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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Пилотният проект „Информационно обслужване на пристанища Варна и Бургас” е предназначен
за автоматизиране на документооборота между корабните агенции и държавните институции по
процедурите:
- разрешение „Свободна практика”
- разрешение за отплаване

1.2 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1.2.1 Персонален компютър
За нормална работа с програмния продукт е необходимо да се използва персонален компютър
със следните минимални параметри:






Процесор (CPU)
Оперативна памет (RAM)
Свободно място на харддиска
Резолюция на монитора
Цветова палитра

Intel или AMD, ≥1000MHz
≥256MB
≥20MB
≥1024 х 768
≥16 bit

1.2.2 Софтуер
За работа със системата е необходим един от двата web браузъра:
• Mozilla Firefox версия 3.0 или по-висока
• Internet Explorer версия 7.0 или по-висока
Препоръчително е използването на Mozilla Firefox, който може да бъде изтеглен и инсталиран
безплатно от http://www.mozilla.com
Всички документи, които се изпращат чрез системата се подписват с универсален електронен
подпис (УЕП). Необходимо е софтуерът за работа с УЕП, предоставен от издателя на УЕП, да
бъде инсталиран и конфигуриран в web браузъра съгласно инструкциите на издателя.

1.2.3 Интернет връзка
Системата не изисква високоскоростен интернет от страна на потребитля. Минимално
необходимата скорост за работа е 128kbps (16KB/sec), като за удобство при работа (особено
при изпращане на големи по обем документи) е препоръчителна скорост от минимум 1 Mbps
(128KB/sec)

2. ОПИСАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС
2.1 ВХОД В СИСТЕМАТА
Системата е достъпна през Интернет на web адрес:
https://pcs.vtmis.bg

Фиг.1 Входна страница в системата
След зареждане на web сайта в браузъра се изобразява входната страница показана на
фиг.1.
За влизане в системата са необходими следните атрибути:
• потребителско име
• парола
• универсален електронен подпис (цифров сертификат)
Използването на потребителското име и парола са задължителни, а използването на
универсален електронен подпис е задължително в случаите когато се извършва въвеждане
или промяна на данни в системата.
Потребителско име и паролата се генерират от администратора на системата и се
предоставят на потребителите.
Преди първото влизане в системата е необходимо да се извърши регистрация на
персоналния електронен подпис (цифров сертификат). За целта е необходимо да се
избере „Промяна на сертификата” в диалоговия прозорец показан на фиг.1.

Цифровият сертификат трябва да бъде инсталиран в компютъра преди стартиране на
web браузъра.
След избора на "Промяна на сертификата” се изобразява диалоговия прозорец (фиг.2).

Фиг.2 Диалогов прозорец за промяна на сертификата

Потребителят трябва да въведе своето потребителско име и парола след което да натисне
бутона „Промяна”.
При правилно инсталиран цифров сертификат на екрана се изобразява диалогов прозорец
за въвеждане на персоналния PIN код (вида на прозореца зависи от използвания web
браузър). След въвеждане на правилен PIN код системата изобразява съобщението
показано на Фиг.3. При възникване на грешка (невалиден сертификат, неправилно
инсталиран електронен подпис и др.) системата изобразява текст съдържащ описание на
грешката.

Фиг.3 Потвърждение за успешна промяна на сертификата
След успешната промяна на сертификата може да се премине към влизане в системата
през входната страница на фиг.1. Повторна промяна на сертификат е необходима само в
случай на подмяна на електронния подпис.

Препоръчително е служебната парола предоставена от администратора да бъде
сменена след първото влизане в системата от съображения за сигурност!

2.2 ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА
-

Изходът от системата се извършва ръчно или автоматично по следните начини:
ръчно – от главното меню, опция „Изход”
автоматично – при липса на активност от страна на потребителя системата автоматично
разпада изградената сесия. При необходимост от продължаване на сесията е нужно да
се извърши повторен вход с потребителско име и парола.

2.3 ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
Достъпът до потребителските настройки е достъпен само при влизане в системата със
електронен подпис. Достъпът се извършва от главното меню – „Настройки” при което се
изобразява подменюто на Фиг.4.

