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Регистрация на потребител
Въведете в лентата за търсене на браузъра адреса на системата.
Отваря се екран за вход.

Фигура 1 Вход/Регистрация

Отваря се регистрационна бланка, на която следва да попълните данните необходими за създаване
на потребителски профил в ИСУПО. Полетата маркирани с (*), са задължителни за попълване. След
като приключите с попълването на регистрационната карта кликнете с мишката върху РЕГИСТРАЦИЯ,
в долния десен ъгъл на бланката.
Полетата в регистрационната форма са:




Текстови – полета за въвеждане на свободен текст;
Полета за избор от предварително въведени опции;
Поле Координати от адрес – кликнете с мишката върху него и системата ще зареди
координати, които се взимат от въведеният от вас адрес.
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Фигура 2 Бланка за регистрация
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Ако в системата вече съществува потребител с въведената от вас електронна поща, ИСУПО ще върне
съобщение за грешка.

Фигура 3 Грешка при дублиране на електронна поща

При успешна регистрация, системата отваря началният екран на ИСУПО.

Вход
Вижте Фигура 1 Вход/Регистрация. В полето Електронна поща въведете валиден e-mail адрес.
В полето Парола въведете валидна парола.
Щракнете с мишката върху ВХОД.
Ще се отвори началният екран на системата.

Вход с КЕП
Ако притежавате квалифициран електронен подпис(КЕП), можете да ползвате подписа за вход в
системата.
Включете подписа на компютъра, на който е инсталиран и от който искате да влезете в ИСУПО.
Щракнете с мишката върху ВХОД С КЕП. При първо влизане в системата с електронен подпис, ще се
отвори екран, от който да посочите титуляря на електронния подпис и след това да въведете PIN. Ще
бъде създаден профил на притежателя на подписа. Новосъздаденият профил няма да е пълен, което
налага допълване на потребителски данни в профила след първото влизане в системата.
При следващи влизания в ИСУПО, тези стъпки ще бъдат прескочени, като системата ще се отваря на
начален екран.

Забравена парола
В случай че сте забравили паролата, необходима за вход в ИСУПО е предвидена възможност за
нейното възстановяване, без да е необходима намесата на администратор. За целта е необходимо
да кликнете с мишката върху Забравена парола (виж Фигура 1 Вход/Регистрация).
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Фигура 4 Забравена парола

Отваря се екран, на който в полето Електронна поща трябва да въведете пощата, на която желаете
да получите линк за възстановяване на паролата и да кликнете върху Изпрати.
На вашата електронна поща ще получите писмо със следното съдържание:

Фигура 5 E-mail за възстановяване на парола

Натиснете с мишката върху „тук“. Ще се отвори екран, на който да въведете нова парола.

Фигура 6 Промяна на забравена парола
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Въведете новата парола, като следвате инструкциите под полето, изписани в червено. Повторете
паролата в полето Нова парола потвърждение и кликнете с мишката върху ПРОМЯНА НА ПАРОЛА.
След успешна промяна на паролата, системата ще ви препрати към екрана за вход в ИСУПО.

Вход в ИСУПО
Вижте Фигура 1 Вход/Регистрация. Попълнете електронна поща и парола и кликнете върху бутона Вход.
Системата ще ви препрати към началния екран на ИСУПО.

Навигация, типове полета, символи, съобщения, търсене
Навигация
Придвижването нагоре и надолу по екрана става чрез плъзгача разположен в дясната част на екрана.

Придвижването наляво и надясно по екрана е чрез плъзгача разположен в долната част на екрана.

Когато информацията на екрана е много, системата я разделя на отделни страници.

Текущата страница е маркирана със зелено кръгче. За да преминете на друга страница просто
щракнете с мишката върху номера на страницата.

По колко записа на страница да се визуализират дефинирате от настройка на таблицата
(вижте
Събития | Настройки). Въпреки това имате възможност да промените изгледа като щракнете с
мишката върху полето с падащ списък пред текста записи на страница.
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От списъка изберете броят на страниците, които желаете да се визуализират на една страница.

Полета
В ИСУПО има няколко основни вида полета:



Задължително поле – * - различен тип поле, маркирано с червена звездичка. Неговото
попълване е задължително за запазването на въведените от вас данни.
Текстово – за въвеждане на свободен текст.



