ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ԵՎ ՎԵԲ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲ ընկերության (այսուհետ՝ ՀԿԴ կամ
Դեպոզիտարիա) բջջային և Վեբ հավելվածները (այսուհետ միասին՝ Համակարգ)
նախատեսված են արժեթղթերի սեփականատիրոջը 24/7 սկզբունքով հասանելի դարձնել իր
սեփականության տակ գտնվող արժեթղթերի հաշվին/հաշիվներին առկա արժեթղթերի,
դրանցով
կատարված
գործարքների,
կենսաթոշակային
հաշվի
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,
ինչպես
նաև
ներդնում
են
էլեկտրոնային
քվեարկության
ընթացակարգեր: Բջջային հավելվածը պետք է նախատեսված լինի IOS և Android
օպերացիոն համակարգերի համար:
Համակարգը լինելու է երկլեզու՝ հայերեն և անգլերեն:

Գլուխ 1. Հիմնական դիմային պարամետրեր
Կառուցվածք Վեբ տարբերակի համար
Համակարգը վեբ տարբերակում ունենալու է հետևյալ կառուցվածքը.
Նախնական(մուտքի) էջ
Գրանցման էջ
Մոռացել ես գաղտնաբառը
Անձնական սենյակի էջ
Քաղվածքի էջ
Տեղեկանքի էջ
Կենսաթոշակային քաղվածքի էջ
Էլ. քվեարկության էջ
Էլ.քվեարկության էջ
Ժողովի ստեղման էջ
Ժողովների ցանկի էջ
Ժողովի անցկացման էջ
Ժողովի ամփոփիչ էջ
Ադմինիստրավորում
Օգտատերեր (միայն DSD admin-ի համար)
Գործարքների մատյանի և Հաշվետվությունների էջ (միայն DSD admin-ի և AO
admin-ի համար)
Մեր մասին
Դեպոզիտարիայի մասին
Էլ.քվեարկության մասին
Կոնտակտներ
Հավելյալ տեղեկատվություն

Հաճախակի տրվող հարցեր
Կարգաբերումներ
Գաղտնաբառի փոփոխություն
Light/Dark mode
Ելք
Կառուցվածք բջջային տարբերակի համար
Համակարգը բջջային տարբերակում ունենալու է հետևյալ կառուցվածքը.
Նախնական(մուտքի) էջ
Գրանցման էջ
Մոռացել ես գաղտնաբառը
Անձնական սենյակի էջ
Քաղվածքի էջ
Տեղեկանքի էջ
Կենսաթոշակային քաղվածքի էջ
Էլ. քվեարկության էջ
Էլ.քվեարկություն
Ժողովների ցանկի էջ
Ժողովի անցկացման էջ
Ժողովի ամփոփիչ էջ
Մեր մասին
Դեպոզիտարիայի մասին
Էլ.քվեարկության մասին
Կոնտակտներ
Հավելյալ տեղեկատվություն
Հաճախակի տրվող հարցեր
Կարգաբերումներ
Գաղտնաբառի փոփոխություն
Light/Dark mode
Touch ID/Face ID activation/deactivation
Ելք
Մեր մասին (Վեբ և Բջջային)
ՀԿԴ և էլեկտրոնային քվեարկության մասին տեղեկատվություն:
Կոնտակտներ (Վեբ և Բջջային)
ՀԿԴ և ՀՕ հասցեներ, քարտեզի վրա դիրք, հեռախոսահամարներ, էլ.հասցնեներ:
Հավելյալ տեղեկատվություն (Վեբ և Բջջային)
Օրենքների, իրավական ակտերի, կանոնակարգերի հղումներ, հավելյալ տեղեկություններ:

Հաճախակի տրվող հարցեր (Վեբ և Բջջային)

Գլուխ 2. Գրանցում/մուտք
Նախնական (մուտքի) էջ
Այս էջում արտացոլվելու է ծածկագրի և ծածկանունի լրացման դաշտերը (նաև Touch
ID և FaceID եղանակներով (միայն բջջային)), գրանցման էջի հղումը, ծածկագրի
վերականգման
համար
նախատեսված,
Դեպոզիտարիայի
մասին
էջի
հղումը,
էլ.քվեարկության մասին էջի հղումը, Կոնտակտներ էջի հղումը, Հավելյալ տեղեկատվություն
էջի հղումը, Հաճախ տրվող հարցերի էջի հղումը:
Մուտք գործել հնարավոր է հետևյալ տարբերակներով.
1.
Ծածկանունի և ծածկագրի միջոցով,
2.
Touch ID-ի միջոցով (միայն բջջային),
3.
Face ID-ի միջոցով (միայն բջջային):

Գրանցում (գրանցման էջ)
Համակարգում գրանցումը կատարվում է 2 տարբերակով.
1.
2.

