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GİRİŞ
Bu təlimat kargüzarlıq işlərinin yerinə yetirilməsində Elektron
Kargüzarlıq Sistemini (bundan sonra Sənəd təminatı Sistemi) istismar
edən istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmşdur.
Sənəd
təminatı
Sistemi
artıq
sizin
kompüterinizə
yüklənmişdirsə, onda kargüzarlıq işləri üzrə qarşınızda duran
məsələlərin həllini Sənəd təminatı Sisteminin köməkliyi ilə həyata
keçirə bilərsiniz və baxılan təlimat bu işdə sizin yardımçınız olar.

I hissə. Sənədlərlə iş
İstifadəçinin sənədlər üzərində yerinə yetirə biləcəyi nümunəvi işlər
aşağıdakılardır:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

İlkin sənədin qeydiyyatı;
İkinci sənədin qeydiyyatı;
Təkrar sənədin qeydiyyatı;
Cavabın qeydiyyatı;
Sənədin surətinin yaradılması;
Sənədin dəyişdirilmədi;
Sənədlə tanışlıq;
Sənədin daxilolma səviyyəsinin dəyişdirilməsi;
Sənədin silinməsi.

Bölüm 1. Ümumi anlayışlar
“Sənədlər” qovluğu
Sənədlərin “filtirlənməsini” təmin edən tematik qovluqlar siyahısından
ibarət bütün sənədlərin yerləşdiyi Sənədlər qovluğudur.

Bu qovluqlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək:
· Mənim sənədlərim qovluğu. Bu qovluqda istifadəçi əməkdaşa aid olan (icra üçün ona göndərilən, qeydiyyat etdiyi
və s.) bütün sənədlər saxlanılır.
· Mənim tərəfimdən qeydiyyatdan keçirilən sənədlər qovluğu.
Bu qovluqda istifadəçi - əməkdaş tərəfindən qeydiyyatdan
keçirilən bütün sənədlər saxlanılır.
· Mənim tərəfimdən icraya göndərilən sənədlər qovluğu. Bu
qovluqda istifadəçi - əməkdaş tərəfindən digər əməkdaşa icra
üçün göndərilən bütün sənədlər saxlanılır.
· İcra üçün mənə göndərilən sənədlər qovluğu. Bu qovluqda
istifadəçi - əməkdaşa icra üçün göndərilən icra olunmayan
sənədlər saxlanılır.
· Mənim bölməmin bütün sənədləri qovluğu. Bu qovluqda
hazırki bölməyə aid istifadəçi - əməkdaş tərəfindən
qeydiyyatdan keçirdiyi bütün sənədlər yerləşir.
Bu qovluğu “İcraçı” və “Nəzarətçi” roluna malik istifadəçilər
istifadə edə bilmirlər. Əgər
sənəddə bəzi bölmələrə (və ya
bir neçə bölmə) aid icraçının adı gpstərilibsə, ona sənədi
Mənim bölməmin bütün sənədləri qovluğunda bu bölməyə
aid rəhbər və qeydiyyatçı görə bilərlər.
· Mənim təşkiltımın bütün sənədləri qovluğu. Bu qovluqda
istifadəçi-əməkdaşın aid olduğu təşkilatda qeydiyyatdan
keçirilən bütün sənədlər saxlanılır. Bu qovluğa yalnız “Baş
sənədşünas” roluna malik istifadəçinin daxil olmaq icazəsi var.

Sənəd təminatı Sisteminin istifadəçilərinin Qovluqlar dəstinə
daxil olması onların rolları ilə müəyyən olunur. “Rəhbər” rolu
olan istifadəçilərin qovluqlar dəsti “İcraçı” rolu olan
istifadəçinin qovluqlar dəstindən fərqlənir.

“Bütün sənədlər” qovluğu
Qeydiyyatdan keçən sənədlərin miqdarı artdıqca “Mənim
sənədlərim”, “Mənim tərəfimdən qeydiyyatdan keçirilən” və s.
kimi “filter”- qovluqlar kifayət etmir. Bunun üçün Sənəd təminatı
Sistemində əlavə “filter”-qovluqlar nəzərdə tutulub.
Əlavə “filter”-qovluqlar Sənədlər məsələlər paneli bölməsinin
Bütün sənədlər qovluğunda yerləşir.

Qovluqların siyahısı “İndekslər qrupu” sorğu kitabçasının
mündəricatı ilə təyin olunur.
Elementlər siyahısı panelindəki
qovluqlardan hər hansı birini seçdikdə, yalnız uyğun indekslər
qrupuna aid olan sənədlər işıqlanacaq. Məsələn, əgər “Daxili
sənədlər” qovluğu seçilibsə, onda elementlərin siyahısı panelində
“Daxili sənədlər” indekslər qrupuna aid sənədlər işıqlanacaq.

Bölüm 2. Sənədin qeydiyyat kartı
Sənədlə işə başlamazdan əvvəl onu Sistemə daxil etmək
lazımdır. Yəni, qeydiyyatdan keçirmək lazımdır. Həm kənardan daxil
olan sənədlər, həm də idarə daxilində yaranan sənədlər: məktublar,
əmrlər, müqavilələr, vətəndaşların müraciətləri və s. qeydiyyatdan
keçirlər.
Sənədin qeydiyyatı zamanı qeydiyyat kartı (gələcəkdə kart)
tərtib edilir. Bu kart qeyd olunan sənədin növünə uyğun olan
rekvizitlər toplusundan ibarətdir. Kartın rekvizitlər toplusu kargüzarlıq
sahəsindəki standartlara cavab verir.
Aşağıda əsas növ sənədlərin kartlarının rekvizitlərinin
nümunələri verilir:

Daxili sənədin kartı
Daxili sənədin kartı aşağıdakı növ sənədlərin qeydiyyatı üçün istifadə
edilir: əmr, protokol, sərəncam, plan, hesabat, təlimat, əsasnəmə,
reqlament və s.
Kart 2 formadan ibarətdir: «Əsas rekvizitlər» və «Əlavə rekvizitlər».

"Əsas rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

·

Qeydiyyat nömrəsi - sənəd qeydiyyatdan keçirilərkən Sistem
tərəfindən ona verilən nömrə əks olunur. Sistem tərəfindən
avtomatik doldurulur.
Qeydiyyat tarixi - sənədin Sistemdə qeydiyyat tarixi göstərilir.

Tarix gg.aa.iiii formatında daxil edilir. Susmaya görə Sistem
avtomatik olaraq sənədləri cari tarixlə qeydiyyatdan keçirir.
Zərurət olarsa, qeydiyyat tarixini cari tarixdən fərqli təyin
etmək olar.
·

·
·
·
·
·
·

Qeydiyyatçı - bu sənədi qeydiyyatdan keçirən istifadəçinin
soyadı və inisialları əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
doldurulur.
Məzmun - Qeydiyyat olunan sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
İmzaladı - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə sənədi
imzalayan əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
Hazırladı - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə sənədi
hazırlayan əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
Vərəqlərin sayı - sənəddə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Əlavədə - sənəddə əlavədə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Daxilolma səviyyəsi - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
sənədə daxilolma səviyyələrindən mümkün olan biri göstərilir.
Qeydiyyatdan keçirilmiş sənədi yalnız daxilolma səviyyəsi
sənədin kartında göstəriləndən aşağı olmayan istifadəçilər
görə bilərlər

·
·

·

Ştrix-kod - sənədin avtomatik identifikasiya edilməsi üçün
istifadə olunan ştrix-kod göstərilir.
Aktuallığı - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə sənədin
aktuallığı göstərilir. Aşağıdakı variantlar mümkündür: «İşləyir»
və «İşləmir».
Fayllar - Sənədə qoşulan faylların siyahısı və qoşulan faylları
susmaya görə aça bilən proqram nişanları göstərilir.

"Əlavə rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·
·

Tematik rubrikalar - sənədin tematik rubrikalarının siyahısı
göstərilir.
Qeyd - uyğun rekviziti izah edən ixtiyari mətn göstərilir.
"İstinadlar" cədvəli

«Sənəd» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
qeydiyyat olunan sənədlə bağlı olan sənəd göstərilir.
düyməsi vasitəsi ilə siz seçilmiş sənəd üzrə
dərkənara, qovluğa və arayışa baxa bilərsiniz.
o «Qeyd» sütunu - sənədə istinadı izah edən ixtiyari mətn
göstərilir.
Qovluğa tikilib - sənədin tikildiyi qovluğun nömrəsi göstərilir.
İşə tikilib - sənədin tikildiyi işin nömrəsi göstərilir.
Ötürülmə tarixi - sənədin saxlanmaya ötürüldüyü tarix göstərilir
o

·
·
·

Fiziki şəxsdən gələn məktubun kartı
Fiziki şəxsdən gələn məktubun kartı eyni adlı sənədlərin qeydiyyatı
üçün istifadə edilir.
Kart 3 formadan ibarətdir: «Əsas rekvizitlər», «Əlavə rekvizitlər» və
«Müşaiyətedici rekvizitlər»

«Əsas rekvizitlər forması»

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·

Qeydiyyat nömrəsi - qeydiyyat zamanı Sistem tərəfindən sənədə
verilən nömrə. Sistem tərəfindən avtomatik olaraq doldurulur.
Qeydiyyat tarixi - sənədin Sistemdə qeydiyyatdan keçirildiyi
tarix göstərilir.

Tarix gg.ay.iiii formatında daxil edilir. Susmaya görə Sistem
avtomatik olaraq sənədləri cari tarixlə qeyd edir. Zərurət yaranarsa,
qeydiyyat tarixini cari tarixdən fərqli bir tarixlə təyin etmək olar.
·

·

·

·
·

·
·
·
·

Qeydiyyatçı - baxılan sənədi qeydiyyatdan keçirən istifadəçinin
soyadı və inisialları işıqlandırılır. Sistem tərəfindən avtomatik
olaraq doldurulur.
Növ - sənədin növü işıqlandırılır («İlkin», «Təkrar» və ya
«Cavab»). Sənədin qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən
avtomatik olaraq doldurulur.
Sənədə - qeydiyyatdan keçirilən təkrar və ya cavab olan sənəd
üçün ilkin olan sənədin nömrəsi və tarixi işıqlandırılır. Təkrar
sənədin və ya cavabın qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən
avtomatik olaraq doldurulur. İlkin sənədin qeydiyyatı zamanı bu
sahə boş qalır.
Kimdən - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə məktubu
göndərən fiziki şəxsin soyadı və inisialları göstərilir.
«Kimə» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubun ünvanlandığı əməkdaşın soyadı və inisialları
göstərilir.
Məzmun - Qeydiyyatdan keçirilən sənədin qısa məzmunu,
mövzusu göstərilir.
Vərəqlərin sayı - sənəddə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Qoşmada - sənədin qoşmasında olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Daxilolma səviyyəsi - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
mümkün ola bilən daxilolma səviyyələrindən biri göstərilir.

Qeydiyyatdan keçirilmiş sənədi yalnız o istifadəçilər görə bilər ki,
onların daxilolma səviyyələri sənədin kartında göstəriləndən aşağı
olmasın.
·
·

Ştrix-kod - sənədin avtomatik identifikasiyası üçün istifadə
edilən ştrix-kod göstərilir.
Çatdırılma növü - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubun çatdırılma növü göstərilir.

·

Fayllar - sənədə və proqramın nişanlarına qoşulan faylların
siyahısı göstərilir. Susmaya görə bu nişanlarla sənədə qoşulan
fayllar açılır.

Sənədin kartına istənilən formatlı faylları qoşmaq olar, lakin onlara
yalnız o halda baxmaq olar ki, uyğun tipli fayla baxmaq üçün proqram
qoşulmuş olsun. Hər hansı formatlı fayla baxmaq mümkün olmadıqda
sistemin inzibatçısına müraciət etmək lazımdır.

"Əlavə rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·
·

·
·
·

Tematik rubrikalar- sənədin tematik rubrikalarının siyahısı
göstərilir.
Qeyd - uyğun rekviziti izah edən ixtiyari mətn göstərilir.
"İstinadlar" cədvəli:
o "Sənəd" sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
qeydiyyatdan keçirilən sənədlə bağlı olan sənəd
göstərilir.
düyməsi vasitəsilə baxılan sənəd üzrə
dərkənara, qovluğa və arayışa baxa bilərsiniz.
o «Qeyd» sütunu - sənədə istinadı izah edən ixtiyari mətn
göstərilir.
Qovluğa tikilib - sənədin tikildiyi qovluğun nömrəsi göstərilir.
İşə tikilib - sənədin tikildiyi işin nömrəsi göstərilir.
Ötürülmə tarixi - sənədin saxlanmaya göndərildiyi tarix
göstərilir.

"Müşaiyətedici sənədlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

·

·
·

"Kimdən" cədvəli:
o "Təşkilat" sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
müşaiyətedici sənədi göndərən təşkilatın adı göstərilir.
o "Soyadı A.A." sütunu - uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə müşaiyətedici sənədi göndərən əməkdaşın
soyadı və inisialları göstərilir.
o "Çıxış sənədinin nömrəsi" sütunu - müşaiyətedici sənədi
göndərən təşkilatda qeydiyyata alındığı çıxış nömrəsi
göstərilir.
o " Tarixdən" sütunu - müşaiyətedici sənədi göndərən
təşkilatda qeydiyyata alındığı çıxış tarixi göstərilir.
«Kimə» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
müşaiyətedici sənədin ünvanlandığı əməkdaşın soyadı və
inisialları göstərilir.
Məzmun - müşaiyətedici sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
Qeyd - müşaiyətedici sənədi izah edən ixtiyari mətn göstərilir.

Hüquqi şəxsdən gələn məktubun kartı
Hüquqi şəxsdən gələn məktubun kartı eyniadlı sənədləri geydiyyatdan
keçirmək üçündür.
Kart 3 formadan ibarətdir: «Əsas rekvizitlər», «Əlavə rekvizitlər» və
«Müşaiyətedici rekvizitlər».

«Əsas rekvizitlər» forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

Qeydiyyat nömrəsi - sənədin qeydiyyatı zamanı Sistem
tərəfindən sənədə verilən nömrə əks olunur. Sistem tərəfindən
avtomatik olaraq doldurulur.

·

Qeydiyyat tarixi - sənədin Sistemdə qeydiyyat tarixi göstərilir.
Tarix gg.aa.iiii formatında daxil edilir. Susmaya görə Sistem
avtomatik olaraq sənədləri cari tarixlə qeyd edir. Zərurət yaranarsa
qeydiyyat tarixini cari tarixdən fərqli tarixlə də təyin etmək olar.

