на архива;
o Наименование на архива;
o Служебен идентификатор на документ;
o Номер на фонд;
o Номер на инвентарен опис;
o Номер на архивна единица;
o Номер на листове;
o Заглавие на документа;
o Дата на създаване на документа;
o Статус на документа;
o Дата на създаване на ДО;
o Брой мастер образи в ДО;
o Размер в байтове на ДО;
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o Статус на ДО;
o Оператор/Сканиращ.

9.12 Справка за текстови транскрипции на дигитални обекти
Тази справка е подобна на справката за обема и брой на дигиталните образи, но съдържа само
дигитални обекти, които имат текстова транскрипция.
Критериите за търсене са:
o Създаден от/до – период за търсене по дата на създаване на дигиталния обект;
o Статус на дигиталния обект;
o Архив.

фигура 257

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Служебен ИД
o Дата на създаване на дигиталния обект;
o Заглавие на документа;
o Статус на дигиталния обект;
o Текстова транскрипция.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой намерени дигитални обекти.
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9.13 Статистически данни за използване на дигиталните
обекти в интернет
Тази справка показва дигитални обекти, които са отваряни от публичния сайт и брой на
покаванията.
Критериите за търсене са:
o Дата от/до – период за търсене по дата ;
o Статус на дигиталния обект;
o Архив.

фигура 258

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Заглавие на документа;
o Служебен ИД на дигиталния обект;
o Статус на дигиталния обект;
o Общ брой показвания за дигиталния обект в зависимост от зададените дати в
търсенето.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой показвания на всички дигитални обекти, отговарящи на критериите за
търсене.

9.14 Инвентарна книга на копия от чужди архиви
Тази справка съдържа данни за инвентарна книга при копия на документи от чужди архиви.
Критерии за търсене:
o Създаден от/до – търси по период на създаване на записа в системата.
o КМФ номер.
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фигура 259

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o КМФ номер;
o Инвентарен номер;
o Приет на;
o Държава;
o Брой кадри;
o Микрофилми - негатив;
o Микрофилми – позитив;
o Ксерокопие;
o Дигитално копие;
o Друго;
o Наличие на опис;
o Кратко съдържание;
o Лице, издирило документите;
o Забележка за инвентарна книга.

9.15 Застрахователен фонд на копия от чужди архиви
Тази справка показва данни за застрахователния фонд на копията на документи от чужди
архиви.
Критерии за търсене:
o Създаден от/до – търси по период на създаване на записа в системата.
o КМФ номер.
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фигура 260

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o КМФ номер;
o Инвентарен номер;
o Микрофилми - негатив;
o Микрофилми – позитив;
o Ксерокопие;
o Дигитално копие;
o Друго;
o Дубли – негатив (брой);
o Дубли – негатив (местонахождение);
o Дубли – позитив (брой);
o Дубли – позитив (местонахождение);
o Дата на предаване във фотолаборатория;
o Забележка за застрахователен фонд.

9.16 Активни процеси
Тази справка показва активните процеси в зависимост от избраните критерии за търсене.
Критерии за търсене:
o Архив;
o Стратиран от/до – период за търсене по дата на стартиране на процеса;
o Номер на фонд;
o Процес;
o Инициатор на процеса.
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фигура 261

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Архив;
o Номер на фонд;
o Наименование на фонд;
o Процес, който е активен и текущата стъпка;
o Дата на стартиране на процеса;
o Инициатор на процеса.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой активни процеси, които са намерени.

9.17 Списък на фондове в архиви (потребител)
При стартиране на тази справка се показва фондовата наличност в архива, към който
принадлежи логнатия потребител. Не се задават критерии за търсене.

фигура 262

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
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o Номер на фонд;
o Дата на първото постъпване (по документ за приемане) – дата на завеждане на фонда;
o Официално наименование на фонда, пълно и съкратено в скоби и измененията му Наименование на фонд;
o Забележка – от ниво фонд;
o Статус на фонда.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой фондове, които са намерени;

−

Общ брой описи – сумира се полето Брой ИО от секция Обем и носител на фонда за
всички намерени фондове;

−

Общ брой архивни единици - сумира се полето Брой АЕ от секция Обем и носител на
фонда за всички намерени фондове;

−

Общ брой линейни метри - сумира се полето Линейни метри от секция Обем и носител
на фонда за всички намерени фондове.