1.1.

Գրանցում հաճախորդի կողմից (Վեբ և Բջջային)
a.
Ֆիզիկական անձ հաճախորդի նույնականացմամբ
b.
Իրավաբանական անձ հաճախորդի նույնականացմամբ
Գրանցում Դեպոզիտարիայի կողմից (միայն վեբ)
a.
Բաժնետիրական ընկերության ժողովի քարտուղարի գրանցում
(ընկերության և Դեպոզիտարիայի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա)
b.
Հաշվի օպերատորի օգտատերերի գրանցում

Գրանցում հաճախորդի կողմից (Վեբ և Բջջային).

Հաճախորդը բացվող ցանկից ընտրում է Հաշվի օպերատորին և գրանցվում է՝
օգտագործելով հետևյալ փաստաթղթերից մեկը.
Ֆիզիկական անձ ենթադաշտում՝
1.
Անձնագիր,
2.
Նույնականացման քարտ,
3.
ՀԾՀ,
Իրավաբանական անձ ենթադաշտում՝
1.
ՀՎՀՀ,
Տվյալները լրացնելուց հետո հաճախորդը սեղմում է «Գրանցվել» ստեղնը: Այդ պահին
Համակարգը կատարում է հարցում Դեպոզիտարիայի բազայից լրացված տվյալներով

հաճախորդի հաշիվների վերաբերյալ տվյալներ գտնելու համար (հարցման դաշտերը
տարբերվում են՝ կախված ընտրված փաստաթղթի տեսակից):
Հնարավոր տարբերակներ.
1.
Հաճախորդը չունի հաշիվ նշված Հաշվի օպերատորի մոտ: Այս դեպքում
Համակարգը ցուցադրելու է հաղորդագրություն, որի մեջ նշվելու է, որ հաճախորդը չունի
ակտիվ հաշիվ նշված Հաշվի օպերատորի մոտ և ուղղորդելու է
a.
ընտրել այլ Հաշվի օպերատոր
b.
կապ հաստատել Հաշվի օպերատորի հետ
2.
Հաճախորդը ունի ակտիվ կարգավիճակով հաշիվ/հաշիվներ:
a.
Հաշվի տվյալներում առկա է էլ.հասցե: Այս դեպքում Համակարգը
գեներացնում է ծածկանուն տվյալ օգտագործողի համար: Էլ.հասցեին ուղարկում է
գեներացված ծածկանուն և ծածկագրի սահմանման հղում՝ գրանցումը ավարտին հասցնելու
համար,
b.
Հաշվի տվյալներում առկա չէ էլ.հասցե. Համակարգը ցուցադրում է
հաղորդագրություն, որով ուղղորդում է հաճախորդին մոտենալ իր Հաշվի օպերատորին և
իր հաշվում ավելացնել էլ.հասցե:
1.2.

Գրանցում Դեպոզիտարիայի կողմից (միայն վեբ)

DSD admin-ը վեբ տարբերակում ավելացնում է Secretary և Account operator
իրավասության օգտատերեր:
Secretary իրավասությամբ օգտատեր գրանցելու համար մուտքագրում է հետևյալ
տվյալները.
1.
ՀՎՀՀ,
2.
Ընկերության անվանումը,
3.
ԱՄՏԾ,
4.
Էլ.հասցե,
Համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո Դեպոզիտարիայի բազայում առկա՝
տվյալ ընկերության տվյալներում նշված էլ.հասցեին ուղարկվում է ծածկագիր սահմանելու
մեկանգամյա հղում և գեներացված ծածկանունը:
Account Operator իրավասությամբ օգտատեր գրանցելու համար մուտքագրում է
հետևյալ տվյալները.
1.
Հաշվի օպերատորի հնգանիշ կոդը,
2.
Աշխատակցի անուն, ազգանուն,
3.
Էլ.հասցե:
Համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո Համակարգը նշված էլ.հասցեին
ուղարկվում է ծածկագիր սահմանելու մեկանգամյա հղում և գեներացված ծածկանունը:
DSD Admin իրավասությամբ օգտատեր բացվում է Admin օգտատիրոջ կողմից:
Ծածկագրի կառուցվածքի նվազագույն պահանջները` Մուտքային գաղտնաբառերը
պարտադիր պետք է պարունակեն անգլերեն այբուբենի (ստեղնաշարի) մեծատառ,