·

·

·

·

·

·
·
·

Qeydiyyatçı - bu sənədi qeydiyyatdan keçirən istifadəçinin
soyadı və inisialları əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
olaraq doldurulur.
Növ - sənədin növü («İlkin», «Təkrar» və «Cavab») əks olunur
Sənədin qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən avtomatik olaraq
doldurulur.
Sənədə - təkrar və ya cavab olan qeydiyyat olunan sənədin ilkin
sənədinin nömrəsi və tarixi əks olunur. Təkrar sənədin və ya
cavabın qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən avtomatik olaraq
doldurulur. İlkin sənədin qeydiyyatı zamanı boş qalır.
«Kimdən» cədvəli
o «Təşkilat» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubu göndərən təşkilatın adı göstərilir.
o «Soyadı A.A.» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə məktubu göndərən əməkdaşın soyadı və
inisialları göstərilir.
o «Çıxan sənədin nömrəsi» sütunu - göndərən təşkilatda
qeydiyyatdan keçən məktubun çıxış nömrəsi göstərilir.
Sistem özü «Çıxan sənədin nömrəsi»nin unikallığını
yoxlayır. Əgər əvvəllər bu nömrə ilə məktub
qeydiyyatdan keçirilibsə, sistem xəbərdarlıq edir.
o «Tarix» - göndərən təşkilatda qeydiyyatdan keçən
məktubun çıxış tarixi göstərilir.
«Kimə» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubun ünvanlandığı əməkdaşın soyadı və inisialları
göstərilir.
Məzmun - qeyd olunan sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
Vərəqlərin sayı - sənəddə olan vərəqlərin sayı göstərilir
Əlavədə - sənədə əlavədə olan vərəqlərin sayı göstərilir

·

Daxilolma səviyyəsi - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
sənədə mümkün olan daxilolma səviyyələrindən biri göstərilir.
Qeydiyyatdan keçirilmiş sənədi yalnız daxilolma səviyyəsi
sənədin kartında göstəriləndən az olmayan istifadəçilər görə
bilərlər

·
·
·

Ştrix-kod - Sənədi avtomatik identifikasiya etmək üçün istifadə
edilən ştrix-kod göstərilir.
Çatdırılma növü - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə sənədin
çatdırılma növü göstərilir.
Fayllar - sənədə qoşulan faylların siyahısı və qoşulmuş faylları
susmaya görə aça bilən proqram nişanları göstərilir.
Sənəd kartına ixtiyari formatlı faylı qoşmaq olar. Lakin onlara
baxılması o halda mümkün olacaqdır ki, uyğun növ fayla baxmaq
üçün lazımi proqram qoşulmuş olsun. Əgər hər hansı fayla
baxmaq mümkün deyilsə, Sistem inzibatçısına müraciət etmək
lazımdır.

"Əlavə rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·

Tematik rubrikalar - sənədin tematik rubrikalarının siyahısı
göstərilir.
Qeyd - uyğun rekviziti izah edən ixtiyari mətn.

·

·
·
·

«İstinadlar» cədvəli:
o «Sənəd» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
qeydiyyat olunan sənədlə bağlı olan sənəd göstərilir.
Düyməsi vasitəsilə siz sənəd üzrə dərkənara, seçilmiş
sənədin qovluğuna və sənəd üzrə arayışa baxa bilərsiniz.
o «Qeyd» sütunu - Sənədə istinadı izah edən ixtiyari mətn.
Qovluğa tikilib -sənədin tikildiyi qovluğun nömrəsi göstərilir.
Işə tikilib - sənədin tikildiyi işin nömrəsi göstərilir.
Ötürülmə tarixi - sənədin saxlanmaya ötürüldüyü tarix
göstərilir.

"Müşaiyətedici sənədlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

·

·
·

«Kimdən» cədvəli:
o «Təşkilat» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
müşaiyətedici sənədi göndərən təşkilatın adı göstərilir.
o «Soyadı A.A.» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə müşaiyətedici sənədi göndərən əməkdaşın
soyadı və inisialları göstərilir.
o «Çıxan
sənədin nömrəsi» - göndərən təşkilatda
qeydiyyatdan keçirilmiş müşaiyətedici sənədin çıxış
nömrəsi göstərilir.
o «Tarix» - göndərən təşkilatda qeydiyyatdan keçirilmiş
müşaiyətedici çıxan sənədin tarixi göstərilir.
«Kimə» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
müşaiyətedici sənədin ünvanlandığı əməkdaşın soyadı və
inisialları göstərilir.
Məzmun - müşaiyətedici sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
Qeyd - müşaiyətedici sənədi izah edən ixtiyari mətn.

Fiziki şəxsə göndərilən məktubun kartı
Fiziki şəxsə məktubun kartı eyniadlı sənədləri qeydiyyatdan keçirmək
üçün istifadə edilir.
Kart 2 formadan ibarətdir: «Əsas rekvizitlər» və «Əlavə rekvizitlər»

«Əsas rekvizitlər» forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

·

Qeydiyyat nömrəsi - qeydiyyat zamanı Sistem tərəfindən sənədə
verilən nömrə əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
doldurulur.
Qeydiyyat tarixi - sənədin Sistemdə qeyd olunduğu tarix
göstərilir.
Tarix aa.gg.iiii formatında daxil edilir. Sistem avtomatik olaraq
sənədləri cari tarixlə qeyd edir. Zərurət yaranarsa, qeydiyyat
tarixini cari tarixdən fərqli təyin etmək olar.

·

·

·

·
·

·

Qeydiyyatçı - baxılan sənədi qeydiyyatdan keçirən əməkdaşın
soyadı və inisialları əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
olaraq doldurulur.
Növ - sənədin növü əks olunur («İlkin», «Təkrar» или
«Cavab»). Sənədin qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən
avtomatik olaraq doldurulur.
Sənədə - təkrar və ya cavab olan qeydiyyat olunan sənədin ilkin
sənədinin nömrəsi və tarixi əks olunur. Təkrar sənədin və ya
cavabın qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən avtomatik olaraq
doldurulur. İlkin sənədin qeydiyyatı zamanı boş qalır.
«Kimdən» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubu göndərən əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
«Kimə» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubun ünvanlandığı fiziki şəxsin soyadı və inisialları
göstərilir.
«Kimə»: cədvəli
o «Təşkilat» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubun ünvanlandığı fiziki şəxsin işlədiyi təşkilatın adı
göstərilir. Sahə o halda doldurulur ki, fiziki şəxsə
göndərilən məktubun surəti həm də hər hansı bir digər
təşkilata göndərilir. Əgər «Soyadı A.A.» sütununun
uyğun sahəsində əməkdaşın soyadı və inisialları
göstərilərsə, onda bu sahənin doldurulması zəruridir.
o «Soyadı A.A.» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə fiziki şəxsə göndərilən məktubun surətinin

·
·
·
·

göndərildiyi təşkilatın əməkdaşının soyadı və inisialları
göstərilir. Əgər əməkdaşın soyadı və inisialları
göstərilərsə, onda «Təşkilat» sütununun uyğun sahəsinin
doldurulması zəruridir.
Məzmun - qeyd olunan sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
Vərəqlərin sayı - sənəddə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Əlavədə - sənədə əlavədə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Daxilolma səviyyəsi - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
sənədə daxilolma səviyyələrindən mümkün olan biri göstərilir.
Qeydiyyatdan keçirilmiş sənədi yalnız daxilolma səviyyəsi
sənədin kartında göstəriləndən aşağı olmayan istifadəçilər görə
bilərlər.

·
·
·

Ştrix-kod - sənədi avtomatik identifikasiya etmək üçün istifadə
edilən ştrix-kod göstərilir.
İcraçı - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə icraçının əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
Fayllar - sənədə qoşulan faylların siyahısı və qoşulmuş faylları
susmaya görə aça bilən proqram nişanları göstərilir.
Sənəd kartına ixtiyari formatlı faylı qoşmaq olar. Lakin onlara
baxılması o halda mümkün olacaqdır ki, uyğun növ fayla baxmaq
üçün lazımi proqram qoşulmuş olsun. Əgər hər hansı fayla
baxmaq mümkün deyilsə, Sistem inzibatçısına müraciət etmək
lazımdır.

"Əlavə rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·
·

·
·

Tematik rubrikalar - sənədin tematik rubrikalarının siyahısı
göstərilir.
Qeyd - uyğun rekviziti izah edən ixtiyari mətn.
«İstinadlar» cədvəli:
o «Sənəd» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
qeyd olunan sənədlə bağlı olan sənəd göstərilir.
Düyməsi vasitəsilə siz sənəd üzrə dərkənara, seçilmiş
sənədin qovluğuna və sənəd üzrə arayışa baxa bilərsiniz.
o «Qeyd» sütunu - Sənədə istinadı izah edən ixtiyari mətn.
Qovluğa tikilib -sənədin tikildiyi qovluğun nömrəsi göstərilir.
Işə tikilib - sənədin tikildiyi işin nömrəsi göstərilir.

Hüquqi şəxsə göndərilən məktubun kartı
Hüquqi şəxsə məktubun kartı eyn adlı sənədləri qeydiyyatdan
keçirmək üçün istifadə edilir. Kart 2 formadan ibarətdir: «Əsas
rekvizitlər» və «Əlavə rekvizitlər»

"Əsas rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

·

Qeydiyyat nömrəsi - qeydiyyat zamanı Sistem tərəfindən sənədə
verilən nömrə əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
doldurulur.
Qeydiyyat tarixi - sənədin Sistemdə qeyd olunduğu tarix
göstərilir.

Tarix aa.gg.iiii formatında daxil edilir. Sistem avtomatik olaraq
ənədləri cari tarixlə qeyd edir. Zərurət yaranarsa, qeydiyyat tarixini
cari tarixdən fərqli təyin etmək olar.
·

·

·

·
·

·
·
·
·

Qeydiyyatçı - baxılan sənədi qeydiyyatdan keçirən əməkdaşın
soyadı və inisialları əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
olaraq doldurulur.
Növ - sənədin növü əks olunur («İlkin», «Təkrar» или
«Cavab»). Sənədin qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən
avtomatik olaraq doldurulur.
Sənədə - təkrar və ya cavab olan qeydiyyat olunan sənədin ilkin
sənədinin nömrəsi və tarixi əks olunur. Təkrar sənədin və ya
cavabın qeydiyyatı zamanı Sistem tərəfindən avtomatik olaraq
doldurulur. İlkin sənədin qeydiyyatı zamanı boş qalır.
«Kimdən» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubu göndərən əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
«Kimə» cədvəli:
o «Təşkilat» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
məktubun ünvanlandığı təşkilatın adı göstərilir.
o «Soyadı A.A.» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə məktubun ünvanlandığı təşkilatın əməkdaşının
soyadı və inisialları göstərilir.
Məzmun - qeyd olunan sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
Vərəqlərin sayı - sənəddə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Əlavədə - sənədə əlavədə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Daxilolma səviyyəsi - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
sənədə daxilolma səviyyələrindən mümkün olan biri göstərilir.

Qeydiyyatdan keçirilmiş sənədi yalnız daxilolma səvəyyəsi
sənədin kartında göstəriləndən aşağı olmayan istifadəçilər görə
bilərlər.
·
·

Ştrix-kod - sənədi avtomatik identifikasiya etmək üçün istifadə
edilən ştrix-kod göstərilir.
İcraçı - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə icraçının əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.

·

Fayllar - sənədə qoşulan faylların siyahısı və qoşulmuş faylları
susmaya görə aça bilən proqram nişanları göstərilir.

Sənəd kartına ixtiyari formatlı faylı qoşmaq olar. Lakin onlara
baxılması o halda mümkün olacaqdır ki, uyğun növ fayla baxmaq
üçün lazımi proqram qoşulmuş olsun. Əgər hər hansı fayla
baxmaq mümkün deyilsə, Sistem inzibatçısına müraciət etmək
lazımdır.

"Əlavə rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·
·

·
·
·

Tematik rubrikalar - sənədin tematik rubrikalarının siyahısı
göstərilir.
Qeyd - uyğun rekviziti izah edən ixtiyari mətn.
«İstinadlar» cədvəli:
o «Sənəd» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
qeydiyyat olunan sənədlə bağlı olan sənəd göstərilir.
Düyməsi vasitəsilə siz sənəd üzrə dərkənara,
seçilmiş sənədin qovluğuna və sənəd üzrə arayışa baxa
bilərsiniz.
o «Qeyd» sütunu - Sənədə istinadı izah edən ixtiyari mətn.
Qovluğa tikilib -sənədin tikildiyi qovluğun nömrəsi göstərilir.
Işə tikilib - sənədin tikildiyi işin nömrəsi göstərilir.
Ötürülmə tarixi - sənədin saxlanmaya ötürüldüyü tarix
göstərilir.

Xidməti yazının kartı
Xidməti yazının kartı eyni adlı sənədləri qeydiyyatdan keçirmək üçün
istifadə edilir.
Kart 2 formadan ibarətdir: «Əsas rekvizitlər» və «Əlavə rekvizitlər»

"Əsas rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·

·

Qeydiyyat nömrəsi - qeydiyyat zamanı Sistem tərəfindən sənədə
verilən nömrə əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
doldurulur.
Qeydiyyat tarixi - sənədin Sistemdə qeyd olunduğu tarix
göstərilir.

Tarix aa.gg.iiii formatında daxil edilir. Sistem avtomatik olaraq
sənədləri cari tarixlə qeyd edir. Zərurət yaranarsa, qeydiyyat
tarixini cari tarixdən fərqli təyin etmək olar.
·

·

·
·
·
·
·

Qeydiyyatçı - baxılan sənədi qeydiyyatdan keçirən əməkdaşın
soyadı və inisialları əks olunur. Sistem tərəfindən avtomatik
olaraq doldurulur.
«Kimdən» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
əməkdaşın - xidməti yazının müəllifinin soyadı və inisialları
göstərilir.
«Kimə» cədvəli - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə xidməti
yazının ünvanlandığı əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
Məzmun - qeydiyyat olunan sənədin qısa məzmunu, mövzusu
göstərilir.
Vərəqlərin sayı - sənəddə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Əlavədə - sənədə əlavədə olan vərəqlərin sayı göstərilir.
Daxilolma səviyyəsi - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
sənədə daxilolma səviyyələrindən mümkün olan biri göstərilir.
Qeydiyyatdan keçirilmiş sənədi yalnız daxilolma səvəyyəsi
sənədin kartında göstəriləndən aşağı olmayan istifadəçilər görə
bilərlər.