Цифрово – поле за въвеждане на числа



Поле за избор от падащ списък – полета с предварително дефинирани номенклатури.
Списъкът може да бъде допълван от потребители със съответните права.

За да отворите списъка и да изберете стойност е необходимо да щракнете с мишката върху символа с
форма на насочен надолу триъгълник.


Поле за дата – полета, в които въвеждате дата и час. Има два варианта на въвеждане – ръчно
и с избор от календар.

За да изберете от календар, щракнете с мишката върху изображението на календар в долния десен
край на полето. Ще се отвори календар, от който да изберете дата.
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Аналогично на датата, за да въведете час можете да го въведете ръчно или да го изберете като
щракнете с мишката върху символа часовник в долния десен ъгъл на полето. Отваря се списък с
часове (стъпката е ½ час) от който да изберете.

Избор от регистър – в системата има места, на които можете да избирате записи съществуващи в
други регистри.

Щракнете с мишката върху символа изобразяващ лупа и разположен в горния десен ъгъл на панела.
Отваря се екран за търсене. Започнете да въвеждате символи и системата ще започне да ви предлага
съществуващите в нея съвпадения.
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Изберете име от таблицата като щракнете с мишката върху него. То ще се прехвърли в съответния
панел, като попълни всички полета, които са вече попълнени в другия регистър.


Поле за добавяне на файл/ове

Щракнете мишката върху текста Добави файл и изберете файла, който искате да качите в системата.
Имате възможност да добавите кратко описание на файла в полето описание, което се появява, след
като добавите файла.
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Можете да добавите повече от един файл.


Чек бокс – поле, в което да маркирате вашият избор



Тогъл бутон – за избор между две стойности, най-често „да“ и „не“.
Щракнете с мишката върху „Не“ и стойността в полето ще се промени на „Да“
.

Символи


Главно меню -

- символ разположен горния ляв ъгъл на екрана. Отваря главното меню.



Редакция - Щракването с мишката върху символа отваря записа в режим редакция и
можете да нанесете корекции в него.
Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.


Детайли - Щракнете с мишката върху символа и ще можете да видите записани данни,
без да можете да коригирате или добавяте.
Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.



Изтриване -

- Щракването върху символа деактивира и скрива записа.
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Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.


Активиране -

Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.
 Деактивиране Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.


PDF -

- символ за експорт на запис в PDF формат

Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.
 Excel - символ за експорт на запис във формат Excel.
Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.


Архивиране -

- Щракването върху символа генерира архивен файл.

Забележка: Символът се появява като щракнете с десния бутон на мишката в избрания от вас
ред на таблицата.



Триъгълник, сочещ надолу - показва наличието на подменю или падащ списък.
Бутон Обратно в списъка ви връща в основния списък на регистъра



Бутон Нов – създава нов запис



Бутон Запис – запазва въведената от вас информация
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Този символ показва, че можете да изведете визуализация на таблицата на началния
екран на системата. Щракнете с мишката върху него и при зареждане на програмата, ще се
визуализира на началния екран(под картата на събитията)



Символът показва, че таблицата се визуализира на началния екран на системата. За
да премахнете визуализацията на началната страница, щракнете с мишката върху него.

Съобщения
Системата е активна и извежда различни видове съобщения или в резултат на вашите действия

Търсене
Функционалност за търсене
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Начален екран

Фигура 7 Начален екран

На началния екран са разположени няколко панела с информация.

Карта на събитията
На картата на събитията се визуализират местата на провеждане на събитията.
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Фигура 8 Карта на събитията

Моите последни участия
Ако взели участие в обучения проведени от НИП, то тези обучения, ще се изпишат в табличен вид.

Фигура 9 Моите последни участия

Попълнени формуляри и анкети
В този панел ще намерите попълнените от вас формуляри и анкети

Фигура 10 попълнени формуляри и анкети
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Моите последни действия
Панелът показва вашите действия в системата, регистрирани с дата и час.

Фигура 11 Моите последни действия

Предстоящи събития

Фигура 12 Предстоящи събития

В панела ще намерите списък на предстоящите събития.
Можете да търсите конкретно събитие в списъка използвайки функционалността за търсене,
разположена в горната дясна част на екрана.
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Фигура 13 Търсене не събитие

Ако искате да се абонирате за известие при активиране на заявяването на участие в събитието, което
ви интересува, кликнете с мишката върху символа – зелено балонче, разположен в дясната част на
реда.

