Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду (АІСФ)
Структурний елемент «Кабінет Заявника» є інтернет-сервісом, призначеним для
максимально зручного та простого доступу користувача (заявника) до функцій обміну
інформацією з Автоматизованою інформаційною системою з фармаконагляду та з
фахівцями ДЕЦ.
АІСФ є системою з публічним доступом. Для її використання необхідно мати один із
браузерів: Internet Explorer 9,10 або 11, Google Chrome.
Для входу до кабінету заявника необхідно натиснути на відповідне посилання
(рис. 1) на стартовій сторінці системи АІСФ, після чого відкривається сторінка авторизації
користувача (рис. 2).

Рис. 1. Головна сторінка АІСФ

Рис. 2. Стартова сторінка кабінету заявника

Щоб увійти до кабінету заявника в ролі авторизованого користувача, необхідно
зареєструватися в системі АІСФ, для чого необхідно натиснути на відповідне посилання і
заповнити реєстраційну форму (рис. 3).

Рис. 3. Форма для реєстрації у кабінеті заявника
Назва заявника на формі вибирається з відповідного довідника (рис. 4).

Рис. 4. Вибір назви заявника з довідника
В реєстраційній формі необхідно правильно вказати адресу електронної пошти, на
яку буде відіслано підтвердження про успішну реєстрацію в кабінеті заявника.
Форма електронного листа про підтвердження реєстрації представлена на рис. 5.
Вітаємо!
Ваш профіль успішно активовано на сайті кабінету ДЕЦ.
Ваш логін - XXXXXXXXXX .
Ваш обліковий запис дійсний з ЧЧ:ММ:РРРР по ЧЧ:ММ:РРРР.

Рис. 5. Зміст листа про успішну реєстрацію

Після підтвердження реєстрації користувач за своїм логіном та паролем входить до
персонального електронного кабінету Заявника – на головну сторінку (рис. 6), і створює
замовлення на послуги (рис. 7).

Рис. 6. Головна сторінка кабінету замовника. Вхід для створення замовлення на послуги
На сторінці «Замовлення» (рис. 7) користувач створює нову картку замовлення на
послуги.

Рис. 7. Сторінка «Замовлення»
Для чого натискає кнопку «Додати»
реквізитами послуги:
-

Група послуг

-

Категорія послуг

-

Назва послуги

-

Термін виконання

(рис. 7), заповнює картку (рис. 8)

з

та зберігає карту.
Картка з’являється на сторінці «Замовлення» (рис. 9) та потрапляє на обробку в
системі АІСФ.

Рис. 8. Бланк картки замовлення на послуги

Рис. 9. Сторінка «Замовлення»