Фиг.4 Потребителски настройки

2.3.1 Промяна на парола
Промяната на парола се извършва чрез въвеждане на старата парола и двойно въвеждане
на новата парола, след което се натиска бутона „Промяна” (Фиг.5).

Фиг.5 Промяна на парола

Препоръчително е служебната парола предоставена от администратора да бъде
сменена след първото влизане в системата от съображения за сигурност!

2.3.2 Промяна на лични данни
Личните данни на всеки потребител дават възможност на останалите участници в системата
да се свържат с него по телефон или e-mail при необходимост. Въвеждането и корекцията
на данните се извършва от опцията „Промяна на лични данни” (Фиг.6)

Фиг.6 Промяна на лични данни

2.3.3 Детайли за организацията
Всеки потребител в системата принадлежи към определена група – фирма, организация или
институция. Тази принадлежност се дефинира от системния администратор при създаване
на акаунта. Детайлите за контакт с организацията са общи за всички потребители
принадлежащи към нея. Въведеният e-mail на организацията се използва от системата за
изпращане на нотификация за промени в статуса на процедура, издаване на разрешение
или отказ на разрешение и др.

Фиг.7 Детайли за организацията

2.3.4 Сертификат
Чрез избор на опцията „Сертификат” на екрана се визуализират данните за текущо
използвания сертификат (Фиг.8).

Фиг.8 Данни за използвания сертификат

2.4 КОРАБИ
Системата е интегрирана с базата данни на VTS и поддържа актуална информация за всички
кораби и техните параметри въведени от операторите на рейдовите кули на VTS. Достъпът
до базата данни се извършва през опцията „Кораби” на главното меню (фиг.9).

Фиг.9 База данни “Кораби”

След избора на меню «Кораби» на екрана се изобразяват натрупаните записи в базата данни,
сортирани по име на кораб. Навигацията в таблицата се извършва с навигационните бутони в
долния край на страницата (фиг.9).
Поради големия брой кораби са предвидени допълнителни средства за търсене и правене на
извадки по различни признаци. Диалоговата форма за търсене е разположена над таблицата
с корабите.
Системата може да търси по следните признаци:
- IMO номер
- Име
- Позивна
- MMSI номер
- Флаг
Търсенето може да се извършва паралелно по повече от един признак.
Резултатите в таблицата могат да се сортират по избрана колона в нарастващ и намаляващ
ред (с натискане на името на колоната или от формата за търсене).
Извеждане на пълна справка за избран кораб се извършва чрез натискане върху неговото
име в таблицата (Фиг.10)

Фиг.10 Подробна информация за избран кораб
В дясната част на таблицата, срещу всеки кораб има активни препратки (Фиг.11) чрез които
може да се стартира процедура или извика вече стартирана процедура за съответния кораб
с автоматично попълване на данните в IMO General Declaration.

Фиг.11 Директен избор на процедура от базата данни с кораби

В някои случаи е възможно информацията въведена във VTS базата данни да не е
коректна или да съдържа остарели данни. За тази цел е предвидена възможност след
започване на процедура „Свободна практика” или „Разрешение за отплаване” агента да
редактира ръчно данните във IMO General Declaration.

2.5 ПРОЦЕДУРИ
2.5.1 Общо описание
Разделът “Процедури” е основния модул чрез който потребителя въвежда данни в
системата. В настоящата версия системата обслужва следните процедури:
- получаване на „Свободна практика”
- получаване на „Разрешение за отплаване”
Редът за обработка на процедурите е следният:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

корабният агент създава нова процедура „Свободна практика” или „Разрешение за
отплаване”
агентът въвежда параметрите на кораба в IMO General Declaration, а в случаите в
които процедурата е създадена за съществуващ кораб от VTS базата данни тези
параметри се попълват автоматично
агентът въвежда останалите данни от IMO General Declaration
агентът добавя останалите необходими документи в PDF формат, като ги „прикача”
към подготвената IMO General Declaration
агентът избира институциите до които да бъде изпратена процедурата
агентът подписва документите с електронен подпис и изпраща процедурата до
избраните институции
институциите извършват проверка на документите, въвеждат коментар и издават
разрешение или отказ за съответната процедура
след получаване на разрешения от всички институции процедурата получава статус
„Разрешена”. При наличие на поне един отказ от някоя институция цялата процедура
получава статус „Отказана”
при наличие на грешки, които са открити от агента след подаване на процедурата
към институциите, тази процедура може да бъде прекратена и да бъде започната
отначало. Не се допускат корекции в данни на вече изпратена процедура.