Фигура 14 Абониране за известие

Ще се отвори екран, на който вашата електронна поща ще е предварително попълнена. На същия
екран има поле, в което можете да въведете кратка бележка. За да потвърдите абонамента си
натиснете Запис, в долния десен ъгъл на панела

Фигура 15 Заявка за абонамент

Системата ще поиска от вас да потвърдите заявката

Фигура 16 Потвърждение/отказ на заявка
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В случай че потвърдите абонамента си, зелената икона в десния край на реда със събитието, за което
сте се абонирали се променя на
си.

. Ако кликнете с мишката върху нея ще премахнете абонамента

Фигура 17 Премахване на абонамент за известяване

ИСУПО отново ще поиска да потвърдите действието си.

Фигура 18 потвърждаване/отхвърляне на отказ от абонамент

Ако запазите абонамента си, когато записването за събитието стане активно ИСУПО ще ви прати
известие на електронната поща, попълнена в абонамента.

Чакащи потвърждение

В този панел ще видите събитията, за които сте класиран. Трябва да потвърдите участието си, за да
бъдете записан като участник в събитието.

Проект № BG05SFOP001-3.002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, осъществяван с финансовата
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Потвърдени участия

Фигура 19 Потвърдени участия

Панел със събития, за които сте потвърдили участие

Основно меню
За да отворите менюто на системата, кликнете с мишката върху:

Фигура 20 Основно меню

Ще се отвори списък с функционалностите, до които имате достъп.
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Фигура 21 съдържание на менюто

Профил
Вашите лични данни, задачите насочени към вас, журнал на действията и изход от системата ще
видите ако кликнете с мишката върху вашата електронна поща изписана в горния десен ъгъл на
екрана.

Фигура 22 Профил

Профил
Ако кликнете върху Профил, ще се отворят панели с вашите профилни данни. Отварянето на всеки
панел става като кликнете с мишката върху неговото име. Разгледайте информацията, която се
съдържа в тях. Можете да я коригирате или да попълните липсващи данни, като кликнете с мишката

Проект № BG05SFOP001-3.002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, осъществяван с финансовата
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приоритетна ос № 3,процедура BG05SFOP001-3.002 - "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители
чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", по Договор№ BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.9.2017 г.
www.eufunds.bg
стр. 21 от 37

НАЦИОНАЛЕН
ИНСТИТУТ НА
ПРАВОСЪДИЕТО

върху
. Това действие ще отвори панела в режим редакция. За да запазите
въведените от вас данни кликнете с мишката върху Запис.

Лични данни
В панел Лични данни е разделен на 3 подпанела.
Първи подпанел
В първия е изписано потребителското име на потребителя, електронната му поща и потребителските
групи, в които участва.

Фигура 23 Лични данни - 1ви подпанел

С малко по-блед текст на дъното на панела е записано времето на последното действие на
потребителя.
Втори подпанел
Вторият подпанел съдържа личните данни на потребителя.

Фигура 24 Лични данни - 2ри подпанел

За да прегледате въведените данни кликнете с мишката върху Детайли. Панелът се разгъва и показва
въведените данни.
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Фигура 25 Лични данни - втори подпанел - Детайли

Ако е необходима редакция на данните, трябва да кликнете с мишката върху Редакция. Тогава,
горният прозорец се отваря в режим редакция и можете да въвеждате или коригирате данни.
Полетата маркирани с червена звездичка са задължителни за попълване. Ако някои от тези полета не
е попълнено, системата няма да ви позволи да запишете данните.
На дъното на панела с текст в сиво е изписан с кой потребителски профил е свързана конкретната
личност.
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Фигура 26 Лични данни - втори подпанел – Редакция
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Трети подпанел
Панелът се нарича Исторически данни. В него можете да намерите хронологични данни за това как
са се променяли във времето данните на личността обвързана с профила.

