WEB портал за съобщаване на проблеми в СО – Район Банкя – Ръководство на потребителя
I.

Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител

След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира входната страница на
портала:

В случай, че вече сте създали потребителско име и парола, въведете ги. В случай, че
нямате, изберете линка [Регистрация на нов потребител] , за да създадете потребителски
профил:

Въведете вашето потребителско име, валиден мейл адрес и генерирания код. След
въвеждането им натиснете бутон „Регистриране“. В случай, че сте въвели коректни данни, би
следвало да се визуализира следния екран:

За да завършите успешно регистрацията, отворете вашата поща. В папката с входящи
писма ще откриете следното писмо:

Отворете го. Писмото ще съдържа текста:

Изберете потвърждаващия линк. Ще се отвори прозореца:

Където трябва да въведете и потвърдите вашата парола и пълното име:

И да потвърдите с бутона „обновяване на профил“. С това, профилът ви е създаден и може
да започнете да съобщавате проблеми.
II.

Регистриране на нов проблем в портала

След успешната регистрация на потребител и неговия успешен вход в системата може да се
започне регистрацията на проблеми. Това се осъществява чрез основните функционалности на
портала – „Съобщаване на проблем“:

Избирайки линка „Съобщаване на проблем“ ще се отвори екрана за въвеждане на нов
проблем. Необходимо е да попълните следните полета:

1. „Категория“ – тук изберете категорията. За сега там е въведен само „Проект за воден
цикъл“, което и е необходимо да въведете чрез избиране от падащото меню:

2. „Заглавие“ – Дефинирайте заглавието на проблема.

3. „Описание“ – тук се въвежда описанието на проблема:

4. „Допълнителна информация“ – може да се постави допълнителна информация по
проблема.

5. Координати – тук посочете на гугъл-картата къде е проблема( Не е задължително)

6. Качване на снимки – чрез това меню може да добавите снимки, с които нагледно да се
онагледи проблема.
С бутона „Choose file” може да се избират файлове със снимки чрез стандартния прозорец
на съответната операционна система:

7. С бутона „
“ Въведената информация по проблема се запаметява и изпраща.
С тази операция СО – Район „Банкя“ получава автоматично писмо за регистрирания от Вас
проблем:

III.

Проследяване на движението по проблема

След регистрация на проблем от ваша страна, имате възможността да наблюдавате
движението по него. Как може да става това?
След успешното влизане в портала се визуализира екрана

Където в секцията „съобщени от мен“ се визуализират проблемите, които са съобщени от
съответния потребител, който се е регистрирал в системата.
В случая това е проблемът, за който става въпрос по горе:

И след избирането на проблема за него се визуализира съответния проблем:

И

В секциите:

И

Може да се проследява движението на преписката в общината. Когато проблемът бъде
заведен в деловодната система на общината, ще се получат следните промени:
1. Ще бъдете информирани с писмо по електронната поща за това, че вашият проблем е
регистриран. Под „регистриран“ се разбира това, че сигналът ви е регистриран в
деловодната система на общината, документа има входящ номер и вие ще получите
официален отговор:

Следният проблем е РЕГИСТРИРАН.
======================================================================
http://bt.bg73.net/view.php?id=2
======================================================================
Съобщен от:
Petrov
Възложен на:
bankya
======================================================================
Проект:
СО - РАЙОН "БАНКЯ"
ID:
2
Категория:
Проект за воден цикъл
Възпроизводимост:
не е изпробвано
Значимост:
незначителен
Приоритет:
нормален
Статус:
решен
Входящ номер:
РД 94-00/345 от 28.01.2015 г.
Координата X:
Координата Y:
Резолюция:
решен
Решен във версия:
======================================================================
Дата на съобщаване:
2015-02-01 13:06 EET
Последна промяна:
2015-02-01 13:42 EET
======================================================================
Кратко описание:
Разрушена настилка
на улица "Зорница"
Описание:
В следствие на преминаване на тежко
натоварените камиони на фирма "Вижън транс"
беше разбита настилката в началото на улица
"Зорница"
Допълнителна информация:
Номерата на камионите са ........
======================================================================
---------------------------------------------------------------------(0000001) bankya (мениджър) - 2015-02-01 13:42
http://bt.bg73.net/view.php?id=2#c1
---------------------------------------------------------------------Уважаеми г-н Петров,
Уведомяваме Ви че поставеният от Вас
проблем е регистриран официално в
деловодната система на общината. Ще
получите официалне отговор от СО - Район
Банкя.
История на проблема
Дата на редакция Потребителско имеПоле
Промяна
======================================================================
2015-02-01 13:06 Petrov
Нов проблем
2015-02-01 13:06 Petrov
възложен
2015-02-01 13:06 Petrov

Статус

2015-02-01 13:06 Petrov

Файлът е добавен:

Възложен на

нов =>
=> bankya

IMG_20150117_112842.jpg
2015-02-01 13:42 bankya
94-00/345 от 28.01.2015 г.
2015-02-01 13:42 bankya

Входящ номер

=> РД

Бележката е добавена: 0000001

2015-02-01 13:42 bankya
Статус
възложен
=> решен
2015-02-01 13:42 bankya
Резолюция
отворен
=> решен
======================================================================

2. След вход в портала данните ще изглеждат по следния начин:

Съответният проблем вече е маркиран като „регистриран в деловодството“ в зелен цвят