9.18 Списък частични постъпления (потребител)
При стартиране на тази справка се показват всички ЧП в архива, към който принадлежи
логнатия потребител. Не се задават критерии за търсене.

фигура 263

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Номер на ред – номер на ЧП;
o Дата на завеждане на ЧП;
o Наименование и адрес на учреждението или лицето, предало документите – от ниво
ЧП.
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o Вид и характер на документите - Характеристика на документите от ниво ЧП;
o Количество на документите - от секция Обем и носител на ниво ЧП се показват само
полета, които са попълнени (име на поле + въведена стойност). Ако няма нищо
попълнено се показва стойността от Други (само стойността).
o Забележка – от ниво ЧП;
o Статус на ЧП.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой ЧП, които са намерени;

−

Общ брой описи – сумира се полето Брой ИО от секция Обем и носител на ЧП за всички
намерени ЧП;

−

Общ брой архивни единици - сумира се полето Брой АЕ от секция Обем и носител на ЧП
за всички намерени ЧП;

−

Общ брой линейни метри - сумира се полето Линейни метри от секция Обем и носител
на ЧП за всички намерени ЧП.

9.19 Списък на спомени в архива (потребител)
При стартиране на тази справка се показват всички спомени в архива, към който принадлежи
логнатия потребител. Не се задават критерии за търсене.

фигура 264

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Номер на ред – номер на спомен;
o Дата на постъпване – Дата на завеждане на спомен;
o Име и адрес на автора - Наименование на учреждението/лицето, предало документите
от ниво спомен.
o Заглавие – наименование на спомена;
o Техника на създаване – Начин на създаване от ниво спомен;
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o Обем - от секция Обем и носител на ниво спомен се показват само полета, които са
попълнени (име на поле + въведена стойност). Ако няма нищо попълнено се показва
стойността от Други (само стойността).
o Начин на постъпване – Начин на придобиване от ниво спомен;
o Ограничения по използването - Условия за достъп от ниво спомен;
o Забележка – от ниво спомен;
o Статус на спомен.
Над таблицата с намерени резултати се показва друга таблица, съдържаща следните суми от
намерените резултати:
−

Общ брой спомени, които са намерени;

−

Общ брой линейни метри - сумира се полето Линейни метри от секция Обем и носител
на спомени за всички намерени спомени.

9.20 Списък на необработени документи
Тази справка съдържа данни за фондове с необработени документи и фондове, съдържащи
груби описи. Справката показва данни за самите груби описи.
Критериите за търсене са:
-

Вид на фонда;

-

Индекс от отраслова схема;

-

Начин на придобиване;

-

Заведен от/до – търси по период на завеждане на фонда;

-

Статус на опис;

-

Статус на фонда;

-

Архив;

-

Хронологичен обхват (приблизителна дата);

-

Хронологичен обхват (начална дата);

-

Хронологичен обхват (крайна дата);

-

Масив на фонда.
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фигура 265

Таблицата с намерени резултати съдържа следните колони:
o Код на страната;
o Архив;
o Номер на фонда;
o Наименование на фонда;
o Вид на фонда;
o Индекс от отраслова схема;
o Начин на придобиване;
o Дата на завеждане на фонда;
o Забележка от фонда;
o Номер на груб опис;
o Статус на опис;
o ЛМ на грубия опис (от ниво опис в секция Обем и носител – Линейни метри).

9.21 Справка метаданни на дигитални обекти
Тази справка съдържа метаданните на дигитален обект, чийто служебен идентификатор е
въведен.
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В полето Сл.идентификатор се въвежда служебния идентификатор на дигиталния обект (този
идентификатор съвпада със служебния идентификатор на документа, към който е дигиталния
обект).

фигура 266

В намерените резултати се показват следните данни:
-

№ по ред – пореден номер на елемента;

-

Наименование на елемента;

-

Пояснение – стойност на съответния елемент.

9.22 Справка за дигитални обекти, върнати за корекция
Тази спрвка съдържа дигитални обекти, които са били върнати за корекция в някои от
процесите Изготвяне или Пресъздаване на дигитален обект.
Критериите за търсене са:
-

Дата от/до – период, през който е извършено връщането за корекция;
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-

Архив – архив, в който се намира дигиталния обект, който е върнат за корекция.