Фигура 27 Лични данни - трети подпанел

Адрес за контакт

Фигура 28 Адрес за контакт

На този панел следва да въведете вашият адрес за контакт. За да можете да въвеждате или
коригирате данни кликнете с мишката върху Редакция. Полетата в панел ще станат активни и ще
позволят въвеждане/корекция на данни. Запазете въведеното като кликнете с мишката върху Запис.
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Банкова сметка

Фигура 29 Банкова сметка

Тук следва да въведете вашата банкова сметка. Тя ще бъде използвана, в случай че е необходимо да
ви бъдат възстановени разходи или да ви се изплати възнаграждение.
За да въведете или коригирате данни, кликнете с мишката върху Редакция. Запишете промените
като кликнете с мишката върху Запис.

Управление на формуляри/анкети
Чакащи потвърждение
В този панел се виждат събитията, за които сте класиран и одобрен. За да потвърдите обаче своето
участие кликнете върху Потвърди, за да откажете участие - Отхвърляне.

Фигура 30 Чакащи потвърждение

Активни формуляри
В този панел се виждат активните формуляри и анкети.
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Фигура 31 Активни формуляри

На екрана се визуализират събитията и свързаните с тях активни документи за попълване.
За да попълните формуляр или анкета щракнете с мишката върху маркера в колона Управление и
изберете Попълване. Това ще отвори избраният от вас документ. Попълнете необходимите полета и
щракнете върху ЗАПИС, за да запазите въведените от вас данни.

Фигура 32 Формуляр за попълване

За да се върнете обратно, щракнете с мишката върху ОБРАТНО В СПИСЪКА.
След като сте запазили въведената информация статуса на документа се променя и в колона
Попълнен се променя от Не на Да.
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Фигура 33 Активни формуляри - попълнен/не попълнен

Ако искате да редактирате вече попълнен документ, щракнете с мишката върху символа в колона
Управление и изберете Редакция. Ще се отвори формуляра и ще имате възможност да коригирате
данните. За да запазите промените щракнете върху ЗАПИС.
За по-лесно търсене и ориентиране на екрана можете да групирате данните по избрана от вас колона
– щракнете с мишката върху името на колоната, задръжте и довлачете до реда, в който е изписано
„Дръпни колона и я пусни тук, за да групираш“. Данните в таблицата ще се групират по избраната от
вас колона.

Фигура 34 Групиране по колона
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В този панел е добавена и функционалност за експорт на данните от таблицата към Excel.
Необходимо е само да кликнете с мишката върху Експорт в Excel.

Фигура 35 Експорт в Excel

Ако маркирате чек бокса Формуляри към събития, в които участвам(вижте на Фигура 35 Експорт в Excel),
системата ще филтрира активни формуляри и ще покаже на екран само тези, в които текущият
потребител взима/е взел участие.
Попълнени формуляри/анкети
В този панел се визуализират попълнените от текущия потребител формуляри.

Фигура 36 Попълнени формуляри/анкети

За да прегледате въведеното в попълнен от вас формуляр, щракнете с мишката върху символа за
редакция в колона Управление. Имате възможност да промените въведеното. За да запазите
промените трябва да щракнете върху Запази. Тази възможност е налична само докато формулярът е
със статус Активен. Ако статуса на формуляра е Passed можете само да прегледате какво сте
въведели като кликнете с мишката върху Детайли.

Проект № BG05SFOP001-3.002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
приоритетна ос № 3,процедура BG05SFOP001-3.002 - "Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители
чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието", по Договор№ BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.9.2017 г.
www.eufunds.bg
стр. 29 от 37

НАЦИОНАЛЕН
ИНСТИТУТ НА
ПРАВОСЪДИЕТО

В този панел можете да прегледате и основните данни на събитието, към което са формулярите. От
Управление е необходимо да кликнете с мишката върху Детайли на събитието.

Участие
В този панел Потребителят може да види в кои събития е взел участие

Фигура 37 Участие

Функционалности налични в панел Управление.

Фигура 38 Управление
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Преглед на събитие
Можете да прегледате основните данни на събитието.
Редакция
Системата ще ви препрати към редакция на вашите данни като участник в събитието. Въведените тук
редакции, няма да се отразят на личността.
Детайли
Системата ще ви пренасочи към екран Лични данни.
Синхронизация с Moodle
Ще синхронизирате профила си с този в Moodle.
Меко изтриване
Маркира записа като изтрит, но не го маха от таблицата в базата данни
Реално изтриване
Изтрива записа от базата данни
Изтриване вкл. Личността
Изтрива и данните за личността.
Редакция на личност
Можете да редактирате личните си данни. Въведените промени ще се отразят във всички бъдещи
събития.
Детайли на личност
Можете да прегледате данните на личността.