փոքրատառ, թիվ և սիմվոլ (օրինակ`@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>/) խմբերից որևէ երեքից
ընտրված նիշեր։ Գաղտնաբառը չի կարող պարունակել այլ այբուբենի տառեր։ Մուտքային
գաղտնաբառի նիշերի նվազագույն քանակը պետք է լինի 8, ադմինիստրատիվ
գաղտնաբառինը՝ 12։

Մոռացել ես գաղտնաբառը
Այս էջում օգտվողը կարող է վերականգնել իր ծածկագիրը, ինչի համար պետք է նշի
իր ծածկանունը, ինչի հիման վրա Համակարգը նշված ծածկանունով կգտնի օգտատիրոջը և
նրա կողմից Համակարգում ավելացված ակտիվ հաշիվներից ժամանակագրական
տեսանկյունից առաջին հաշվի (այսուհետ՝ Հիմանական հաշվիվ) էլ.հասցեին կուղարկվի
հղում, որով օգտատերը կարող է սահմանել նոր ծածագիր:

Անձնական սենյակի հիմնական էջ
Այս էջում արտացոլվում են.
1.
ՀԿԴ լոգոն,
2.
ՀՕ լոգոն, որը հայտնվում է համապատասխան հաշիվը ընտրելուց հետո,
3.
«Ավելացնել հաշիվ» ստեղնը, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել ՀՕ և
ավելացնել հաշիվ (նույն կարպ, ինչ գրանցման էջում առանց ծածկագրի գեներացման):
4.
Հաշիվների ցանկը, որտեղ արտացոլվելու են հաշվետիրոջ տվյալ պահին
ունեցած և Համակարգ ավելացված բոլոր ակտիվ հաշիվները՝ ըստ Հաշվի օպերատորների:
Ընդ որում առկա հաշիվներից ժամանակագրական ցուցանիշով առաջին ավելացված
հաշիվը համարվում է Հիմնական հաշիվ: Հաշվի/հաշիվների փակման կամ հեռացման
ժամանակ հիմնական հաշիվը ընտրվում է նշված տրամաբանությամբ, ինչի մասին
ծանուցում է ցուցադրում հաճախորդին:
5.
Եթե հաճախորդի հաշիվներում առկա են բաժնետոմսեր, որոնց թողարկող
ընկերությունը միացած է էլեկտրոնային քվեարկության համակարգին, արտացոլվում է նաև
հղում դեպի էլեկտրոնային քվեարկության էջ, ընդ որում հղումը պասիվ է քանի դեռ հաշիվը
չի ընտրվել:
6.
Հաշվի մնացորդի քաղվածքի էջի կոճակ, որը պասիվ է մինչև կոնկրետ հաշվի
ընտրությունը,
7.
Գործառնությունների հաշվետվության էջի կոճակ, որը պասիվ է մինչև
կոնկրետ հաշվի ընտրությունը,
8.
Կենսաթոշակային քաղվածքի էջ,
9.
Լրացուցիչ տեղեկատվություն արժեթղթի մասին էջի կոճակ, որը պասիվ է
մինչև կոնկրետ հաշվի ընտրությունը, որտեղ նշվելու են ընտրված հաշվի արժեթղթերի
տեսակի մասին տեղեկատվություններ,
10.
Հաշիվը ցանկից հեռացնելու
կոճակ, որի միջոցով հաճախորդը
հնարավորություն է ստանում Համակարգից հեռացնել նշված հաշվի արտացոլումը:

11.
Արագ
նամակագրություն
ՀՕ
հետ,
ինչի
միջոցով
հնարավորություն ունի հարց ուղղել համապատասխան ՀՕ-ին:
12.
Արագ նամակագրություն ՀԿԴ հետ, ինչի միջոցով
հնարավորություն ունի հարց ուղղել ՀԿԴ-ին:
13.
Հաճախակի տրվող հարցեր էջի հղում,
14.
Կոնտակտներ էջի հղում,
15.
Դեպոզիտարիայի մասին էջի հղում,
16.
Էլ.քվեարկության մասին էջի հղում,
Էջի յուրաքանչյուր թարմացման/մուտքի դեպքում Համակարգը հարցում
Դեպոզիտարիայի բազայից անհրաժեշտ տվյալները կանչելու և սահմանված
լրացնելու նպատակով:

հաճախորդը
հաճախորդը

է կատարում
աղյուսակում

Գլուխ 3. Տեղեկությունների ստացում Համակարգից
Հնարավոր է ստանալ տեղեկություններ հաշվի մնացորդի, հաշվով կատարված
գործառնությունների, կոնկրետ արժեթղթով կատարված
գործառնությունների և
կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ:

