
Опис релізу АСКОД WEB 3.4.2.10 
(30.12.2014) 

Оновлення релізу: 

 

Картотека 

 

 Вхідна. Зроблені обов’язковими для заповнення наступні поля: «Кореспондент», 

«Назва кореспондента», «ПІБ», «Вид документа», «Аркуші», «Додатки», «Короткий 

зміст», «№ документа», «Дата документа». 

 Звернення 1551. Створений розділ «Зверенення 1551» аналоігчний режиму реєстрації 

«Запити на інформацію». Форма РК «Звернення 1551» відповідає формі РК «Запити на 

інформацію». 

 Усні звернення. Додана можливість друку журналу «Усних звернень». 

 Майстер пошуку. Доданий у фільтри майстра пошуку оператор «Хоча б один запис 

містить значення». 

  

 

Відправка повідомлень 

 

 Поле «Конкретні користувачі» перейменовано у «Користувачі системи» 

 Для блокуючих повідомлень приховано поле «Час блокування системи» 

 У блокуючих повідомленнях перейменовано блок «Необхідно вказати час блокування:» 

на «Необхідно вказати час до блокування» 

 Після відправки повідомлення додане примусове очищення фільтрів пошуку. 

 



Опис релізу АСКОД WEB 3.4.2.12 
(06.02.2015) 

Оновлення релізу: 

 

Картотека 

 

 Форма РК. Поле «Справа». Перелік номенклатури у вікні вибору обмежений 

виключно значеннями де організація створення номенклатури відповідає організації 

користувача. 

 Форма РК. Аудит. Додана фіксація в «Аудиті» редагування полів «Етап», «Особисто» 

у блоці «Погоджують» закладки «Погодження». 

 Вхідна РК. Аудит. Додана фіксація в «Аудиті» редагування полів блоку полів 

«Контроль організації». 

 Нормативно-розпорядча. Аудит. Додана фіксація в «Аудиті» редагування полів блоку 

полів «Контроль організації». 

 

Проекти 

 

 При увімкнутому режимі автоматичної реєстрації проектів РК прибраний вивід вибору 

ЕКД у вікні «Погодження» для нанесення ЕЦП. 

 

Контроль 

 

 Нові на контролі. Оптимізоване розташування кнопки «Прийняти». 

 

Адміністрування 

 

 Створений режим «Налаштування обов`язкових полів РК», який включає в себе 

налаштування обов`язкових для заповнення полів РК у наступних режимах: 

o Вхідна 

o Вихідна 

o Внутрішня 

o Нормативно-розпорядча 

o Запити на інформацію 

o Звернення громадян 

 



Опис релізу АСКОД WEB 3.4.2.14 
(16.02.2015) 

Оновлення релізу: 

 

Картотека 

 

 Форма РК. У закладці «Вихідні документи» додане поле «Організація» в якому 

відображатиметься організація автора РК.  

 



Опис релізу АСКОД WEB 3.4.2.14 
(06.03.2015) 

Оновлення релізу: 

 

Картотека 

 

 Форма РК. У закладці «Вихідні документи» додане поле «Організація» в якому 

відображатиметься організація автора РК. 

 

Мої документи 

 

 Реалізований механізм сплітерів (можливість зміни розмірів блоків форми). 

 В блок документи додана кнопка «Змінити порядок сортування». 

 

Файли 

 

 При визові контекстного меню на папках прибрані наступні пункти: «Редагувати 

файл», «Відзначити як головний документ». 

 Додана можливість встановлення ознаки «Головний документ» декільком файлам. 

 



Опис релізу АСКОД WEB 3.4.2.15 
(26.03.2015) 

Оновлення релізу: 

 

Загальні 

 

 Реалізована підтримка перевірки нових типів ліцензійної інформації: 

o Три типи лицензій за доступом до видів інтерфейсів (АРМ Керівника, Корп., 

WEB) 

o Два типи за контролем кількості - конкурентні та іменні 

o Два типи за терміном дії - постійні та тимчасові 

o Одночасна підтримка наявності усіх типів ліцензії для однієї організації. 

 

Картотека 

 

 Надходження. Доданий режим «Повернуті РК», за допомогою котрого можна 

відібрати РК, які повернув поточний користувач. 

 Наджодження. В режимі «Повернуті РК» створені два підрежими: «Повернуті РК 

користувача»,  «Повернуті РК підрозділу». 