·
·
·

Ştrix-kod - sənədi avtomatik identifikasiya etmək üçün istifadə
edilən ştrix-kod göstərilir.
İcraçı - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə icraçının əməkdaşın soyadı və inisialları göstərilir.
Fayllar - sənədə qoşulan faylların siyahısı və qoşulmuş faylları
susmaya görə aça bilən proqram nişanları göstərilir.
Sənəd kartına ixtiyari formatlı faylı qoşmaq olar. Lakin onlara
baxılması o halda mümkün olacaqdır ki, uyğun növ fayla baxmaq
üçün lazımi proqram qoşulmuş olsun. Əgər hər hansı fayla
baxmaq mümkün deyilsə, Sistem inzibatçısına müraciət etmək
lazımdır.

"Əlavə rekvizitlər" forması

Forma aşağıdakı rekvizitlərdən ibarətdir:
·
·
·

Tematik rubrikalar - sənədin tematik rubrikalarının siyahısı
göstərilir.
Qeyd - uyğun rekviziti izah edən ixtiyari mətn.
«İstinadlar» cədvəli:
o «Sənəd» sütunu - uyğun sorğu kitabçasından seçməklə
qeyd olunan sənədlə bağlı olan sənəd göstərilir.

·
·
·

Düyməsi vasitəsilə siz sənəd üzrə dərkənara, seçilmiş
sənədin qovluğuna və sənəd üzrə arayışa baxa bilərsiniz.
o «Qeyd» sütunu - Sənədə istinadı izah edən ixtiyari mətn.
Qovluğa tikilib -sənədin tikildiyi qovluğun nömrəsi göstərilir.
Işə tikilib - sənədin tikildiyi işin nömrəsi göstərilir.
Ötürülmə tarixi - sənədin saxlanmaya ötürüldüyü tarix
göstərilir.

Bölüm 3. Sənədin qeydiyyatı
Sənədi qeydiyyatdan keçirmək üçün Sistemdə bir neçə üsul nəzərdə
tutulmuşdur:
·
·
·
·

Sənədin əl ilə qeydiyyatı
Sənədin əl skaneri və ya planşet skanerindən istifadə etməklə
qeydiyyatdan keçirilməsi.
Sənədin fayl sistemindən yüklənən fayla birləşdirməklə
qeydiyyatdan keçirilməsi.
Sənədin axınlı skanerləmədən istifadə etməklə qeydiyyatdan
keçirilməsi.

Sənədin əl ilə qeydiyyatı
Ümumi halda ixtiyari sənədi qeydiyyatdan
aşağıdakıları yerinə yetirmək lazımdır:
·
·
·

keçirmək

üçün

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin.
Sənədlər qovluğunu açın.
Uyğun qovluğu seçin və açın, məsələn, Mənim sənədlərim.
Seçilən qovluq bir növ sənədlər «filteri» rolunu oynayır. Əgər
«Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişdirsə, onda elementlər
siyahısı panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o
cümlədən digər istifadəçilərin ona göndərdiyi sənədlər) əks
olunacaqdır. Əgər «Mənim qeyd etdiklərim» qovluğu
seçilmişdirsə, yalnız bu istifadəçinin qeydiyyatdan keçirdiyi
sənədlər əks olunacaqdır və s.

·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər bölməsini seçin..
Bütün sənədlər qovluğunu açın.
Qeydiyyat olunan sənədin növünə uyğun gələn qovluğu seçin
və açın. Məsələn, əgər xidməti yazını qeydiyyat edirsinizsə,
onda Daxili sənədlər. qovluğunu açın.
«Bütün sənədlər» iyerarxiyasında qovluqlar siyahısı «İndekslər
qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyənləşdirilir.

·

Qeydiyyat olunan sənədin növünə uyğun gələn qovluğu seçin
və açın. Məsələn, əgər xidməti yazını qeydiyyat edirsinizsə,
onda Xidməti yazı. qovluğunu açın.
«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasında qovluqlar siyahısı
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyənləşdirilir.

·
·
·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Sənədi qeyd etmək
məsələsi görünəcəkdir..
Sənədi qeyd etmək məsələsini seçin.
Ekranda «Sənədi qeyd etmək» forması görünəcəkdir.

Siyahıdan uyğun sənədi seçin və Təsdiq düyməsini basın.
İstifadəçiyə qeydiyyat üçün yalnız indeksin rekvizitlərində uyğun
əməkdaş göstərilmiş olan sənədlər aiddir. Məsələn, xidməti
yazının indeksinin rekvizitlərində bu əməkdaş göstərilməyibsə,
onda həmin əməkdaş xidməti yazını qeydiyyatdan keçirə bilməz.
İndekslər barədə ətraflı məlumat üçün «İnzibatçı üçün təlimat».
kitabına baxın.
·

Ekranda görünən formada uyğun rekvizitləri doldurmaq
lazımdır.

"Əsas rekvizitlər" forması

·

Sənədi qeydiyyatdan keçirmək üçün Təsdiq düyməsini basın,
imtina üçün isə İmtina düyməsini basın..

Sənədin əl skaneri və ya planşet tipli skanerlə qeydiyyatdan
keçirilməsi
Sənədin əl skaneri və ya planşet tipli skanerlə qeydiyyatdan
keçirilməsinə xidməti yazı nümunəsində baxaq.
Biz burada skanerlə işləmə qaydalarına baxmayacağıq, çünki bu
məsələlər hazırki təlimatın çərçivəsindən kənara çıxır. Hesab
edilir ki, skaner Sistemə qoşulmuşdur və oraya lazımi sənəd
yüklənmişdir.
Sənədin əl skaneri və ya planşet tipli skanerdən istifadə etməklə
surətinin yaradılması ilə onun qeydiyyatdan keçirilməsi üçün
aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·

·

Xidməti yazını qeydiyyatdan keçirin (bu barədə «Sənədin
qeydiyyatı» bölməsinə baxın). Kartın rekvizitlərini doldurun.
«Fayllar» siyahısının alətlər panelində Faylı skanerdən
yükləmək düyməsini basın. ).
Sənədin skanerlənməsi və onun Sistemə yüklənməsi baş
verəcəkdir.

Fayl sistemindən yüklənən faylı birləşdirməklə sənədin qeydiyyatı
Xidməti yazının nümunəsində fayl sistemindən yüklənən faylı
birləşdirməklə sənədin qeydiyyatına baxaq.
Fayl sistemindən yüklənən faylı birləşdirməklə sənədin qeydiyyatı
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·

·

Xidməti yazını qeydiyyatdan keçirin (bu barədə «sənədin
qeydiyyatı» bölməsinə baxın). Kartın rekvizitlərini doldurun.
«Fayllar» siyahısının alətlər panelində Faylın fayl sistemindən
yüklənməsi düyməsini basın( ).
Ekranda görünən «faylın seçilməsi»
seçməlisiniz.

pəncərəsində

Siz

·
·

Seçilmiş faylı qeyd olunan sənədə birləşdirmək üçün Açmaq
düyməsini basın, imtina üçün isə – İmtina düyməsini basın..
Seçilmiş faylın adı Fayllar siyahısına əlavə ediləcəkdir..

Axınla skanerləmə sistemindən istifadə etməklə sənədin qeydiyyatı
Xidməti yazının nümunəsində axınla skanerləmə sistemindən istifadə
etməklə sənədin qeydiyyatına baxaq.
Axınla skanerləmə sistemindən istifadə etmək yolu ilə sənədin surətini
yaratmaqla sənədi qeydiyyatdan keçirmək üçün aşağıdakıları yerinə
yetirin :
·
·

Xidməti yazını qeydiyyatdan keçirin (bu barədə «sənədin
qeydiyyatı» bölməsinə baxın). Kartın rekvizitlərini doldurun.
«Ştrix-kod» sahəsində sənədin ştrix-kodunu göstərin.

Birləşdirilmiş fayla baxılması
Siz sənədə birləşdirilmiş fayla baxa bilərsiniz. Fayla baxmaq üçün
istifadə edilən nişan faylın adından solda yerləşir. Məsələn,
Xidmeti qeyd.doc bu nümunədə Xidməti yazı.doc faylına MS Word.
proqramı ilə baxmaq olar.
Susmaya görə Windows əməliyyat sistemində mətn faylları və *.txt,
*.rtf, *.bmp, *.dib, *.jpg, *.jpeg tipli fayllara baxmaq üçün daxili
proqramlar mövcuddur. Digər formatlı fayllara baxmaq üçün xarici
proqramlardan istifadə etmək lazımdır. Əgər hər hansı fayla baxmaq
mümkün deyilsə, Sistemin inzibatçısına müraciət etmək lazımdır.
Birləşdirilməş fayla baxılmasına əvvəllər qeyd olunmuş xidməti
yazının nümunəsində baxaq.
Birləşdirilməş fayla baxmaq üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·

Birləşdirilmiş fayla baxmaq üçün uyğun sənədi seçin
Fayllar siyahısında baxılması lazım gələn faylı seçin.

·
·
·

Fayllar siyahısının alətlər panelində Falı açmaq düyməsini
basın(
).
Sistem avtomatik olaraq seçilmiş fayla baxmaq üçün uyğun
proqramı çağıracaqdır (məsələn, MS Word proqramını).
Fayla baxdıqdan sonra həmin proqrama uyğun üsulla
proqramdan çıxın..

Birləşdirilmiş faylın silinməsi
Siz sənədə birləşdirilmiş faylı silə bilərsiniz. Əvvəllər qeyd olunmuş
xidməti yazı nümunəsində birləşdirilmiş faylın silinməsinə baxaq.
Birləşdirilmiş faylı silmək üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·

·
·

Birləşdirilmiş faylının silinməsi lazım gələn sənədi seçin.
Fayllar siyahısında silinməsi lazım gələn faylın adını seçin.
Fayllar siyahısının alətlər panelində İstinadı silmək düyməsini
basın ( ).
Sistem avtomatik olaraq seçilmiş fayla baxmaq üçün uyğun
proqramı çağıracaqdır (məsələn, MS Word proqramını).
Faylın adı Fayllar siyahısından silinəcəkdir..

Faylın silinməsi yalnız sənəd kartının «Fayllar» siyahısında baş verir.
Bu halda faylın fayl sistemindən silinməsi yerinə yetirilmir.
Təkrar sənədin qeydiyyatı
Əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənəd üçün təkrar sənədi qeydiyyatdan
keçirmək olar.
Təkrar sənədi qeydiyyatdan keçirmək üçün aşağıdakıları yerinə
yetirin:
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Sənədlər qovluğunu açın
Uyğun qovluğu seçin və açın. Məsələn, Mənim qeyd
etdiklərim qovluğunu.

Seçilmiş qovluq bir növ sənədlər üçün «filter» rolunu oynayır.
Əgər «Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər
siyahısının panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o
cümlədən, digər istifadəçilərin ona göndərdikləri də) əks
olunacaqdır. Əgər «Mənim qeyd etdiklərim» qovluğu seçilmişsə,
onda elementlər siyahısının panelində yalnız istifadəçinin
qediyyatdan keçirdiyi sənədlər əks olunacaqdır və s.
·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər bölməsini seçin
Bütün sənədlər qovluğunu açın
Təkrar sənədinin qeyd olunması lazım gələn sənədin növünə
uyğun olan qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz çıxan
sənəd üçün təkrar sənədi qeyd etmək istəyirsinizsə, onda Çıxan
sənədlər qovluğunu açın.

«Bütün sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

Təkrar sənədin qeyd olunması lazım gələn sənədin növünə
uyğun olan qovluğu seçin. Məsələn, əgər siz hüquqi şəxsə
məktub üçün təkrar sənədi qeyd etmək istəyirsinizsə, onda
Hüquqi şəxsə məktub qovluğunu seçin.

«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

Elementlər siyahısının panelində
olunması lazım gələn sənədi seçin

təkrar

sənədinin

qeyd

Elə hal ola bilər ki, elementlər siyahısı boş olsun. Bu onu bildirir
ki, elementlərin seçilməsi üçün düzgün olmayan filter təyin
edilmişdir (elementlərin seçilməsi üzrə filter Siyahılar
bölməsindən uyğun qovluğun seçilməsi yolu ilə təyin edilir).

·
·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Təkrar sənədi qeyd
etmək məsələsini seçin.
Ekranda görünən formada sizə uyğun rekvizitləri doldurmaq
lazımdır.

·

Təkrar sənəd qeydiyyatdan keçirmək üçün Təsdiq düyməsini,
imtina üçün isə İmtina düyməsini basın.

Cavabın qeydiyyatı
Əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənədə cavabı qeydiyyatdan keçirmək
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Sənədlər qovluğunu açın
Uyğun qovluğu seçin və açın. Məsələn, Mənim sənədlərim
qovluğunu.

Seçilmiş qovluq bir növ sənədlər üçün «filter» rolunu oynayır.
Əgər «Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər
siyahısının panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o
cümlədən, digər istifadəçilərin ona göndərdikləri də) əks
olunacaqdır. Əgər «Mənim qeyd etdiklərim» qovluğu seçilmişsə,
onda elementlər siyahısının panelində yalnız istifadəçinin
qediyyatdan keçirdiyi sənədlər əks olunacaqdır və s.
·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər bölməsini seçin
Bütün sənədlər qovluğunu açın
Cavabının qeyd olunması lazım gələn sənədin növünə uyğun
olan qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz daxili sənədi
silmək istəyirsinizsə, onda Daxil olan sənədlər qovluğunu açın.

«Bütün sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən
edilir.
·

Cavabının qeyd olunması lazım gələn sənədin növünə uyğun
olan qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz hüquqi şəxsdən
gələn sənədə cavabı qeydiyyatdan keçirmək istəyirsinizsə, onda
Hüquqi şəxsdən gələn sənəd qovluğunu açın.

«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

siyahısı

Elementlər siyahısının panelində cavabının qeyd olunmasi
lazım gələn sənədi seçin

Elə hal ola bilər ki, elementlər siyahısı boş olsun. Bu onu bildirir ki,
elementlərin seçilməsi üçün düzgün olmayan filter təyin edilmişdir
(elementlərin seçilməsi üzrə filter Siyahılar bölməsindən uyğun
qovluğun seçilməsi yolu ilə təyin edilir).
·
·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Cavabı qeyd etmək
məsələsini seçin.
Ekranda «Cavabı qeyd etmək» forması görünəcəkdir..

·
·

Siyahıdan uyğun sənədi seçin və Təsdiq düyməsini basın.
Ekranda görünən formada uyğun rekvizitləri doldurun.

·

Sənədə cavabı qeyd etmək üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün
isə İmtina düyməsini basın.