фигура 267

Намерените резултати съдържат следните данни:
-

Код на страната;

-

Архив, в който се намира дигиталния обект;

-

Номер на фонда, в който се намира дигиталния обект;

-

Номер на опис, в който се намира дигиталния обект;

-

Номер на АЕ, в която се намира дигиталния обект;

-

Идентификатор на ДО – служебен идентификатор на дигиталния обект;

-

Извършил сканиране – име на служителя, изпратил дигитлания обект за проверка;

-

Дата на връщане за корекция – дата, на която дигиталния обект е върнат на стъпка за
корекция;

-

Върнал за корекция – име на служителя, който е върнат дигиталния обект за корекция.

Най-отгоре на таблицата се показва общия брой дигитални обекти, върнати за корекция в
зависимост от направеното търсене.
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10

Анотирани списъци

Анотираните списъци се показват при натискане на бутон Анотирани списъци. Отваря се списък
с всички анотирани списъци в системата (фигура 268). Анотираните списъци съдържат
документи и/или архивни единици, принадлежащи към определена тема.

фигура 268

За изтриване на анотиран списък се натиска бутон

срещу съответния списък.

срещу
За редакция на анотиран списък (данни и/или съдържание) се натиска бутон
съответния списък. Редакцията е аналогична на добавянето на нов списък, но полетата
съдържат предварително въведените данни.
За добавяне на нов анотиран списък се натиска бутон Добави нов и след потвърждение на
излязлото съобщение се отваря екрана за въвеждане на данни за анотирания списък (фигура
269).

фигура 269

В полето Заглавие се въвежда заглавие на анотирания списък. Автоматично се генерират име
на потребителя, създал списъка и дата на създаване.
За запис на въведените данни се натиска бутон Запиши.
За връщане на екрана, съдържащ списък с всички анотирани списъци, се натиска бутон Върни.
За добавяне на архивни единици и документи към анотирания списък се натиска бутон Добави.
Отваря се нова секция за търсене на архивни единици и документи по различни критерии (
фигура 270).
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фигура 270

Задават се критерии за търсене и се натиска бутона Търсене. Намерените резултати се
визуализират и до всеки обект има маркер Маркирай за добавяне. Маркират се всички обекти,
които да се добавят към анотирания списъки се натиска бутон Добави маркираните към
темата. Маркираните резултати се показват в таблицата, съдържаща всички архивни единици и
документи, принадлежащи към анотирания списък (фигура 271).
За изтриване на документ или архивна единица от анотирания списък се натиска бутон
срещу съответния обект.
За експорт на таблицата, съдържаща документите и архивните единици в анотирания списък в
Excel формат се натиска бутон Експорт.
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фигура 271

Архивни единици и документи могат да се добавят към анотирани списъци и от секция Участие
в анотирани списъци на екраните за архивна единица (4.3.9 Участие в анотирани списъци) и
документ (4.4.9 Участие в анотирани списъци) в случай че по фонда тече някакъв процес и тези
полета са отворени.
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11

Новини

Екранът за новини (фигура 272) се достъпва при натискане на бутон Новини от главното меню и
се вижда от всички потребители на системата. Екранът съдържа новини за системата. За всяка
новина се показва дата на добавяне и има линкове за сваляне на прикачени файлове, ако има
такив добавени към нея.

фигура 272

Функционалността за редакция на новини е достъпна за всички потребители с роля Служител
от група Б1 (Администратор). Достъпва се при натискане на бутон Редакция на новини в
главното меню на системата. Екранът, който се отваря (фигура 273)съдържа списък с всички
съществуващи новини.