 РК Послуги. Синхронізований перелік РК Послуг відповідно до АСКОД 

Корпоративни: 

o Прибраний блок «Кореспондент» 

o Додані поля: 

 Розглядає 

 E-mail 

 Дата інформування 

 Спосіб інформування 

 Дом.тел. 

 Форма РК. Оптимізоване відображення вікна «Аудит». 

 Форма РК. У закладці «Контроль» поля «Виконавець», «Контролер», «Контрольний 

термін» зроблені обов’язковими.  

 

Проекти 

 

 Внутрішня (проект). Реалізована модливість з закладки «На вхідні номери» робити 

посилання на Вхідні, Внутрішні, Нормативно-розпорядчі РК, РК Запитів на 

інформацію та Звернень громадян. 

 Вихідна (проект). Реалізована модливість з закладки «На вхідні номери» робити 

посилання на Вхідні, Внутрішні, Нормативно-розпорядчі РК, РК Запитів на 

інформацію та Звернень громадян. 

 

Мій кабінет 

 

 Створена тека «Відхилені» в котрій відображатимуться усі відхилені з «Наджоджень» 

РК. 

 

Мої документи 

 

 Для проектів РК реалзіована можливість в закладці «Картка» редагувати наступні поля: 

o Дата 

o Вид 

o Короткий зміст 



o За підписом 

o Підготував 

o Підрозділ 

Для збереження змін додана кнопка «Зберегти». 

 Оптимізоване відображення блоків «На погодження» та «Погодили».  

 Доданий сплітер для пересування блоків «На погодження» та «Погодили». 

 Файли. Реалізоване відображення тек та версій файлу у вигляді ієрархічної структури. 

 Файли. Додане відображення іконок «Головний файл» та «ЕЦП» у закладці «Файли» 

 Інтерфейс локалізовано на російську та англійську мови. 

 Кнопка «Проект документу» перейменовано на «Проект документа». 

 У закладці «Картка» перейменовано назви блоків «Атрибути внутрішнього докумену», 

«Атрибути вихідного докумену», «Атрибути вхідного докумену» на  «Атрибути 

внутрішнього документа», «Атрибути вихідного документа», «Атрибути вхідного 

документа» відповідно. 

 



Опис релізу АСКОД WEB 3.4.2.17 
(20.04.2015) 

Оновлення релізу: 

 

Загальні 

 

 АСКОД Сьогодні. Додане відображення блоку «Мої документи» (При наявності 

доступу у користувача до модулю «Мої документи») з наступними пунктами: 

o На погодженні; 

o На погодженні(особисто); 

o Проекти документів; 

o Проекти резолюцій; 

o Виконані не закриті; 

o До виконання; 

o На виконанні; 

o До відома; 

o Надіслані. 

 

Картотека 

 

 Форма РК. Файли. Додана можливість перетягування файлів за допомогою drag-and-

drop з проводника у блок файли. 

 Форма РК. Аудит. Оптимізоване відображення вікна «Аудит». 

 

Хід виконання 

 

 АСКОД Сьогодні. До відома. Змінений механізм відображення резолюцій до відома. 

По замовчуванню відкриватиметсья форма резолюції, а не форма виконавця. 

 

Мої документи 

 

 Реалізована можливість відкриття РК через форму «Моїх документів». 

 Реалізована можливість відкриття, при перегляді РК в модулі «Мої документи», 

пов’язаних з нею РК через форму «Мої документи». 

 Змінена логіка ролі «Відкриття карток за посиланням формою «Моїх документів». За 

наявності цієї ролі у користувача відкриватимуться через форму «Мої документи» РК 

усіх модулів, окрім: 

o Модуль «Картотека»; 

o Модуль «Мої документи/Картотека»; 

o За допомогою кнопки «Відкрити РК» у формі РК «Моїх документів». 

 Файли. Створені пункти підлеглого меню кнопки «Новий документ»: 

o «З каталогу…» - вибір файлу за допомогою проводника; 

o «З каталогу як нащадок…» - вибір файлу за допомогою проводника і визначення 

його як нова версія файлу; 

o «З шаблону» - створення файлу з шаблону; 

o «Сканувати…» - сканування документу за допомогою Scan Client; 

o «Нова папка» - створити нову папку. 

 Файли. Додана кнопка завантаження Scan Client. 

 Файли. Додана кнопка оновлення переліку. 

 Вікно виконавця. Прибране оновлення переліку при натисненні кнопки «Скасувати». 