Sənədin surətinin yaradılması
Sənədin surətinin yaradılması dedikdə əvvəl yaradılmış sənədin
əsasında yeni sənədin yaradılmasıdır.
İstənilən sənədin (ilkin, təkrar, cavab sənədi) surətini yaratmağa
icazə verilir. Sənədin surətinin yaradılması yalniz uyğun indekslə
sənəd qeydiyyatdan keçirmək rolu olan istifadəçilərə icazə verilir.
Diqqət emək lazımdır ki, sənədin bütün verilənlərinin surətinin
çıxarılmasına icazə verilmir:
- sənədin dərkənarının;
- əsas sənədin surətini;
- birləşdirilmlş sənədləri;
- istinadları;
- sənədin saxlanması haqqında məlumatları;
- müşayiətedici sənədə aid olan göstəriciləri.
Sənədin surətini yaratmaq üçün aşağıdakı əməliyyatlar həyata
keçirilir.
- Məsələlər panelində Siyahı bölümünü seçin
- Sənədlər qovluğunu açın, məsələn, Mənim Sənədlərim
qovluğunu açın
- Surəti yaradılan sənədi Siyahılar panelində seçin
- Məsələlər panelində Sənədin surətini yarat məsələsini seçin
- Ekranda “Sənədin surətini yaratmaq” forması işıqlanacaq
Bəzi sahələr avtomatik doldurulur. Sistem avtomatik olaraq eni
qeydiyyat nömrəsi və tarix verir. Avtomatik doldurulmayan sahələr
isə əl ilə doldurula bilər.
- Surətin yaranması üçün
“Təsdiq”,
əks halda
“İmtina”düyməsini basın. Sənədin surəti yaradıldıqdan sonra
istifadəçilər bu haqda məlumat alırlar.

Sənədə dəyişikliklər edilməsi
Zərurət yaranarsa, Siz əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənədin kartına
dəyişikliklər edə bilərsiniz.
Əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənədin kartına dəyişikliklər etmək
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Sənədlər qovluğunu açın
Uyğun qovluğu seçin və açın. Məsələn, Mənim sənədlərim
qovluğunu.

Seçilmiş qovluq bir növ sənədlər üçün «filter» rolunu oynayır. Əgər
«Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər siyahısının
panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o cümlədən, digər
istifadəçilərin ona göndərdikləri də) əks olunacaqdır. Əgər «Mənim
qeyd etdiklərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər siyahısının
panelində yalnız istifadəçinin qediyyatdan keçirdiyi sənədlər əks
olunacaqdır və s.
·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər bölməsini seçin
Bütün sənədlər qovluğunu açın
Dəyişiklik edilməsi lazım gələni sənədin növünə uyğun olan
qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz daxili sənədi silmək
istəyirsinizsə, onda Daxili sənədlər qovluğunu açın.

«Bütün sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

Kartına dəyişiklik edilməsi lazım gələn sənədin növünə uyğun
olan qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz xidməti yazını
silmək istəyirsinizsə, onda Xidməti yazı qovluğunu açın.

«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

Elementlər siayhısının panelində kartına dəyişiklik edilməsi
lazım gələn sənədi seçin

·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Sənədin dəyişilməsi
məsələsini seçin.
Ekranda görünən formada siz uyğun rekvizitləri dəyişə
bilərsiniz.

·

·

Sənədə edilmiş dəyişiklikləri qeydiyyatdan keçirmək üçün
Təsdiq düyməsini, Dəyişikliklərdən imtina üçün isə İmtina
düyməsini basın.

Sənədlə tanışlıq
Əməkdaşları əvvəllər qeyd olunmuş sənədlə tanış etmək üçün
aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin.
Sənədlər qovluğunu açın.
Uyğun qovluğu seçin və açın, məsələn, Mənim sənədlərim
qovluğunu.
Seçilmiş qovluq bir növ sənədlər üçün «filter» rolunu oynayır.
Əgər «Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər
siyahısının panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o
cümlədən, digər istifadəçilərin ona göndərdikləri də) əks
olunacaqdır. Əgər «Mənim qeyd etdiklərim» qovluğu seçilmişsə,
onda elementlər siyahısının panelində yalnız istifadəçinin
qediyyatdan keçirdiyi sənədlər əks olunacaqdır və s.

·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər qovluğunu seçin.
Bütün sənədlər.qovluğunu açın.
Əməkdaşların tanış ediləcəyi sənədin növünə uyğun olan
qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz əməkdaşları daxili
sənədlə tanış etmək istəyirsinizsə, onda Daxili sənədlər
qovluğunu açın.
«Bütün sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən
edilir.

·

Əməkdaşların tanış ediləcəyi sənədin növünə uyğun olan
qovluğu seçin. Məsələn, əgər əməkdaşları xidməti yazı ilə tanış
etmək istəyirsinizsə, onda Xidməti yazı qovluğunu seçin.

«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

Elementlər siyahısının panelində əməkdaşların tanış edilməsi
lazım gələn sənədi seçin.
Elə hal ola bilər ki, elementlər siyahısı boş olsun. Bu onu bildirir
ki, elementlərin seçilməsi üçün düzgün olmayan filter təyin
edilmişdir (elementlərin seçilməsi üzrə filter Siyahılar
bölməsindən uyğun qovluğun seçilməsi yolu ilə təyin edilir).

·
·

·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Tanış etmək
məsələsini seçin..
Ekranda görünən formada tanış ediləcək sənədin göndəriş
parametrlərini göstərmək lazımdır.

Siz eyni zamanda «Əməkdaş», «Vəzifə», «Bölmə», «Rol» və «Qrup»
sahələrini doldura bilməzsiniz. Lakin siz «Tanış edilmək üçün»
siyahısının ayrıca bir sətri üçün uyğun bir qiymət seçə bilərsiniz.
Bizim nümunəmizdə siyahının 1-ci sətri üçün «Əməkdaş» sahəsi, 2-ci
sətri üçün «Rol» sahəsi, 3-cü sətri üçün «Vəzifə» sahəsi, 4-cü sətri
üçün «Qrup» sahəsi seçilmişdir.
Tanışlıq üçün olan sənəd,
göndəriləcəkdir.
·
·
·
·

uyğun

surətdə,

paylanıb

yerlərə

əməkdaş Qarayev A.A.-ya;
«Mənim rolum» rolunu ifa edən bütün əməkdaşlara
«Qeydiyyatçı» vəzifəsini tutan bütün əməkdaşlara
«Satış şöbəsi» qrupuna daxil olan bütün əməkdaşlara

Göstərilən əməkdaşları sənədlə tanış etmək üçün Təsdiq düyməsini
basın, tanış edilməkdən imtina üçün isə İmtina düyməsini basın..
Bundan sonra, formada verilmiş göndəriş parametrlərinə uyğun
olaraq, əməkdaşların hər birinə tanış edilmək üçün seçilən sənəd
göndərilir və həmin əməkdaşlar bu barədə uyğun bildiriş alırlar.
Sənədin silinməsi
Zərurət yaranarsa, Siz əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənədi silə
bilərsiniz.
Əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənədi silmək üçün aşağıdakıları yerinə
yetirin:
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Sənədlər qovluğunu açın
Uyğun qovluğu seçin və açın. Məsələn, Mənim sənədlərim
qovluğunu.

Seçilmiş qovluq bir növ sənədlər üçün «filter» rolunu oynayır.
Əgər «Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər
siyahısının panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o
cümlədən, digər istifadəçilərin ona göndərdikləri də) əks
olunacaqdır. Əgər «Mənim qeyd etdiklərim» qovluğu seçilmişsə,
onda elementlər siyahısının panelində yalnız istifadəçinin
qediyyatdan keçirdiyi sənədlər əks olunacaqdır və s.
·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər bölməsini seçin
Bütün sənədlər qovluğunu açın
Silinməsi lazım gələn sənədin növünə uyğun olan qovluğu seçin
və açın. Məsələn, əgər siz daxili sənədi silmək istəyirsinizsə,
onda Daxili sənədlər qovluğunu açın.

«Bütün sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən
edilir.
·

Silinməsi lazım gələn sənədin növünə uyğun olan qovluğu seçin
və açın. Məsələn, əgər siz xidməti yazını silmək istəyirsinizsə,
onda Xidməti yazı qovluğunu açın.

«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.
·

Elementlər siayhısının panelində silinməsi lazım gələn sənədi
seçin

Elə hal ola bilər ki, elementlər siyahısı boş olsun. Bu onu bildirir
ki, elementlərin seçilməsi üçün düzgün olmayan filter təyin
edilmişdir (elementlərin seçilməsi üzrə filter Siyahılar
bölməsindən uyğun qovluğun seçilməsi yolu ilə təyin edilir).
·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Sənədin silinməsi
məsələsini seçin.

·

Ekranda, seçilmiş sənədin silinməsini təsdiqləmək barədə sorğu
pəncərəsi açılacaqdır.

·

Sənədi silmək üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün isə Yox
düyməsini basın.

Bölüm 4. İstifadəçi qovluqları
Sənədlərlə iş zamanı istifadəçi ozü üçün qovluq yarada bilər. İstifadəçi
bu qovluğa sənəd əlavə edib, silə də bilər. İstifadəçi qovluqları ilə
necə işləməli:
İstifadəçi qovluqları ilə iş
Sənədlər siyahısı ilə iş zamanı istifadəçi alətlər panelində“Qovluq”
bölümünə müraciət edə bilər. Məsələlər panelində istifadəçi
qovluqlarının ierarxik siyahısı olan “Qovluq” bölümü işıqlanır. Bu
siyahı ilə iç zamanı siz yeni qovluq əlavə edə, adını dəyişə və silə
bilərsiniz. Bu hərəkətləri yerinə yetirmək siçanın oxunu lazımi
qovluğun üzərinə gətirib sağ düyməni basın və açılan menyuda uyğun
komandanı seçmək lazımdır.
Yeni qovluğun əlavə edilməsi
Yeni qovluğun əlavə edilməsi üçün konteks menyusunda “Yeni
qovluq yarat” əmrini seçin. Əlavə olunan qovluq ierarxik səviyyəyə
uyğun olaraq yerləşəcək.

Qovluğun adının dəyişdirilməsi
Qovluğun adını dəyişmək üçün, siçanın oxunu lazımi qovluğun
üzərinə gətirib sağ düyməni basırıq və açılan konteks menyusundan
“Adını dəyişmək” əmrini seçirik. Bundan sonra ad olan sahəni redaktə
etmək mümkündür.
Qovluğun silinməsi
Qovluğu silmək üçün siçanın oxun həmin qovluğun üzərinə gətiririk
və açılan menyudan “Silmək” əmrini seçırık. Bunda sonra qovluq
ierarxik siyahıdan silinir.
Silinmə zamanı qovluğun içində olan bütün fayllar silinir. Faylların
silinməsi o demək deyil ki, bütün silinən fayllar fiziki daşıyıcıdan
silinmir. Fayldan yalnız onun hansı istifadəçi qovluğundan silinməsi
əlaməti götürülür.
Sənədin istifadəçi qovluğuna əlavə olunması
Sənəd yalnız İstifadəçinin yaratdığı qovluğa əlavə etmək olar. Sənədin
birbaşa Sənədlər qovluğuna əlavə olunması mümkün deyil.
Sənədin qovlüğa əlavə olunması aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:
- Məsələlər panelində Siyahılar bölümünü seçin
- Sənədlər qovluğunu açın
- Uyğun qovluğu, məsələn, “Mənim sənədlərim” qovluğunu
açın
- Elementlərin siyahısı panelindən qovluğa əlavə edəcəyiniz
sənədi (və ya bir neçə sənədi) seçin
- Məsələlər panelində “Qovluğa yerləşdir” əmrini seçin
- Ekranda istifadəçilərin qovluqları ierarxik siyahısı olan
pəncərə açılacaq.
- Sənədi yerləşdirəcəyiniz qovluğu seçin
- Sənədi yerləşdirmək üçün “Təsdiq”, əks halda “İmtina”
düyməsini basın.

Sənədin istifadəçi qovluğundan silinməsi
Sənədin istifadəçi qovluğundan silinməsi aşağıdakı kimidir:
- Məsələlər panelində Siyahılar bölümünü seçin
- Sənədlər qovluğunu açın
- Uyğun qovluğu, məsələn, “Mənim sənədlərim” qovluğunu
açın. Məsələlər panelində Qovluq bölümü aktiv olacaq.
- Aləylər panelindən Qovluğu seçin. Bu zaman məsələlər
panelində Qovluq bölümü

II hissə . Tapşırıqlarla iş
Sistemdə tapşırıqlar ierarxik struktur təşkil edir.
Yuxarı səviyyədə duran tapşırıqlara əsas, aşağı səviyyədə duran
vtapşırıqlara isə bağlı tapşırıqlar deyilir. Bağlı tapşırıqlar əsas tapşırığı
digər əməkdaş-icraçıya həvalə edildıkdə qeydiyyat olunur.

Bölüm 5. Nəzarətdə və nəzarətdə olmayan tapşırıqlar
İcra müddəti göstərilərək nəzarətə götürülən tapşırıqlar
Nəzarətdə olan tapşırıqlardır. Belə tapşırıqları qeydiyyatdan
keçirərkən onun nəzarət növü və nəzarət tarixi göstərilməlidir
(Nəzarət tarixini ayrılıqda hər bir tapşırıq üçün təyin etmək olar).
Sistem tapşırığın icrasına nəzarəti avtomatik həyata keçirir.Əgər
hər hansı bir tapşırığın icra müddəti keçibsə, onda tapşırıq qarşısında
“qırmızı dairənin içində nida” işarəsi ilə işarələnir.

Nəzarətdə olan tapşırıqlar “Tapşırıqlar üzrə hesabat” qovluğuna
daxil edilir.
İcra müddəti göstərilməyən tapşırıqlar Nəzarətdə olanmayan
tapşırıqlardır . Belə tapşırıqları qeydiyyatdan keçirərkən onun
nəzarət növü və nəzarət tarixi göstərilmir. Nəzarətdə olanmayan
tapşırıqlar “Tapşırıqlar üzrə hesabat” qovluğa daxil edilmir

“Tapşırıqlar” qovluğu
Bütün tapşırıqlar
“Tapşırıqlar” qovluğunda saxlanılır. Sistem
tapşırıqları uyğun qovluqlar üzrə avtomatik paylayır.