Всички процедури, които се обработват от съответния агент, както и тези които вече са
получили разрешение или отказ са достъпни за справка чрез избор на менюто „Процедури”.
След вход в системата, браузърът автоматично преминава към раздел „Процедури” от
главното меню.

2.5.2 Описание на таблицата с процедури
Таблицата с процедури съдържа следните колони (Фиг.12):
- # - пореден номер
- IMO номер
- Име на кораб
- Пристанище
- ETA/ETD (очаквано време на пристигане/заминаване)
- Процедура
- Статус

Фиг.12 Таблица „Процедури”
По подразбиране таблицата е сортирана по колоната ETA/ETD. Таблицата може да се
сортира IMO, Име, ETA/ETD чрез натискане на имената на колоните. При повторно
натискане се променя посоката на сортиране (нарастващ или намаляващ ред).
Прелистването в таблицата се извършва с бутоните в долния край на екрана (под
таблицата).
Над таблицата са разположени различни филтри чрез които да могат да се правят извадки
от архива по следните параметри:
- IMO номер
- Име на кораб
- От дата
- До дата
- Тип/Статус
След въвеждане на параметрите на филтъра е необходимо да се натисне бутона „Търси”.
Последната колона от таблицата – „Статус” – показва текущото състояние на съответната
процедура. Колоната може да има следните значения:
Неизпратена
Прекратена
Разрешена
Отказана
Число1/Число2

- процедурат е в процес на подготовка от агента
- процедурата е прекратена от агента
- процедурата е разрешена от всички институции
- процедурата е отказана от поне една институция
- процедура в процес на обработка от институциите. „Число1” показва
броя на институциите разрешили процедурата, а „Число2” – общия брой
на институциите от които се очаква разрешение

Подробни данни за всяка от процедурите могат да се получат чрез натискане върху
съответния ред от таблицата.

2.5.3 Създаване на нова процедура
Създаването на нова процедура е възможно единствено при влизане в системата със
сертификат (електронен подпис).
Стартирането на нова процедура може да се извърши по два начина:
1)
чрез опцията „Нова процедура” намираща се над горния-десен ъгъл на таблицата с
процедури
2)
чрез избор на съответния тип процедура за определен кораб от VTS базата данни с
кораби
При използване на опцията „Нова процедура” на екрана се изобразява диалоговия прозорец
показан на Фиг.13. В диалоговия прозорец е необходимо да се въведе IMO номера на кораба
и вида на процедурата – „Свободна практика” или „Разрешение за отплаване”.
След стартиране на процедурата IMO номера на кораба не може да бъде променян. Ако това
се наложи е необходимо процедурата да бъде изтрита и създадена отново.

Фиг.13 Стартиране на нова процедура

След създаването на нова процедура на екрана се извеждат две таблици:
- списък с институции до които да бъде изпратена процедурата
- електронен вариант на FAL Form 1 (IMO General declaration)
Ако процедурата е била стартирана от базата данни с кораби, IMO номера и останалите
параметри на кораба се попълват автоматично от системата във IMO General Declaration.
На този етап корабният агент трябва да попълни всички полета от IMO General Declaration.
Преди да са попълнени всички полета и формата да бъде запазена, системата не позволява
прикачване на документи.
Попълването на всички полета е задължително. При липса на данни за дадено поле е
необходимо в него да се въведе „-„ или „n/a”. Това е необходимо за да може агента
недвусмислено да укаже че липсват данни или тези данни не са необходими в конкретния
случай. По този начин се избягва неволното пропускане на определно поле.
Запазването на данните се извършва чрез натискане на бутона „Запази” в долната част на
електронната форма.
Системата извършва проверка на коректността на данните и при възникване на грешка се
извежда прозорец подобен на Фиг.14. Заглавията на всички сгрешени полета се оцветяват в
червено, както е показано на Фиг.14.

Фиг.14 Възникване на грешка в данните
След запазване на IMO General Declaration е необходимо да се изберат институциите до
които тя ще бъде изпратена. Това се извършва от таблицата намираща се над IMO General
Declaration (Фиг.15).