Քաղվածքի էջ
Այս էջում արտացոլվում է լրացման ենթակա «ամսաթիվ» կառուցվածքով դաշտ և
«ԱՄՏԾ» դաշտ (կառուցվածքը՝ երկարությունը 12նիշ, թույլատրվող նիշեր՝ 0-9, A-Z,
լրացնելու պայմանը՝ պարտադիր չէ), որի դրությամբ կանչվելու է հաշվի մնացորդի մասին
քաղվածք:
Լրացված ամսաթվի, ինչպես նաև Անձնական սենյակի էջում ընտրված հաշվի
համարի հիման վրա հարցում է կատարվում Դեպոզիտարիայի բազայից անհրաժեշտ
տվյալները կանչելու և քաղվածքը արտացոլելու համար:
Քաղվածքը արտացոլելու ժամանակ պետք է առկա լինեն հետևյալ տարբերակները.
1.
Ուղարկել էլ.հասցեին, որի սեղմումից հետո արտացոլված քաղվածքը
ուղարկվում է նշված հաշվեհամարի՝ Դեպոզիտարիայի բազայում գրանցված էլ.հասցեին,
2.
Բեռնել PDF
Ուղարկել ՀՕ-ին, որի սեղմումից հետո արտացոլված քաղվածքը ուղարկվում է ՀՕ
էլ.հասցեին սահմանված տեքստով:

Տեղեկանքի էջ
Այս էջում արտացոլվում է լրացման ենթակա «ամսաթիվ» կառուցվածքով դաշտ և
«ԱՄՏԾ» դաշտ (կառուցվածքը՝ երկարությունը 12նիշ, թույլատրվող նիշեր՝ 0-9, A-Z,
լրացնելու պայմանը՝ պարտադիր չէ)կառուցվածքով 2 դաշտ.
1.
Սկիզբ,
2.
Ավարտ,

3.
ԱՄՏԾ:
Նշված ամսաթվերի միջակայքով որոշվում է այն ժամանակահատվածը, որի
ընթացքում կատարված գործառնությունների վերաբերյալ կանչվելու է տեղեկանք: Նշված
ԱՄՏԾ-ով որոշվում է արժեթուղթը, որի հետ կապված գործառնությունների վերաբերյալ է
կանչվում տեղեկանքը:
Լրացված ամսաթվերի և ԱՄՏԾ-ի (եթե լրացված է), ինչպես նաև Անձնական սենյակի
էջում ընտրված հաշվի համարի հիման վրա հարցում է կատարվում Դեպոզիտարիայի
բազայից անհրաժեշտ տվյալները կանչելու և տեղեկանքը արտացոլելու համար:
Տեղեկանքը արտացոլելու ժամանակ պետք է առկա լինեն հետևյալ տարբերակները.
1.
Ուղարկել էլ.հասցեին, որի սեղմումից հետո արտացոլված տեղեկանքը
ուղարկվում է նշված հաշվեհամարի՝ Դեպոզիտարիայի բազայում գրանցված էլ.հասցեին,
2.
Բեռնել PDF
Ուղարկել ՀՕ-ին, որի սեղմումից հետո արտացոլված քաղվածքը ուղարկվում է ՀՕ
էլ.հասցեին սահմանված տեքստով:

Կենսաթոշակային քաղվածքի էջ
Այս էջում արտացոլվելու է նշված անձի կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքը ըստ
ՀԾՀ-ի: Համակարգը, ըստ անձի հաշվում առկա սոց.քարտի, հարցում է կատարելու
Դեպոզիտարիայի բազայից անհրաժեշտ տվյալները կանչելու համար:

Գլուխ 4. Էլեկտրոնային քվեարկություն
Էլեկտրոնային քվեարկության հիմնական էջ.
Այս էջ կարող են մուտք գործել Client, Secretary և DSD admin իրավասությամբ
օգտատերերը: Էջում արտացոլվող տվյալները տարբերվում են կախված էջ մուտք գործող
օգտատիրոջ իրավասությունից:
Եթե էջ մուտք է գործել Client իրավասությամբ օգտատերը (վեբ և բջջային), էջում
արտացոլվում են.
1.
Արժեթղուղթը թողարկած ընկերության մասին տվյալներ,
2.
Ժողովների ցանկ էջի հղումը,
3.
Հաջորդ/սպասվող ժողովը, որը հղում է ժողովի անցկացման էջ,
Եթե էջ մուտք է գործել Secretary իրավասությամբ օգտատերը (միայն վեբ), էջում
արտացոլվում են.
1.
Ընկերության մասին տվյալներ,
2.
Ավելացնել ժողովը հղումը,
3.
Ժողովների ցանկ էջի հղումը,
4.
Հաջորդ/սպասվող ժողովը, որը հղում է ժողովի անցկացման էջ,
Եթե էջ մուտք է գործել DSD admin իրավասությամբ օգտատերը (միայն վեբ), էջում
արտացոլվում են.