Bunlardan bəziləri ilə tanış olaq:
· “Mənim tapşırıqlarım” qovluğum. Bu qovluqda
cari
istifadəçiyə aid olan bütün tapşırıqlar yerləşir.
· “Mənim tərəfimdən icraya göndərilənlər” qovluğu. Bu
qovluqda tapşırığı imzalayan istifadəçinin digər istifadəçiyə
göndərdiyi tapşırıqlar yerləşir.
· “Mənə nəzarətə göndərilən tapşırıqlar” qovluğu. Bu
qovluğda əməkdaşa nəzarət üçün göndərilən tapşırıqlar yerləşir.
· “Mənə icraya göndərilən tapşırıqlar” qovluğu. Bu qovluqda
nəzarətdə olmayan, eləcə də hesabatı qəbul olunmayan
tapşırıqlar saxlanılır.
· “Mənim təşkilatımın bütün tapşırıqları” qovluğu. Bu
qovluqda cari istifadəçinin adına həmin təşkilatda qeydiyyata
alınan tapşırıqlar saxlanılır.
Əməkdaşlar
Aşağıda tapşırıqlarla işin təsviri zamanı istifadə olunan şərti
əməkdaşların siyahısı göstərilir:
· Əməkdaş-rəhbər – tapşırığı imzalayan əməkdaş. Əməkdaşrəhbər tapşırığa nəzarətə götürə/çıxara, tapşırığı imzalayan
şəxsin adını, soyadını, məsələnin nəzarət tarixini dəyişə,

·
·
·
·
·

məsələnin məzmununu dəyişə, hesabatı qəbul və imtina edə
bilər.
Əməkdaş-nəzarətçi – tapşırığın icrasına nəzarət edən əməkdaş.
İcraçıların hesabatlarını qəbul və imtina edə bilər.
Əməkdaş-cavabdeh
Tapşırığın icrasına cavabdeh olan
əməkdaş.
Əməkdaş-icraçı – Tapşırığın məsələsini icra edən əməkdaş.
Tapşırığı başqa əməkdaşa tapşıra bilər, məsələnin hesabatına
əlavələr edə və dəyişə bilər.
Əməkdaş-qeydiyyatçı – Tapşırığı qeydiyyata alan əməkdaş.

Nəzarətdə olmayan tapşırıqlarla işin ardıcıllığı
Nəzarətdə olmayan tapşırıqlarla işin ardıcıllığı ümumi halda aşağıdakı
kimidir:
· Əməkdaş-qeydiyyatçı tapşırığı qeydiyyatdan keçirir. Qeydiyyat
olunmuş tapşırıq haqqında əməkdaş-cavabdeh və əməkdaşicraçıya daxil olur.
· Bildiriş aldıqdan sonra əməkdaş-icraçı ona tapşırılan məsələni
icra edir və icra haqqında hesabat əlavə edir. İcra haqqında
əməkdaş-rəhbər və əməkdaş-cavabdeh bildiriş alır.
· Əməkdaş-rəhbər bildiriş aldıqdan sonra hesabatla taçış olur və
hesabatı qəbul və ya imtina edir. Bu haqda əməkdaş-icraçı
bildiriş alır.
· Məsələnin icra olunub-olunmamasından, qəbul edilibedilməməsindən asılı olmayaraq əməkdaş-rəhbər məsələni ,
bütünlükdə bütün məsələləri bağlaya bilər. Bu haqda əməkdaşrəhbər və əməkdaş-cavabdeh bildiriş alır.

Nəzarətdə olan tapşırıqlarla işin ardıcıllığı
Nəzarətdə olan tapşırıqlarla işin ardıcıllığı ümumi halda aşağıdakı
kimidir:
· Əməkdaş-qeydiyyatçı tapşırağa nəzarət növü və tarixi qoyaraq
qeyd edir. Tapşırıq haqqında əməkdaş-nəzarətçiyə, əməkdaşcavabdehə və əməkdaş-icraçıya bildiriş daxil olur.
· Bildiriş alındıqdan sonra icra tarixi başa çatana qədər əməkdaşicraçı tapşırığı yerinə yetirib məsələ haqqında hesabatı daxil
edir. Bu zaman əməkdaş-rəhbər, əməkdaş-nəzarətçi və
əməkdaş-cavabdeh bildiriş alır.
· Əməkdaş-rəhbər bildiriş aldıqdan sonra hesabatla taşış olur və
hesabatı qəbul və ya imtina edir. Bu haqda əməkdaş-icraçı
bildiriş alır.
· Məsələnin icra olunub-olunmamasından, qəbul edilibedilməməsindən asılı olmayaraq əməkdaş-rəhbər məsələni ,
bütünlükdə bütün məsələləri bağlaya bilər. Bu haqda əməkdaşrəhbər və əməkdaş-cavabdeh bildiriş alır.
· Əməkadş-nəzarətçi nəzarətdə olan tapşırığın hər bir icra
addımını nəzarət edir və müvafiq bildirişlər alır. O, interaktiv
hesabata baxaraq tapşırığın icra gedişatını qiymətləndiri. Eləcə
də, əməkdaş-nəzarətçi icraçının hesabatını qəbul edə və imtina
edə bilər.
· Əgər icraçı təyin olunmuş vaxta qədər məsələni icra edə
bilməmişsə, onda rəhbər müəyyən addımlar ata bilər, məsələn,
icra tarixini dəyişə bilər və s.

Bölüm 6. Tapşırığın yaradılması
Sistemdə tapşırıq əvvəllər qeydiyyatdan keçmiş sənədə dərkənar
yaradıldıqda avtomatik olaraq qeyd olunur.
Dərkənar yaratmaq üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:

·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Sənədlər qovluğunu açın.
Uyğun qovluğu seçin və açın. Məsələn, Mənim sənədlərim
qovluğunu..
Seçilmiş qovluq bir növ sənədlər üçün «filter» rolunu oynayır.
Əgər «Mənim sənədlərim» qovluğu seçilmişsə, onda elementlər
siyahısının panelində istifadəçiyə aid olan bütün sənədlər (o
cümlədən, digər istifadəçilərin ona göndərdikləri də) əks
olunacaqdır. Əgər «Mənim qeyd etdiklərim» qovluğu seçilmişsə,
onda elementlər siyahısının panelində yalnız istifadəçinin
qediyyatdan keçirdiyi sənədlər əks olunacaqdır və s.

·
·
·

Məsələlər panelində Sənədlər bölməsini seçin
Bütün sənədlər qovluğunu açın.
Dərkənarının yaradılması lazım gələn sənədin növünə uyğun
olan qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz daxili sənəd üçün
dərkənar yaratmaq istəyirsinizsə, onda Daxilolan sənədlər
qovluğunu açın.
«Bütün sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər qrupu» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən
edilir.

·

Dərkənarının yaradılması lazım gələn sənədin növünə uyğun
olan qovluğu seçin və açın. Məsələn, əgər siz xidməti yazı üçün
dərkənar yaratmaq istəyirsinizsə, onda Xidməti yazı qovluğunu
seçin.
«Daxilolan sənədlər» iyerarxiyasındakı qovluqların siyahısı
«İndekslər» sorğu kitabçasının məzmunu ilə müəyyən edilir.

·

Elementlər siyahısının panelində dərkənarının yaradılması
lazım gələn sənədi seçin

Elə hal ola bilər ki, elementlər siyahısı boş olsun. Bu onu bildirir
ki, elementlərin seçilməsi üçün düzgün olmayan filter təyin
edilmişdir (elementlərin seçilməsi üzrə filter Siyahılar
bölməsindən uyğun qovluğun seçilməsi yolu ilə təyin edilir).
·
·

Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində
yaratmaq məsələsini seçin.
Ekranda «Tapşırıqlar» forması görünəcəkdir.

Dərkənar

·

Formanın sahələrini doldurun.
o Uyğun sorğu kitabçasından seçməklə «Nəzarət növü»
sahəsində tapşırığa nəzarət növünü seçin.
o Uyğun sorğu kitabçasından seçməklə «Nəzarətçi»
sahəsində tapşırığın icrasına nəzarəti həyata keçirən
əməkdaşın soyadı və inisiallarını göstərin.
o «Nəzarət tarixi» sahəsində tapşırığın icra olunma tarixini
göstərin.
o «Məsul şəxs» sahəsində uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə tapşırığın icrasına cavabdeh olan əməkdaşın
soyadı və inisiallarını göstərin.
o «Tanış
edilmək üçün» sahəsində uyğun sorğu
kitabçasından seçməklə tapşırıqla tanış edilməli olan
əməkdaşların soyad və inisiallarını göstərin.
o «Fayllar» siyahısında tapşırığa birləşdirilmiş faylları
göstərin.
o «İmzaladı»
sahəsində uyğun sorğu kitabçasından
seçməklə dərkənarı imzalayan əməkdaşın soyad və
inisiallarını göstərin.
o «Tarix»
sahəsində dərkənarın imzalanma tarixini
göstərin.
o «Sənədə» sahəsində dərkənarının yaradıldığı sənədin
qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi əks olunur.
o «Qeydiyyatçı» sahəsində dərkənarının yaradıldığı sənədi
qeydiyyatdan keçirmiş əməkdaşın soyadı və inisialları
əks olunur.
o Əgər
yaradılan dərkənar qaralama olarsa, onda
«Qaralama» nişanını qeyd edin. Bu halda nişan
götürülməyənədək
tapşırıq
digər
əməkdaşlara
ötürülməyəcək

Tapşırıq bir neçə məsələdən ibarət ola bilər. Hər bir məsələ üçün
icraçılar siyahısı və məzmun verilir. Məsələlərin əlavə
edilməsi/silinməsi və məsələlər arasında yerdəyişmələr «Məsələlər»
sahələr qrupunun alətlər panelinin düymələri vasitəsilə həyata
keçirilir.

Siz hər bir məsələ üçün
·
·

«İcraçılar» cədvəlində nəzarət tarixini və hər bir icraçı üçün
xüsusi nişanı göstərməklə tapşırığın icraçılarının siyahısı.
«Məzmun» - məsələnin məzmununu göstərə bilərsiniz.

Tapşırığın yaradılması üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün isə
İmtina düyməsini basın.
Dərkənarın yaradılması
Tapşırıqdan fərqli olaraq dərkanar konkret sənəd üçün yaradılır.
Dərkənar aşağıdakı kimi yaradılır:
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölümünü seçin
Ardıcıl olaraq Sənədlər və Mənim Sənədlərimi açın
Bütün sənədlər qovluğunu açın
Dərkənar yaradılacaq sənədin yerləşdiyi qovluğu, məsələn,
Daxili sənədlər qovluğunu açın.
· Elementlər siyahısı panelində sənədi seçın.

· Məsələlər panelində Məsələlər bölümündən
yaratmaq” əmrini seçin
· Ekranda dərkənar yaratmaq üçün forma açılır

“Dərkənar

Formanın sahələrinin doldurulmasına baxaq:
· «Nəzarət növü» sahəsində tapşırığa nəzarət növünü seçin.
· «Nəzarətçi» sahəsində tapşırığın icrasına nəzarəti həyata
keçirən əməkdaşın soyadı və inisiallarını göstərin

· “Nəzarət tarixi» sahəsində tapşırığın icra olunma tarixini
göstərin
· “Məsul şəxs» sahəsində icrasına cavabdeh olan əməkdaşın
soyadı və inisialını göstərin
· “Tanış edilmək üçün» tapşırıqla tanış edilməli olan
əməkdaşların soyad və inisiallarını göstərin
· “Fayllar» siyahısında tapşırığa birləşdirilmiş faylları göstərin
· “İmzaladı» sahəsində dərkənarı imzalayan əməkdaşın soyad və
inisiallarını göstərin
· “Tarix» sahəsində dərkənarın imzalanma tarixini göstərin
· “Sənədə» sahəsində dərkənarının yaradıldığı sənədin qeydiyyat
nömrəsi və qeydiyyat tarixi əks olunur
· “Qeydiyyatçı» sahəsində dərkənarının yaradıldığı sənədi
qeydiyyatdan keçirmiş əməkdaşın soyadı və inisialları əks
olunur
· Tapşırıq bir neçə məsələdən ibarət ola bilər. Hər bir məsələ
üçün icraçılar siyahısı və məzmun verilir. Məsələlərin əlavə
edilməsi/silinməsi və məsələlər arasında yerdəyişmələr
«Məsələlər» sahələr qrupunun alətlər panelinin düymələri
vasitəsilə həyata keçirilir
· «Məzmun» - məsələnin məzmununu göstərə bilərsiniz.
Dərənarın yaradılması üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün isə
İmtina düyməsini basın.
Tapşırığın icrası
Tapşırıqların icraçıları
əməkdaşlardır.

«İcraçılar»

cədvəlində

adları

çəkilən

Dərkənar qeydiyyatdan keçirildikdən sonra icraçılar daxil olan
tapşırıqlar barədə bildiriş alırlar.
Tapşırığı icra etmək üçün əməkdaş-icraçı ona göndərilən tapşırığın
icrası barədə hesabat tərtib etməlidir.
Tapşırıq üzrə hesabat tərtib etmək üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:

·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Məlumatlar qovluğunu açın, sonra isə Bütün məlumatlar
qovluğunu açın
Elementlər siyahısının panelində uyğun tapşırıq barədə
məlumatı seçin
İnteraktiv hesabat panelində «Tapşırıq üzrə qovluq» forması
olan interaktiv hesabat görünəcəkdir.

·

İnteraktiv hesabatla tanış olduqdan sonra «Hesabatı əlavə
etmək» düyməsini basın (şəkildə qırmızı düzbucaqlı ilə qeyd
olunmuşdur).

·

Ekranda «Sənədlər | Tapşırıq məsələsinin icraçısı» forması
görünəcəkdir.

·

·

Formanın sahələrini doldurun.
o Sistem avtomatik olaraq «Hazırladı» sahəsində məsələnin
icraçısının soyadı və inisiallarını qoyacaqdır.
o «Hesabat» sahəsində hesabatın qısa məzmununu göstərin.
o «Fayl» sahəsində hesabata birləşdirilən faylı göstərin.
o «Sənəd» sahəsində hesabatla bağlı olan sənədi göstərin.
Hesabatın yaradılması üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün isə
İmtina düyməsini basın.

Hesabat yaradıldıqdan sonra, tapşırığı imzalayan əməkdaşa icraçının
hesabatının daxil olması barədə bildiriş göndəriləcəkdir.

Tapşırığın icrasının qəbulu
Tapşırığın icrasını ya tapşırığı imzalayan əməkdaş, ya da əməkdaşnəzarətçi qəbul edə bilər.
Tapşırığın icrasını qəbul etmək üçün tapşırığı imzalayan əməkdaş,
yaxud da əməkdaş-nəzarətçi əməkdaş-icraçı tərəfindən ona göndərilən
tapşırığın icrası barədə hesabatı nəzərdən keçirməlidir.
Tapşırığın icrası barədə
aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·
·

hesabatı

nəzərdən

keçirmək

üçün

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Məlumatlar qovluğunu açın, sonra isə Bütün məlumatlar
qovluğunu açın
Elementlər siyahısının panelində uyğun hesabat barədə
məlumatı seçin
İnteraktiv hesabat panelində «Tapşırıq üzrə qovluq» forması
olan interaktiv hesabat görünəcəkdir.