Всяка промяна на данните е необходимо да се потвърди с натискане на бутона
„Запази”. Ако се извърши промяна на данни, след което например бъде избрано някое
меню, без да бъде натиснат бутона „Запази” – корекциите няма да бъдат записани в
системата!

Фиг.14 Избиране на институции до които да бъде изпратена процедурата
Прилагането на документи към процедурата се извършва чрез таблицата разположена в
долната част на формата. (Фиг.15)

Фиг.15 Прилагане на документ

Всички приложени документи трябва да бъдат в PDF формат. Системата допуска
прилагането и на документи в друг формат, но този процес трябва предварително да е
съгласован с институциите за които са предназначени тези документи.
Прилагането на документ се извършва в следната последователност:
- избор на тип на документа (от падащото меню „Тип на документа”)
- избор на файла от локалния хард-диск чрез бутона „Разглеждане”
- въвеждане на коментар към файла (незадължително поле)
- натискане на бутона „Приложи”

След натискане на бутона „Приложи” се извършва прехвърляне на файла (upload)
към сървъра на системата. Времето за прехвърляне зависи от големината на файла и
скоростта на интернет връзката. При бавна връзка и големи файлове това време може да
достигне до няколко минути! Например при интернет връзка 1Mbps (128KB/s) и файл 5MB
времето за прехвърляне ще бъде около 40-45 секунди.
Процедурата по прилагане на документ извършва едновременен запис на всички промени
във IMO General Declaration ако са направени такива.
След успешно прилагане на документа системата извежда съобщението:

Името на файла се визуализира в долната част на таблицата (под IMO General Declaration)
във съответната категория, която е избрана в процеса на прилагане на документа (Фиг.16).
Допълнителната информация за приложения документ (потребителско име, коментар) се
визуализира чрез задържане на курсора на мишката върху името на файла (без натискане!)
Изтриването на документ се извършва чрез натискане на символа „Х” разположен в дясната
част на таблицата, срещу името на файла.

Фиг.16 Таблица с приложени документи
Системата позволява отпечатване на въведената форма чрез бутона „Печат” разположен в
горната част на формата:

2.5.4 Изтриване на процедура
Изтриването на процедура е възможно само ако тя все още не е изпратена за одобрение.
Изтриването се осъществява посредством бутона "Изтриване на процедура" в горната част на
формата.

След натискане на бутона системата изисква потвърждение:

При успешно изтриване се извежда съобщение „Процедурата е изтрита” и автоматично се
зарежда менюто "Процедури":

2.5.5 Изпращане на процедура за одобрение
Изпращането на процедурата за одобрение се извършва след въвеждане и проверка на
данните в IMO General Declaration.

След изпращане на процедурата за одобрение е невъзможно редактиране на
данните. Ако се наложат промени в данните единствения възможен начин е прекратяване
(канцелиране) на процедурата и нейното повторно създаване.
Изпращането се извършва от бутона "изпращане за одобрение".

След натискане на този бутон системата изисква потвърждение за изпращането:

При потвърждаване с бутона „Изпрати” се изисква подписване на въведените данни с
електронния подпис. Системата извежда диалогов прозорец за въвеждане на PIN код. Вида
на прозореца зависи от вида и версията на използвания браузър.

Изпращането на процедурата се извършва само до институциите които са избрани в процеса
на подготовка на данните.

При потвърждаване с бутона „Изпрати” се изисква подписване на въведените данни с
електронния подпис. Системата извежда диалогов прозорец за въвеждане на PIN код. Вида
на прозореца зависи от вида и версията на използвания браузър.

2.5.6 Прекратяване на процедура
Прекратяването на процедура се извършва само за изпратени за одобрение процедури. Това
е единствения начин да се въведе наново цялата процедура при установяване на грешни или
непълни данни. Тази операция се извършва чрез бутона:

След натискане на този бутон системата изисква потвърждение за прекратяването и
въвеждане на коментар съдържащ причината за това:

За разлика от процеса на изтриване при който се извършва унищожаване на данните
за процедурата в системата, при операцията „прекратяване” данните се запазват в архив и
тази процедура остава в базата данни със статус „Прекратена от агента”.