Сертификати

Фигура 39 Сертификати

В този панел ще намерите вашите сертификати.
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Можете да прегледате или разпечатате сертификат като от колона Управление изберете Свали
сертификат. Ще изтеглите сертификата локално, след което можете да го прегледате, разпечатате,
изпратите и т.н.

Смяна на парола
Този панел дава възможност за смяна на паролата за вход в ИСУПО.

Фигура 40 Смяна на парола

Задачи
Нямате достъп до тази функционалност

Документи
В този панел можете да прикачвате документи, които впоследствие ще бъдат достъпни за
координаторите от НИП.

Фигура 41 Документ

За да добавите документ, кликнете с мишката върху Редакция. Тогава ще се отвори панела и трябва
да кликнете с мишката върху Добави документ.
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Фигура 42 Добави документ

Кликнете с мишката върху
и изберете документа, който искате да качите в ИСУПО. В поле
описание можете да въведете кратко описание на файла, който качвате. За да завършите процеса е
необходимо да кликнете върху Запис.
Ако искате да изтриете вече качен в ИСУПО документ, трябва да кликнете върху редакция и после
върху символа за изтриване

, разположен в дясната част на реда.

Детайли за акаунт в Moodle
Можете да прегледате дали профила ви в ИСУПО е синхронизиран с този в Moodle.


Синхронизиран профил

Фигура 43 Синхронизиран профил



Липса на профил в Moodle

Фигура 44 Липса на профил в Moodle
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Системата прави проверка и ако нямате профил в Moodle ви дава възможност да си създадете такъв.
Необходимо е да кликнете с мишката върху Създай потребителски профил в Moodle. ИСУПО ще
създаде профил и на вашата електронна поща ще получите имейл с потребителско име и парола за
Moodle.
 Синхронизиране на профил
Ако имате профили в Moodle и ИСУПО, в които сте посочили една и съща електронна поща, но те все
още не са синхронизирани, системата ще ви предложи такава възможност. Необходимо е само да
кликнете върху Синхронизирай потребителски профил.

Задачи
Като външен потребител на системата нямате достъп до тази функционалност.

Съгласуване
Като външен потребител на системата нямате достъп до тази функционалност.

Журнал на действията
Панел, на който можете да проследите действията си в системата

Фигура 45 Журнал на действията
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План на началната страница

Фигура 46 План на началната страница

Оттук можете да пренаредите панелите на началната страница. За целта е необходимо в Панели,
видими на страницата да кликнете с мишката върху името на панел, да задържите и да го
преместите там, където желаете. Можете да промените размера на панела като кликнете върху
Ще се отвори екран, на който да въведете желанията от вас размер.

.

Фигура 47 Редакция размер на панел

Кликнете върху Добре, за да запазите промените.
В Налични панели ще намерите всички панели, които могат да се разположат на началната страница.
За да добавите панел кликнете с мишката върху панел, задръжте и го привлачете до Панели, видими
на страницата.
Ако искате да махнете панел от началната страница, кликнете върху него, задръжте и го привлачете
до Налични панели.
След като направите промени е необходимо да ги запазите като кликнете върху Запис.

Изход
Кликнете върху Изход, за да излезете от системата
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Функционалности достъпни от главното меню.

Фигура 48 Главно меню

За да отворите главното меню, кликнете с мишката върху

.

Начало
Изборът на Начало, ще ви отведе на началната страница на системата.
Началната страница можете да заредите и ако кликнете с мишката върху ИСУПО

Фигура 49 Зареждане на начална страница

Сертификати
Отваря панела с вашите сертификати. Вижте Сертификати.

Администриране
Абонирани за събития
На този панел можете да видите абонаменти за известяване при стартиране на записването за
участие в бъдещи събития.
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Формуляри и анкети

Фигура 50 Формуляри и анкети

Активни
Още едно място в системата, от което можете да видите активните за попълване формуляри анкети и
съответна да ги попълните. (Вижте Активни формуляри)

Мои формуляри/анкети
Оттук също можете да прегледате попълнените от вас формуляри и анкети. (Вижте Попълнени
формуляри/анкети)

Форум
Клик с мишката върху Форум отваря Форума на системата.

Фигура 51 Форум
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