·

İnteraktiv hesabatla tanış olduqdan sonra «Hesabatı qəbul
etmək» ya da «Hesabatdan imtina etmək» düyməsini basın.

·

Ekranda «Sənədlər | Tapşırıq məsələsinin icraçısı».forması
görünəcəkdir

·

Formanın sahələrini doldurun.
o Sistem avtomatik olaraq «Baxdı» sahəsində tapşırığı
imzalayan əməkdaşın soyadı və inisiallarını qoyacaqdır.
o «Əsas» sahəsində hesabatın qəbul/imtina edilməsinin
əsasını göstərin.

Əgər Hesabatı geri qaytarmaq düyməsi basılmışdırsa, onda
«Əsas» sahəsinin doldurulması zəruridir
·

Hesabatın qəbul edilməsi/geri qaytarılması üçün Təsdiq
düyməsini, qəbuldan/geri qaytarmaqdan imtina üçün isə İmtina
düyməsini basın.

Hesabatın qəbulundan/geri qaytarılmasından sonra, əməkdaş-icraçı
hesabatın qəbulu/geri qaytarılması barədə bildiriş alır.
Tapşırıqların icrasına nəzarət
Tapşırıqların icrasına nəzarəti tapşırıqda nəzarətçi kimi göstərilmiş
əməkdaş həyata keçirə bilər.
Nəzarət tapşırığın icrasının ixtiyari mərhələsində həyata keçirilə bilər.
Tapşırığa dair görülən hər bir hərəkət üzrə əməkdaş-nəzarətçi uyğun
bildiriş alır.
Tapşırığın/ Məsələnin bağlanması
Məsələnin/tapşırığın bağlanması üçün iki variant var:
Birinci variant. Əməkdaş- icraçının hesabatı əməkdaş-rəhbər
tərəfindən qəbul etdikdən sonar tapşırıq avtomatik olaraq bağlanır.
İkinci variant. Tapşırıq/məsələnin icra olunub –olunmamasından asılı
olmayaraq istənilən vaxt bağlaya bilər. Bu varianta ətraflı baxaq.
· Məsələlər panelindən Siyahı bölümünü seçin
· Ardıcıl olaraq Tapşırıqlar və Mənim tapşırıqlarımı seçin

· Siyahıdan lazımi tapşırığı seçin
· İnteraktiv paneldən “Tapşırıqlar qovluğu”nu seçin
· Məsələni bağlamaq üçün “Tapşırığı bağlamaq” düyməsini basın

· Tapşırığın bağlanması üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün
isə İmtina düyməsini basın

III hissə . Məlumatlarla iş
Sistemdə qeydiyyatdan keçirilmiş və birbaşa istifadəçiyə aidiyyatı
olan sənədlər, tapşırıqlar və hesabatlar barədə məlumat Məlumatlar |
Siyahılar bölməsinin bütün məlumatları qovluğunda saxlanılır.
İstifadəçi məlumata baxa və ya onu silə bilər

Bölüm 7. Məlumatın alınması və oxunması
İstifadəçiyə yeni məlumatlar gəldikdə, bu barədə informasiya ekranın
aşağı sağ küncündə (treydə) üzə çıxan şərhdə əks olunur

Üzə çıxan şərhi basdıqda avtomatik olaraq Məlumatlar |
Məlumatlara baxmaq üçün bütün məlumatlar qovluğuna keçilir.
Məlumatla tanış olmaq üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Məlumatlar qovluğunu açın, sonra isə Bütün məlumatlar
qovluğunu açın
Elementlər siyahısının panelində tanış olunmasıi lazım gələn
məlumatı seçin
Elementlər panelinin aşağı hissəsində açılan interaktiv hesabat
pənəcərəsində Siz məlumatla tanış ola bilərsiniz.

Diqqətinizi ona yönəltmək istəyirik ki, Sistem bir neçə növ məlumat
göndərir: «Sənəd», «Hesabat», «Tapşırıq» və s.
İnteraktiv hesabat pəncərəsində informasiya məlumatın növündən asılı
olaraq dəyişir.
Məsələn, əgər məlumatın növü «Hesabat» olarsa, onda interaktiv
hesabat pəncərəsi aşağıdakı kimi görünəcəkdir:

Məlumatın silinməsi
Məlumatı silmək üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Məlumatlar qovluğunu açın, sonra isə Bütün məlumatlar
qovluğunu açın
Elementlər siyahısının panelində silinməsi lazım gələn
məlumatı seçin
Məsələlər panelinin Məsələlər bölməsində Məlumatı silmək
məsələsini seçin
Ekranda, seçilmiş məlumatın silinməsini təsdiqləmək barədə
sorğu pəncərəsi açılacaqdır.

·

Məlumatı silmək üçün Təsdiq düyməsini, imtina üçün isə Yox
düyməsini basın.

IV hissə . Axtarış
Əgər Sistemdə çoxlu sayda müxtəlif növ sənədlər qeydiyyatdan
keşirilmişsə, lazım olan sənədin əl ilə axtarılması ciddi problemə
çevrilə bilər. Çünki, həm də müxtəlif qovluqlarda yerləşən çoxlu
sayda yazılara baxmaq lazım gələcəkdir.
Sənədin axtarılmasını asanlaşdırmaq üçün Sistemdə xüsusi
avtomatlaşdırılmış axtarış mexanizmi nəzərə alınmışdır. Sizə yalnız
zəruri axtarış şərtlərini vermək kifayətdir. Qalanını Sistem özü yerinə
yetirəcəkdir.

Bölüm 8. Sənədlərin axtarışı
Sistemdə qeydiyyatdan keçmiş sənədi axtarmaq üçün aşağıdakıları
yerinə yetirin
·
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Sənədlər qovluğunu açın.
Sənədlərin axtarılaması lazım gələn qovluğu açın.
«Axtarış» formasına keçin
«Axtarış» formasının sahələrinə sənədin axtarılması üçün lazım
olan şərtləri daxil edin.

«Axtarış» formasının sahələrini ətraflı nəzərdən keçirək.
·

·

«Qeydiyyat nömrəsi» sahəsində sənədin qeydiyyat nömrəsi
(indekssiz) göstərilir. Əgər bir neçə sənədi axtarmaq zərurəti
yaranarsa, Siz qeydiyyat nömrələri diapazonunu göstərə
bilərsiniz.
«Nömrə» sahəsində sənədin nömrəsi tam şəkildə göstərilir.

·
·
·
·
·
·

·
·

«Təşkilat» sahəsində sənədi göndərən və ya alan təşkilatın adı
göstərilir
«İndeks» sahəsində sənədin indeksi göstərilir.
«Kimdən» sahəsində sənədi göndərən təşkilatın əməkdaşının və
ya fiziki şəxsin soyadı göstərilir.
«Kimə» sahəsində sənədi alan təşkilatın əməkdaşının və ya
fiziki şəxsin soyadı göstərilir.
«Məzmun» sahəsində sənəd kartının «Məzmun» sahəsinin
qiyməti və ya onun bir hissəsi göstərilir.
«Qeydiyyat tarixi» sahəsində sənədin qeydiyyat tarixi göstərilir.
Lazım gələrsə Siz qeydiyyat tarixlərini diapazon şəklində
göstərə bilərsiniz.
«İl» sahəsində sənədin qeydiyyat ili göstərilir. Lazım gələrsə
Siz qeydiyyat illərini diapazon şəklində göstərə bilərsiniz.
«Növ» sahəsində sənədin növü (ilkin, ikinci, təkrar və ya cavab)
göstərilir. Sənədin növünün axtarış şərtlərinə daxil edilməsi
üçün uyğun nişanı qeyd etmək lazımdır.
Susmaya görə bütün növ sənədlərin nişanları qeyd edilmiş olur.
Lakin əgər axtarılan sənəddə növ məlumdursa, onda axtarış
vaxtını azaltmaq məqsədilə axtarışda iştirak etməyən növlərin
nişanlarını götürmək tövsiyə edilir.

·

«Tematik rubrika» sahəsində sənəd kartının «Məzmun»
sahəsinin qiyməti və ya onun bir hissəsi göstərilir.

Bütün lazımi şərtləri verdikdən sonra Axtar. düyməsini basın.
Axtarış nəticəsində elementlər siyahısının panelində tələb olunan
axtarış şərtlərinə uyğun olan sənədlərin siyahısı əks olunacaqdır. Bu
siyahıdakı sənəd barədə daha ətraflı məlumata interaktiv hesabat
panelində baxmaq olar.
Əlavə axtarış şərtləri verməklə axtarış dairəsini kiçiltmək olar.

Əgər axtarılan şərtlərlə lazım olan sənədi tapmaq mümkün deyilsə,
onda verilmiş axtarış şərtlərini azaltmaqla axtarış dairəsini
genişləndirmək olar.
«Axtarış» formasının sahələrini aşağıdakı üsullarla təmizləmək olar:
·
·

təmizlənəcək sahənin solunda yerləşən lampa şəklində olan
düyməni basın
kursoru təmizlənəcək sahənin üstünə gətirin və [Alt] +
[Backspace] düymələrini basın.

«Axtarış» formasının bütün sahələrini təmizləmək üçünTəmizləmək
düyməsini basın.
Əgər axtarış zamanı hər hansı bir alt siyahı seçilərsə, onda axtarış
yalnız bu sonuncu siyahıya aid olan sənədlər arasında aparılacaqdır.
Tapşırıqların axtarışı
Hər hansı bir qovluqda, məsələn, «Mənim tapşırıqlarım» qovluğunda,
yerləşən tapşırıqların axtarılması üçün axtarış şərtlərinin sahələr
toplusu «Mənə icra olunmaq üçün göndərilənlər» qovluğundakı
tapşırıqların axtarılması şərtlərinin sahələr toplusundan fərqlənə bilər.
«Mənim tapşırıqlarım» qovluğunda yerləşən tapşırıqların axtarılması
nümunəsində tapşırıqların axtarılmasına baxaq. Bu halda, axtarış
şərtlərinin sahələr toplusu daha dolğundur. axyarış şərtlərinin sahələr
toplusu
«Mənim tapşırıqlarım» qovluğunda yerləşən tapşırıqların axtarılması
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Ardıcıl olaraq Tapşırıqlar və Mənim tapşırıqlarım
qovluqlarını açın.
«Axtarış» formasına keçin
«Axtarış» formasının sahələrinə lazım olan axtarış şərtlərini
daxil edin..

«Axtarış» foarmasının sahələrini ətraflı araşdıraq.
·
·
·

«Sənədə» sahəsində tapşırığın bağlı olduğu sənədin rekvizitləri
(nömrəsi və tarixi) göstərilir.
«İmzaladı» sahəsində tapşırğı imzalayan əməkdaşın və ya fiziki
şəxsin soyadı göstərilir.
«Əməkdaş» sahəsində tapşırğın göndırildiyi əməkdaşın və ya
fiziki şəxsin soyadı göstərilir.

·

·

·
·

«Tarix» sahəsində sənədin qeydiyyat tarixi göstərilir. Lazım
gələrsə Siz qeytiyyat tarixlərini diapazon şəklində göstərə
bilərsiniz.
«Nəzarət tarixi» sahəsində sənədin nəzarət tarixi göstərilir.
Lazım gələrsə Siz nəzarət tarixlərini diapazon şəklində göstərə
bilərsiniz.
«İcra tarixi» sahəsində sənədin icra tarixi göstərilir. Lazım
gələrsə Siz icra tarixlərini diapazon şəklində göstərə bilərsiniz.
«Nəzarətin növü» sahəsində nəzarət növü göstərilir. Siyahı
Sistemin uyğun sorğu kitabçası əsasında tərtib edilir Nəzarət
növünün axtarış şərtlərinə daxil edilməsi üçün uyğun nişanı
qeyd etmək lazımdır.
Susmaya görə bütün növ nəzarətlərin nişanları qeyd edilmiş olur.
Lakin əgər axtarılan tapşırıqda nəzarət növü məlumdursa, onda
axtarış vaxtını azaltmaq məqsədilə axtarışda iştirak etməyən
nəzarət növlərinin nişanlarını götürmək tövsiyə edilir.

Bütün lazımi şərtləri verdikdən sonra Axtar. düyməsini basın.
Axtarış nəticəsində elementlər siyahısının panelində tələb olunan
axtarış şərtlərinə uyğun olan tapşırıqların siyahısı əks olunacaqdır. Bu
siyahıdakı tapşırıq barədə daha ətraflı məlumata interaktiv hesabat
panelində baxmaq olar.

V hissə . İnteraktiv hesabat
İnteraktiv hesabat - proqramın baş pəncərəsinin sağ aşağı küncündə
yerləşən interaktiv pəncərədə əks olunan sənədə, tapşırığa, prosesə,
məsələyə və ya məlumata dair informasiyadır. İstifadəçi interaktiv
hesabatda verilən informasiya ilə qarşılıqlı əlaqə yarada bilər.
Məsələn, tapşırıq üzrə hesabat əlavə edə bilər.
Bölüm 9. Sənədlər
Sənəd üzrə interaktiv hesabat almaq üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·

·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin.
Sənədlər qovluğunu açın, sonra isə lazım olan sənədin
yerləşdiyi qovluğu açın, məsələn, Mənim sənədlərim
qovluğunu.
Elementlər siyahısı panelində «Mənim sənədlərim» siyahısı
görünəcəkdir.
Lazım olan sənədi seçin
İnteraktiv hesabat panelində seçilmiş sənəd üzrə hesabat
görünəcəkdir.

İnteraktiv hesabat aşağıdakı formalardan ibarətdir:
·
·
·

Sənəd üzrə dərkənarlar.
Sənəd üzrə qovluq.
Məlumatlarla tanışlıq üzrə hesabat.

«Sənəd üzrə dərkənar» forması.
Formada (yuxarıdakı şəklə bax) yaradılmış sənəd üzrə dərkənarlar
barədə məlumat əks olunur. Ona diqqət yetirin ki, bu formada seçilmiş
dərkənar barədə (susmaya görə siyahının birinci dərkənarı) əks olunur.

Əgər sənəd üzrə bir neçə dərkənar yaradılmışdırsa, onda siyahıdan
ardıcıl olaraq lazım olan dərkənarı seçməklə Siz onlara baxa
bilərsiniz.