фигура 273

За добавяне на нова новина се натиска бутон Нова новина и се отваря нов екран (фигура 274), в
който да се въведат данните за нея.
За коригиране на съществуваща новина се натиска бутон Редактирай срещу съответната новина
в списъка. Отваря се секция Редактиране на новини (фигура 274), в която се нанасят
съответните корекции.
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фигура 274

При добавяне на новина се въвеждат следните данни:
За запис на новината се натиска бутон Запиши. Активните новини се показват на екрана
за новини.
За затваряне на секцията се натиска бутон Затвори.
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12

Excel файл за импорт на данни за инвентарни
описи и архивни единици

Файлът за импорт на данни може да се използва при процеси Въвеждане на данни за
регистрирани фондове и описи; Регистрация на нов фонд с пореден опис; Фактическа грешка.
При импорт автоматично се създава опис и архивни единици към него, ако се импортва от ниво
фонд. Ако се импортва от ниво опис към съответния опис се създават автоматично архивни
единици.
За всеки масив на опис има отделен файл за импорт. В името на файла е отбелязан масивът на
описа, за който се отнасят.
Файлът се състои от два шийта – първият шийт (ArchiveEntities_NoIndex) съдържа данни за
архивните единици (всяка архивна единица е на отделен ред); вторият шийт (Inventory)
съдържа данни за инвентарния опис.
Във файловете се използват следните цветови означения:
-

Клетки, оцветени в червено са задължителни за попълване;

-

Група от клетки, оцветени в синьо – поне една от сините клетки е задължителна за
попълване.

При отваряне на файла се показва съобщение, че Макросите са неактивни. За правилната
работа с файла, те трябва да се активират – натиска се бутон Enable Content (фигура 275).

фигура 275

Някои от полетата могат да се попълват чрез избор от предварително дефинирани стойности. В
при натискане върху тях. За въвеждане на повече от една
края на тези полета се показва
стойности се избират последователно и се показват в полето.
Шийтът с данни за опис (Inventory) съдържа следните данни:
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-

Масив на описа – съдържа съответния масив в зависимост от избрания файл;

-

Дата на регистриране на описа;

-

Автор на описанието – име на потребителя, създал описа;

-

Начин на продобиване – избира се начин на придобиване на описа.

-

Начална дата – начална дата на периода, за който се отнася описа. Съдържа 3 отделни
клетки за дата, месец и година, съответно. Въвеждането на година е задължително. Ако
няма дата във всяка една от трите клетки се въвежда 0 (нула).

-

Крайна дата - крайна дата на периода, за който се отнася описа. Съдържа 3 отделни
клетки за дата, месец и година, съответно. Въвеждането на година е задължително. Ако
няма дата във всяка една от трите клетки се въвежда 0 (нула).

-

Приблизителна дата – въвежда се приблизителен период, за който се отнася описа. Ако
е без дата се изписва като текст.

-

Линейни метри – линейни метри на описа;

-

Брой АЕ – брой архивни единици в описа;

-

Брой кутии – брой кутии в описа;

-

Брой рулони/тубуси – брой рулони и/или тубуси в описа;

-

Брой АЕ с фонодокументи – брой архивни единици с фонодокументи в описа;

-

Брой АЕ с фотодокументи - брой архивни единици с фотодокументи в описа;

-

Брой с кино документи - брой архивни единици с кино документи в описа;

-

Брой АЕ с електронни документи - брой архивни единици с електронни документи в
описа;

-

Друго – въвежда се допълнителна информация за обема на описа;

-

Промени в наименование на фондообразувателя – въвеждат се данни за промените в
наименованието на фондообразувателя за периода, за който се отнася описа;

-

История на фондообразувател/биографични данни – въвеждат се данни за историята на
фондообразувателя или биографични данни за периода, за който се отнася описа;

-

История на фонда – въвежда се допълнителна информация за история на фонда;

-

Наименование на учреждението/лицето, предало документите – въвежда се
наименование на учреждението/лицето, което е предало документите;

-

Характеристика на документите – въвежда се допълнителна информация за
документите в описа;
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-

Класификационна схема на ИО – класификационна схема на описа;

-

Списък на съкращенията – списък на съкращенията, използвани в описа;

-

Оригиналност – избират се вида на оригиналност на документите;

-

Начин на създаване – избират се начини на създаване на документите в описа;

-

Език – избира се език, на който са документите в описа;

-

Условия за достъп – въеждат се данни за условията за достъп до документите в описа;

-

Микрофилмирани АЕ – въвежда се брой микрофилмирани копия на архивни единици в
описа;

-

Кадри негатив - въвежда се брой кадри негатив на копия на архивни единици в описа;

-

Кадри позитив – въвежда се брой кадри позитив на копия на архивни единици в описа;

-

Дигитализирани АЕ – въвежда се брой дигитализирани копия на архивни единици в
описа;

-

Заснети АЕ – въвежда се брой заснети копия на архивни единици в описа;

-

Забележка – въвежда се забележка за описа;

-

Зачислени линейни метри – въвеждат се линейни метри на описа при зачисляването
му. При нов опис трябва да има същата стойност като линейните метри, въведени погоре.