Siz interaktiv düymələr vasitəsilə nəzarət tarixini dəyişə bilərsiniz,
məsələnin icrası barədə hesabat hazırlaya bilərsiniz, hesabatı qəbul
edə/qaytara bilərsiniz, məsələnin yerinə yetirilməsini başqa
istifadəçiyə həvalə edə bilərsiniz, məsələnin məzmununu dəyişə
bilərsiniz, məsələni bağlaya bilərsiniz və s.
İnteraktiv düymələr toplusu istifadəçiyə daxil olmağa icazə
verilən məsələlərdən asılıdır. Belə ki, dərkənarı imzalamış
istifadəçi üçün düymələr toplusu istifadəçi-icraçı üçün olanlardan
fərqlidir.

«Sənəd üzrə qovluq» forması.
Formada (aşağıdakı şəklə bax) sənəd üzrə ümumi məlumat, həmçinin
seçilmiş sənədlə bağlı olan bütün sənədlərin siyahısı (təkrar sənədlər,
sənədə cavablar və s.) və onlar barədə məlumat əks olunur. Seçilmiş
sənəd və onunla bağlı olan sənədlər ağac şəklində, onlar barədə
məlumat isə interaktiv hesabat pəncərəsinin sağ tərəfində əks olunur.

Konkret sənəd üzrə məlumata baxmaq üçün sadəcə olaraq bu sənədi
sənədlər ağacında seçin.
«Məlumatlarla tanışlıq üzrə hesabat» forması
İstifadəçi formada icraçılara göndərilmiş məlumatların siyahısı ilə
tanış ola bilər, ona ünvanlanmış sənəd və tapşırıqlarla kimin və nə
vaxt tanış olduğunu, sənəd/tapşırıq üzrə hesabatın qəbul edilib və ya
geri qaytarıldığını görə bilər. Formada məlumat aşağıdakı sütunlardan
ibarət olan cədvəl şəklində təsvir edilmişdir:

·
·

·
·
·

«Məlumat» sütununda məlumatın xarakteri barədə informasiya
əks olunur.
«Məzmun» sütununda məlumatın mətni, həmçinin baxılan
məlumatın aid olduğu sənədin növü, nömrəsi və qeydiyyat
tarixi əks olunur.
«Alan» sütununda məlumatı alanın soyadı və inisialları əks
olunur.
«Bölmə» sütununda məlumatı alanın bölməsinin kodu əks
olunur.
«Tanış edildi» sütunu, əgər alan məlumatla tanış edilmişsə,
məlumatı alanın məlumatla tanışlığının tarixi və vaxtı barədə
məlumatdan ibarətdir. Əks halda doldurulmur.

Bölüm 10. Tapşırıqlar
Tapşırıq üzrə interaktiv hesabat üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Tapşırıqlar qovluğunu açın, sonra isə lazımi tapşırığın
yerləşdiyi, məsələn, Mənim tapşırıqlarım qovluğunu açın
Elementlər siyahısının panelində «Mənim tapşırıqlarım»
siyahısı görünəcəkdir.
Lazım olan tapşırığı seçin.
İnteraktiv hesabat panelində seçilmiş tapşırıq barədə hesabat
görünəcəkdir.

İnteraktiv hesabat aşağıdakı formalardan ibarətdir:
·
·
·

Tapşırıq üzrə qovluq.
Sənəd üzrə qovluq.
Məlumatla tanışlıq üzrə hesabat

«Tapşırıq üzrə qovluq» forması
Formada (yuxarıdakı şəklə bax) tapşırıq barədə ümumi məlumat əks
olunur.
İnteraktiv düymələr vasitəsi ilə siz tapşırıq üzrə hesabat hazırlaya,
hesabatı qəbul edə və geri qaytara, məsələnin yerinə yetirilməsini
başqa istifadəçiyə həvalə edə, məsələnin məzmununu dəyişə və
tapşırığı bağlaya bilərsiniz.
İnteraktiv düymələr toplusu istifadəçiyə daxil olmağa icazə
verilən məsələlərdən asılıdır. Belə ki, dərkənarı imzalamış
istifadəçi üçün düymələr toplusu istifadəçi-icraçı üçün olanlardan
fərqlidir.
«Sənəd üzrə qovluq» forması
Formada, seçilmiş tapşırıqla bağlı olan sənəd üzrə ümumi məlumat,
həmçinin, bu sənədlə bağlı olan bütün sənədlərin siyahısı (təkrar
sənədlər, ona cavablar və s.) və onlar barədə məlumatlar əks olunur.
Sənəd və sənədlə bağlı sənədlər ağac şəklində göstərilir. Onlar barədə
məlumat isə interaktiv hesabat pəncərəsinin sağ tərəfində göstərilir.

Konkret sənəd üzrə məlumata baxmaq üçün sadəcə olaraq bu sənədi
sənədlər ağacında seçin.
«Məlumatlarla tanışlıq üzrə hesabat» forması
İstifadəçi formada icraçılara göndərilmiş tapşırıqların siyahısı ilə tanış
ola bilər, ona ünvanlanmış sənəd və tapşırıqlarla kimin və nə vaxt
tanış olduğunu, sənəd/tapşırıq üzrə hesabatın qəbul edilib və ya geri
qaytarıldığını görə bilər. Formada məlumat aşağıdakı sütunlardan
ibarət olan cədvəl şəklində təsvir edilmişdir:

·

·

·
·

«Məlumat» sütununda məlumatın xarakteri barədə informasiya
əks olunur.
o Əgər məlumat qeydiyyatdan keçmiş tapşırıq barədədirsə,
onda «Tapşırıq» qiyməti əks olunur.
o Əgər
məlumat tapşırıq üzrə yaradılmış hesabat
barədədirsə, onda «Hesabat» qiyməti əks olunur.
o Əgər məlumat tapşırıq üzrə hesabatın qəbul edilməsi
barədədirsə, onda «Qəbul edildi» qiyməti əks olunur.
o Əgər məlumat geri qaytarılan tapşırıq barədədirsə, onda
«Geri qaytarıldı» qiyməti əks olunur.
«Məzmun» sütununda məlumatın mətni, həmçinin baxılan
məlumatın aid olduğu sənədin növü, nömrəsi və qeydiyyat
tarixi əks olunur.
«Alan» sütununda məlumatı alanın soyadı və inisialları əks
olunur.
«Bölmə» sütununda məlumatı alanın bölməsinin kodu əks
olunur.

·

«Tanış edildi» sütunu, əgər alan məlumatla tanış edilmişsə,
məlumatı alanın məlumatla tanışlığının tarixi və vaxtı barədə
məlumatdan ibarətdir. Əks halda doldurulmur.

·

Bölüm 11. Məlumatlar
Məlumat üzrə interaktiv hesabat üçün aşağıdakıları yerinə yetirin:
·
·
·
·
·

Məsələlər panelində Siyahılar bölməsini seçin
Məlumatlar qovluğunu açın, sonra isə Bütün məlumatlar
qovluğunu açın
Elementlər siyahısının panelində «Bütün məlumatlar» siyahısı
görünəcəkdir.
Lazım olan məlumatı seçin.
İnteraktiv hesabat panelində seçilmiş məlumat barədə hesabat
görünəcəkdir.

İnteraktiv hesabatın məzmunu seçilmiş məlumatın xarakteri ilə
müəyyən edilir.
Əgər «Məlumat» sütununda «Tapşırıq», «Hesabat», «Qəbul edilib»,
«Geri qaytarılıb» qiymətlərindən biri əks olunursa, onda interaktiv
hesabat «Tapşırıq üzrə qovluq» formasından ibarət olacaqdır.
Əgər «Məlumat» sütununda «Sənəd» qiyməti əks olunursa, onda
interaktiv hesabat «Sənəd üzrə arayış» formasından ibarət olacaqdır.

Əgər «Məlumat» sütununda proses məsələsinin adı əks olunursa, onda
interaktiv hesabat «Proses üzrə arayış» formasından ibarət olacaqdır.
«Tapşırıq üzrə qovluq» forması
Formada seçilmiş məlumatla bağlı olan tapşırıq barədə ümumi
məlumat əks olunur.

İnteraktiv düymələr vasitəsi ilə siz tapşırıq üzrə hesabat hazırlaya,
hesabatı qəbul edə və geri qaytara, məsələnin yerinə yetirilməsini
başqa istifadəçiyə həvalə edə, məsələnin məzmununu dəyişə və
tapşırığı bağlaya bilərsiniz.
İnteraktiv düymələr toplusu istifadəçiyə daxil olmağa icazə
verilən məsələlərdən asılıdır. Belə ki, dərkənarı imzalamış
istifadəçi üçün düymələr toplusu istifadəçi-icraçı üçün olanlardan
fərqlidir.

«Sənəd üzrə arayış» forması
Formada, seçilmiş məlumatla bağlı olan sənəd üzrə ümumi məlumat
əks olunur

«Proses üzrə arayış» forması
Formada proses üzrə ümumi məlumatdan əlavə (prosesin adı, prosesin
yaranma və sona çatma tarixi və vaxtı, prosesin sahibi) istifadəçi
seçilmiş məlumatla bağlı məsələ barədə məlumata baxa bilər.
Məlumat aşağıdakı
verilmişdir:
·
·
·

sütunlardan

ibarət

olan

cədvəl

şəklində

«Yaranma tarixi» sütununda proses məsələsinin yaranma tarixi
və vaxtı əks olunur.
«İcraçı» sütununda proses məsələsinin icraçısının soyadı və
inisialları əks olunur.
«Sona çatma tarixi» sütununda proses məsələsinin sona çatdığı
tarixi və vaxtı əks olunur.

·
·

·

«Məzmun» sütununda proses məsələsinin məzmunu əks olunur.
«İcra barədə qeyd. Hesabat» sütununda növbəti proses
məsələsinə keçid zamanı istifadəçi tərəfindən yaradılan
hesabatın məzmunu əks olunur.
«Fayl» sütununda istifadəçinin hesabatına birləşdirilən faylın
adı əks olunur.

VI hissə. Elektron rəqəmsal imzanın istifadə edilməsi (ERİ)
Sistemdə sənədlərin elektron formalarıyla iş zamanı ERİ-dən istifadə
imkanı nəzərdə tutulub. Siz ERİ-ni sənədin elektron formasını
imzalaya və ya ERİ-ni daha əvvəl imzalanmış sənədin elektron
formasında yoxlaya bilərsiniz.
ERİ-dən istifadə etmək üçün istifadəçının iş yerində müvafiq proqram
təminatı quraşdırılmalıdır (məlumatların saxlanılması və fərdi
vasitələrin
ciddi
autentifikasiyası
üçün
drayverlər
və
kiberkitabxanalar). Mövcud proqram təminatının quraşdırılması və
nizamlanması sistem administratoru tərəfindən həyata keçirilir. Bizim
təlimatda bu məsələlər nəzərdən keçirilmir.
Sənədin hər bir elektron nüsxəsi yalnız bir dəfə imzalana bilər. ERİnin sənədin imzalanmış elektron nüsxəsindən çıxarılması imkanı
nəzərə alınmayıb.

Elektron rəqəmsal imzadan istifadə edərək sənədin elektron
nüsxəsinin imzalanması
Fayl birləşdirilmiş və Xidməti qeyd kimi qeydiyyatdan keçən sənədin
nüsxəsinin elektron imzalanmasını nəzərdən keçirək. Güman edilir ki,
məlumatların saxlanılması və ciddi autentifikasiya üçün fərdi vasitə
kimi eToken istifadə olunur.
Elektron rəqəmsal imzadan istifadə edərkən eToken sizin
kompüterinizin USB-sinə qoşulub .

Lazım olan xidmət qeydini seçin və açın.
Xidməti qeyd kartının “Fayllar” siyahısında fayllar yerləşmişdir.
Bizim misalımızda siyahı sənədin elektron nüsxəsindən ibarət yalnız
bir fayldan ibarətdir ki, onu da imzalamaq lazımdır.

Həmin faylı seçin. “Fayllar” siyahısı alətlər panelinidə Faylı aç
düyməsi (
)istifadəyə açıq olacaq.
Faylı aç düyməsini basın.
Ekranda birləşdirilmiş fayla baxmaq üçün interaktiv pencərə açılacaq.
Pəncərənin alətlər panelində Sənədi imzalamaq düyməsi mövcuddur
(
). Sənədin mövcud elektron nüsxəsinin ERİ imzalanması
üçün həmin düyməni dasın.
Sistem imzalanmaq üçün yararlı olan sertifikatın axtarışını aparacaq.
Bu proses müəyyən qədər vaxt apara bilər.
Sertifikat uğurla tapıldıqda ekranda Sizə eToken üçün pin-kodun daxil
edilməsi təklif olunan forma çıxacaq.
Pin-kod daxil edildikdən sonra imzalanma əməliyyatının davam
etdirilməsi üçün OK düyməsini, davam etdirilmədən imtina üçün isə Lağv et düyməsini basın.
Sistem ERİ-nin quraşdırılmasını həyata keçirəcək. ETİ-nin uğurlu
quraşdırılması halında ekranda “İmzanın özəllikləri” pəncərəsi
görünəcək ki, burada quraşdırılmış ETİ-nin əsas xüsusiyyətləri əks
olunacaq.
“Təsdiq”düyməsini basın.

ETİ-nin quraşdırılması başa çatdı. Alətlər panelinin Sənədi
imzalamaq düyməsi istifadəyə qapalı olur, əvəzində isə Sənədin
imzasını yoxlamaq düyməsi istifadəyə açıq olur.
Sənədin elektron nüsxəsinin ETİ yoxlanması
Fayl birləşdirilmiş və Xidməti qeyd kimi qeydiyyatdan keçən sənədin
nüsxəsinin elektron imzalanmasının yoxlanmasını nəzərdən keçirək.
Güman edilir ki, məlumatların saxlanılması və ciddi autentifikasiya
üçün fərdi vasitə kimi eToken istifadə olunur.
Lazım olan xidməti qeydi seçin və açın.
Xidməti qeyd kartının “Fayllar” siyahısında fayllar yerləşmişdir.
Bizim misalımızda siyahı sənədin elektron nüsxəsindən ibarət yalnız
bir fayldan ibarətdir ki, onu da imzalamaq lazımdır.

Həmin faylı seçin. “Fayllar” siyahısı alətlər panelinidə Faylı aç
düyməsi (
)istifadəyə açıq olacaq.
Faylı aç düyməsini basın.
Ekranda birləşdirilmiş fayla baxmaq üçün interaktiv pencərə açılacaq.
Pəncərənin alətlər panelində Sənədin imzasının yoxlanmassı
düyməsi mövcuddur (
). Sənədin mövcud elektron nüsxəsinin
ERİ imzanın yoxanması üçün həmin düyməni dasın.

Sistem ETİ-nin düzgünlüyünü yoxlayacaq. Yoxlama bitdikdən sonra
erkanda yoxlanılmış ETİ-nin əsas xüsusiyyətləri qeyd olummuş
“İmzanın xüsusiyyətləri” pəncərəsi əmələ gələcək.
“Təsdiq” düyməsini basın.
ETİ-nin yoxlanılması başa çatdı.

VII hissə. Hesabatlar
Sistemdə aşağıdakı hesabları tərtib etmək mümkündür:
· Verilən sənədlərin reyestri
· Daxil olan sənədlərin reyestri
· Tapşırığın icrası haqqında hesabat
“Verilən sənədlərin reyestri” hesabatı
Hesabatı tərtib etmək üçün aşağıdakı hərəkətləri etmək lazımdır:
· Məsələlər panelindən Siyahı bğlümünü açın
· Ardıcıl olaraq Hesabatlar və Sənədlər və Tapşırıqlar qovluğunu
açın
· Məsələlər panelində “Yeni hesabat” məsələsini seçın. Ekranda
“Yeni hesabat” məsələsinin forması açılır

· Siyahıdan Verilmiş sənədlərin reyestrini seçın və “OK”
düyməsini basın. Ekranda reyestrin forması açılacaq.

Formanın sahələrini aidiyyatı üzrə doldurmaq lazımdır:
· İndeks - sorğu kitabçasından istifadə edərək sənədin
indeksini seçilir. Sənədin tərtibatı zamanı indeks nəzərə
alınır.Əgər sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı
indekslərindən asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə
alınacaq.
· Bölmə - sorğu kitabçasından istifadə edərək sənədin aid
olduğu bölmə seçilir. Sənədin tərtibatı zamanı sənədin hansı
bölməyə aid olduğu nəzərə alınır.Əgər sahə doldurulmazsa,
onda hazırlıq zamanı bütün bölmələrin sənədləri nəzərə
alınacaq.
· Qeydiyyat tarixi- sənədin qeydiyyat tarixinin aşağı və ya
yuxarı həddi göstərilir. Tərtibat zamanı göstərilən tarixin
diapazonuna düşən bütün sənədlər nəzərə alınacaq. Əgər
sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı tarixindən asılı
olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınacaq.

· Kimə - sənədlərin istiqamətləndiyi əməkdaşın adı, soyadı
göstəriləir. Əgər sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı
əməkdaşdan asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınacaq
· Çeşidləmə - siyahıdan istifadə edərək, hesabatda sənədlərin
çeşidləmə rejimini göstərir:
o Yox – Tərtib olunmuş hesabatda sənədlər onların
seçim sarası ilə sıralanacaq
o Qeydiyyat nömrəsi üzrə- Tərtib olunmuş hesabatda
sənədlərin çeşidlənməsi qeydiyyat nömrəsinin artan
sırası ilə sıralanacaq
o Qeydiyyat tarixi - Tərtib olunmuş hesabatda
sənədlərin çeşidlənməsi qeydiyyat tarixi üzrə artan
sırası ilə sıralanacaq
· Bütün parametrlər göstərildikdən sonra təsdiq üçün “Təsdiq”
düyməsini, əks halda “İmtina” düyməsini basın. Sonda
ekranda hesabatın hazır olması barədə məlumat işıqlanır.

· Tərtib olunmuş hesabata MS Word proqramının köməkliyi
ilə baxmaq olar. Bunun üçün elementlər siyahısı panelində
Microsoft Word – da hesabatını aşmaq üçün istinad
düyməsini basmaq lazımdır.
· Tərtibat qurtardıqdan sonra
“Təsdiq” düyməsini
basın.Elementlər siyahısı panelində yeni tərtib olunmuş
hesabatın başlığı yazısı işıqlanacaq.

“Daxil olan sənədlərin reyestri” hesabatı
Hesabatı tərtib etmək üçün aşağıdakı hərəkətləri etmək lazımdır:
· Məsələlər panelindən Siyahı bğlümünü açın
· Ardıcıl olaraq Hesabatlar və Sənədlər və Tapşırıqlar qovluğunu
açın
· Məsələlər panelində “Yeni hesabat” məsələsini seçın. Ekranda
“Yeni hesabat” məsələsinin forması açılır.

· Siyahıdan Verilmiş sənədlərin reyestrini seçın və “OK”
düyməsini basın. Ekranda reyestrin forması açılacaq.

Formanın sahələrini aidiyyatı üzrə doldurmaq lazımdır:
· İndeks - sorğu kitabçasından istifadə edərək sənədin
indeksini seçilir. Sənədin tərtibatı zamanı indeks nəzərə
alınır.Əgər sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı
indekslərindən asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə
alınacaq.
· Bölmə - sorğu kitabçasından istifadə edərək sənədin aid
olduğu bölmə seçilir. Sənədin tərtibatı zamanı sənədin hansı
bölməyə aid olduğu nəzərə alınır.Əgər sahə doldurulmazsa,
onda hazırlıq zamanı bütün bölmələrin sənədləri nəzərə
alınacaq.
· Qeydiyyat tarixi- sənədin qeydiyyat tarixinin aşağı və ya
yuxarı həddi göstərilir. Tərtibat zamanı göstərilən tarixin
diapazonuna düşən bütün sənədlər nəzərə alınacaq. Əgər
sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı tarixindən asılı
olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınacaq.

· Kimə - sənədlərin istiqamətləndiyi əməkdaşın adı, soyadı
göstəriləir. Əgər sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı
əməkdaşdan asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınacaq
· Çeşidləmə - siyahıdan istifadə edərək, hesabatda sənədlərin
çeşidləmə rejimini göstərir:
o Yox – Tərtib olunmuş hesabatda sənədlər onların
seçim sarası ilə sıralanacaq
o Qeydiyyat nömrəsi üzrə- Tərtib olunmuş hesabatda
sənədlərin çeşidlənməsi qeydiyyat nömrəsinin artan
sırası ilə sıralanacaq
o Qeydiyyat tarixi - Tərtib olunmuş hesabatda
sənədlərin çeşidlənməsi qeydiyyat tarixi üzrə artan
sırası ilə sıralanacaq
· Bütün parametrlər göstərildikdən sonra təsdiq üçün “Təsdiq”
düyməsini, əks halda “İmtina” düyməsini basın. Sonda
ekranda hesabatın hazır olması barədə məlumat işıqlanır.

· Tərtib olunmuş hesabata MS Word proqramının köməkliyi
ilə baxmaq olar. Bunun üçün elementlər siyahısı panelində
Microsoft Word – da hesabatını aşmaq üçün istinad
düyməsini basmaq lazımdır.
· Tərtibat qurtardıqdan sonra
“Təsdiq” düyməsini
basın.Elementlər siyahısı panelində yeni tərtib olunmuş
hesabatın başlığı yazısı işıqlanacaq.

“Tapşırığın icrası haqqında hesabat” hesabatı
Hesabatı tərtib etmək üçün aşağıdakı hərəkətləri etmək lazımdır:
· Məsələlər panelindən Siyahı bğlümünü açın
· Ardıcıl olaraq Hesabatlar və Sənədlər və Tapşırıqlar qovluğunu
açın
· Məsələlər panelində “Yeni hesabat” məsələsini seçın. Ekranda
“Yeni hesabat” məsələsinin forması açılır

· Siyahıdan Verilmiş sənədlərin reyestrini seçın və “OK”
düyməsini basın. Ekranda reyestrin forması açılacaq.

Formanın sahələrini aidiyyatı üzrə doldurmaq lazımdır:
· İmzaladı – Sorıu kitabçasından tapşırığı imzalayan
əməkdaşın adı seçılır. Tərtibat zamanı tapşırığı imzalayan
əməkdaşın tapşırıqları nəzərə alınacaq. Əgər sahə
doldurulmazsa, onda əməkdaşdan asılı olmayaraq bütün
sənədlər nəzərə alınacaq.

· İcraçı - Sorıu kitabçasından tapşırığı icra edən əməkdaşın adı
seçılır. Tərtibat zamanı tapşırığı icra edən əməkdaşın
tapşırıqları nəzərə alınacaq. Əgər sahə doldurulmazsa, onda
əməkdaşdan asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınacaq.
· Məzmunu – Tapşırığın qısa məzmunu göstərilir. Tərtibat
zamanı “Məzmunu” sahəsində yazılan məzmuna uyğun
gələn bütün sənədlər nəzərə alınacaq.
· Nəzarət tarixi- Tapşırığın nəzarət tarixinin aşağı və ya yuxarı
həddi göstərilir. Tərtibat zamanı
göstərilən tarixin
diapazonuna düşən bütün sənədlər nəzərə alınacaq. Əgər
sahə doldurulmazsa, onda hazırlıq zamanı
nəzarət
tarixindən asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınacaq.
· İndeks - sorğu kitabçasından istifadə edərək sənədin
indeksini seçilir. Sənədin tərtibatı zamanı indeks nəzərə
alınır.Əgər sahə doldurulmazsa, onda tərtibat zamanı
indekslərindən asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə
alınacaq.
· Bölmə - sorğu kitabçasından istifadə edərək sənədin aid
olduğu bölmə seçilir. Sənədin tərtibatı zamanı sənədin hansı
bölməyə aid olduğu nəzərə alınır.Əgər sahə doldurulmazsa,
onda tərtibat zamanı bütün bölmələrin sənədləri nəzərə
alınacaq.
· İcra- Siyahıdan seçmək yolu ilə tapşırığın icra statusunu
göstərir:
o Bütün – Tərtibat zamanı icra olunub-olunmamasından
asılı olmayaraq bütün sənədlər nəzərə alınır.
o İcra olunmayıb - Tərtibat zamanı icra olunmayan
bütün sənədlər nəzərə alınır
o İcra olunan - Tərtibat zamanı icra olunan bütün
sənədlər nəzərə alınır
· Müddət – Siyahıdan seçmək yolu ilə tapşırığın icra müddəti
göstərilər:
o Bütün – Tərtibat zamanı icra müddəti sona çatmış və
çatmamış bütün sənədlər nəzərə alınır
o İcra müddəti sona çatmamış- Tərtibat zamanı icra
müddəti sona çatmamış bütün sənədlər nəzərə alınır

·
·
·

·

·

o İcra müddəti sona çatmış- Tərtibat zamanı icra
müddəti sona çatmış bütün sənədlər nəzərə alınır
Tarixə - Sənədin son icra tarixi göstərilir. Tərtibat zamanı bu
tarixə uyğun gələn bütün sənədlər nəzərə alınır.
Sənəd – Tapşırıqla bağlı olan sənəd nəzərdə tutulur. Tərtibat
zamanı bu sənədlə bağlı olan bütün tapşırıqlar nəzərə
alınacaq.
Qeydiyyat nömrəsi – Tapşırığın aşağı və yuxarı hədd
nömrələri nəzərdə tutulur. Tərtibat zamanı nömrələri bu
diapazona uyğun gələn bütün tapşırıqlar nəzərə alınır. Əgər
sahə doldurulmazsa, onda tərtibat zamanı bütün nömrələr
nəzərə alınacaq.
İl – Tapşırığın aid olduğu il nəzərdə tutulur. Tərtibat zamanı
həmin ilə uyğun gələn bütün tapşırıqlar nəzərə alınır. Əgər
sahə doldurulmazsa, onda tərtibat zamanı ilindən asılı
olmayaraq bütün illər nəzərə alınacaq.
Çeşidləmə - siyahıdan istifadə edərək, hesabatda sənədlərin
çeşidləmə rejimini göstərir:
o Yox – Tərtib olunmuş hesabatda sənədlər onların
seçim sarası ilə sıralanacaq
o Qeydiyyat nömrəsi üzrə- Tərtib olunmuş hesabatda
sənədlərin çeşidlənməsi qeydiyyat nömrəsinin artan
sırası ilə sıralanacaq
o Tapşırığın icraçıları üzrə - Tərtib olunmuş hesabatda
sənədlərin çeşidlənməsi icraçıları üzrə sıralanacaq
o Tapşırığın nəzarət tapşırığı üzrə - Tərtib olunmuş
hesabatda tapşırıqlar nəzarət tarixinin artan sırası ilə
sıralanır.
o Tapşırığın icra statusu - Tərtib olunmuş hesabatda
tapşırıqlar icra statusu üzrə sıralanır. Əvvəlcə icra
olunmayan, sonra isə icra olunan tapşırıqlar sıralanır.
o İcra müddəti keçmiş günlərin sayına görə - Tərtib
olunmuş hesabatda tapşırıqlar nəzarət tarixi günündən
başlayaraq icra müddəti keçmiş günlərin artan sirası
ilə çeşidlənir.
o İmzalanmış tapşırıqlar üzrə - “İmzaladı” sahəsində
olan əməkdaşların adları üzrə çeşidləmə.

· Bütün parametrlər göstərildikdən sonra təsdiq üçün “Təsdiq”
düyməsini, əks halda “İmtina” düyməsini basın. Sonda
ekranda hesabatın hazır olması barədə məlumat işıqlanır.

· Tərtib olunmuş hesabata MS Word proqramının köməkliyi
ilə baxmaq olar. Bunun üçün elementlər siyahısı panelində
Microsoft Word – da hesabatını aşmaq üçün istinad
düyməsini basmaq lazımdır.
· Tərtibat qurtardıqdan sonra
“Təsdiq” düyməsini
basın.Elementlər siyahısı panelində yeni tərtib olunmuş
hesabatın başlığı yazısı işıqlanacaq.
Hesabatın silinməsi
Hesabatın silinməsi üçün aşağıdakı əməliyyatlar aparılır:
· Məsələlər panelindən Siyahı bğlümünü açın
· Ardıcıl olaraq Hesabatlar və Sənədlər və Tapşırıqlar qovluğunu
açın
· Məsələlər panelində “hesabatın silinməsi” məsələsini seçın.
Ekranda silinmənin təsdiqi üçün pencərə açılır

· Hesabatın silinməsi üçün “Təsdiq” , imtina üçün “İmtina”
düyməsini basın.

Hesabatı Microsoft Word-də açılması
Microsoft Word-də hesabatın açılması üçün aşağıdakı əməliyyatlar
aparılır:
· Məsələlər panelindən Siyahı bğlümünü açın
· Ardıcıl olaraq Hesabatlar və Sənədlər və Tapşırıqlar qovluğunu
açın
· Elementlər siyahısı panelindən hesabatı seçın
· Məsələlər panelində Hesabatı Microsoft Word-də açılmaq
məsələsini seçın. Ekranda seçilmiş hesabatla Microsoft Word
redaktor pencərəsi açılır. Siz hesabata baxa, dəyişə biləsiniz,
hesabatı çapa verə bilərsiniz.