-

Зачислени брой АЕ – въвеждат броя архивни единици в описа при зачисляването му.
При нов опис трябва да имат същата стойност като броя архивни единици, въведени погоре.

-

Отчислени линейни метри – въвеждат се линейни метри, ако има отчисляване;

-

Отчислени брой АЕ – въвеждат се брой архивни единици, ако има отчисляване.

Шийтът с данни за архивна единица (ArchiveEntities_NoIndex) съдържа следните данни:
-

Номер на архивна единица – пореден номер на архивната единица;

-

Индекс (кл. схема на ИО) – индекс от класификационната схема на инвентарния опис;

-

Заглавие – съдържа заглавието на архивната единица;

-

Начална дата – начална дата на периода, за който се отнася архивна единица. Съдържа
3 отделни клетки за дата, месец и година, съответно. Въвеждането на година е
задължително. Ако няма дата във всяка една от трите клетки се въвежда 0 (нула).
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-

Крайна дата - крайна дата на периода, за който се отнася архивна единица. Съдържа 3
отделни клетки за дата, месец и година, съответно. Въвеждането на година е
задължително. Ако няма дата във всяка една от трите клетки се въвежда 0 (нула).

-

Прибл. дата – въвежда се приблизителен период, за който се отнася описа. Ако е без
дата се изписва като текст.

-

Място на създаване – място на създаване на архивната единица;

-

Брой листове – брой листа в архивната единица (само за описи без индекс);

-

Брой листове текстови – брой листа с текст в архивната единица (не важи за описи без
индекс);

-

Брой листове графични - брой листа с графики в архивната единица (не важи за описи
без индекс);

-

Количество магнитни ленти;

-

Количество микрофилми/микрофиши, фотохартия;

-

Брой на кадрите;

-

Количество кино-видеоленти;

-

Количество електронни носители;

-

Друго – данни за друг вид носител на архивните единици;

-

Създател – име на създателя на архивната единица (само за описи без индекс);

-

Организация – автор – име на организацията, която е автор на архивната единица (не
важи за описи без индекс);

-

Размери в см;

-

Мащаб;

-

Разширено описание на съдържанието;

-

Оригиналност – избират се вида на оригиналност на документите;

-

Начин на създаване – избират се начини на създаване на документите в архивната
единица;

-

Език – избира се език, на който са документите в архивната единица;

-

Условия за достъп – въеждат се данни за условията за достъп до документите в описа;

-

Особености;

-

Физическо състояние на документите в архивната единица;
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-

Дати на реставрация на архивната единица. Датите се въвеждат в следния формат
дд.мм.гггг и ако са повече от една се изборяват с ;;

-

Микрофилм – въвежда се брой микрофилмирани копия на документите в архивната
единица;

-

Дигитално копие - въвежда се брой дигитализирани копия на документите в архивната
единица;

-

Ксерокопие - въвежда се брой ксекопия на документите в архивната единица;

-

Кадри негатив - въвежда се брой кадри негатив на копия на документи от архивната
единица;

-

Кадри позитив – въвежда се брой кадри позитив на копия на документи от архивната
единица;

-

Друго – допълнителни данни за копия на документите в архивната единица;

-

Забележка – въвежда се забележка за архивната единица;

-

Стадий – само за описи с индекс К и Т;

-

Фаза – само за описи с индекс П;

-

Част - само за описи с индекс П;

-

Зачислени линейни метри – въвеждат се линейни метри на архивната единица при
зачисляването ѝ. При нова архивна единица трябва да има същата стойност като
линейните метри, въведени по-горе.

-

Зачислени брой документи – въвеждат броя документи в архивната единица при
зачисляването ѝ. При нова архивна единица трябва да имат същата стойност като броя
листа, въведени по-горе.

-

Отчислени линейни метри – въвеждат се линейни метри, ако има отчисляване;

-

Отчислени брой документи – въвеждат се брой листа, ако има отчисляване.

-

Дата на създаване на описанието;

-

Автор на описанието – име на потребителя, създал архивната единица.
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