1.
2.
3.

Բոլոր ժողովների ցանկը,
Հաջորդ/սպասվող ժողովների ցանկը,
Հղում դեպի Գործարքների մատյանի և Հաշվետվությունների էջ:

Ժողովի ստեղծման էջ
Այս էջ կարող է մուտք գործել միայն Secretary իրավասությամբ օգտատերը: Այս
էջում քարտուղարը հնարավորություն է ունենալու ստեղծել նոր ժողով, տեսնել
բաժնետերերի ցանկը: Էջում արտացոլվելու է հետևյալ տեղեկատվությունը.
1.
Նոր ժողովի ստեղծման հնարավորություն, որի համաձայն քարտուղարը
հնարավորություն է ունենալու օրացույցից ընտրելու ամսաթիվ և ժամ, նշել ժողովի
վերնագիրը, քննարկվող հարցերը, քվեարկության հարցերը, կցել ֆայլեր:
2.
Քվեարկության սկիզբ: Այս դաշտում քարտուղարը նշում է ամսաթիվ, որից
սկսած հնարավոր է այդ ժողովի էջում կատարել քվեարկություն: Դաշտը չլրացնելու դեպքում
քվեարկությունը հնարավոր է դառնում Ժողովի անցկացման էջում քարտուղարի կողմից
հարցը քվեարկության դնելու պահից:
3.
1 հարցի քվեարկության համար սահմանված ժամանակ: Այս դաշտում նշվում
է հարցի քվեարկության ժամանակը, որից հետո հարցի քվեարկությունը ավտոմատ կերպով
ավարտվում է: Դաշտը պարտադիր չէ լրացման համար: Այս դեպքում քվեարկությունը
ավարտվում է բոլոր մասնակից բաժնետերերի քվեարկությունից հետո:
4.
Բաժնետերերի ցանկը տեսնելու հնարավորություն,
5.
Դեպոզիտարիայի մասին էջի հղումը,
6.
Էլ.քվեարկության մասին էջի հղումը,
7.
Կոնտակտներ էջի հղումը,
8.
Հավելյալ տեղեկատվություն էջի հղումը,
9.
Հաճախակի տրվող հարցեր էջի հղումը:

Ժողովների ցանկի էջ
Այս էջ կարող է մուտք գործել Secretary, Client և DSD admin իրավասությամբ
օգտատերը:
Էջում
արտացոլվում
են
ընկերության
բոլոր
ժողովները,
ըստ
ժամանակագրության` արտահայտված օրացույցի վրա, (DSD admin և Secretary
օգտատերերը մուտք են գործում միայն վեբ տարբերակով): Ընդ որում DSD admin
իրավասությամբ օգտատերերը տեսնում են բոլոր ընկերության բոլոր ժողովները, Secretary
իրավասությամբ օգտատերերը՝ միայն իրենց ընկերության, Client իրավասությամբ
օգտատերերը՝ իրենց հաշվում առկա արժեթղթերի թողարկող ընկերություններինը: Դեռևս
չավարտված ժողովներում հնարավոր է իրականացնել սահմանված քվեարկության ենթակա
հարցերի նախապես քվեարկում՝ Secretary իրավասությամբ օգտատիրոջ կողմից Ժողովի
ստեղծման էջում սահմանված կարգով: Առկա է լինելու հղում՝ դիտելու բոլոր ավարտված
ժողովների ամփոփիչ էջերը: Secretary իրավասությամբ օգտատերը հնարավորություն ունի
մինչև ժողովի սկիզբը փոփոխել ժողովը, և կատարված փոփոխությունների մասին

տեղեկատվությունը պետք է արտացոլվի ժողովի անցկացման էջում բոլոր օգտատերերի
համար:
Էջում արտացոլվելու է նաև հավելյալ տեղեկատվություն բաժնետիրական
ընկերությունների ընդհանուր ժողովների կազմակերպման և անցկացման օրենսդրական
կարգավորումների վերաբերյալ:

Ժողովների անցկացման էջ
Այս էջում քարտուղարի կողմից նախապես նշանակված ժամին սկսվում է ժողովը:
Ժողովին մասնակցում են միայն Secretary և Client իրավասությամբ օգտատերերը:
Արտացոլվում են քարտուղարի կողմից նախապես բեռնված ֆայլերը, քննարկման ենթակա
հարցերը, քվեարկության ենթակա հարցերը: Արտացոլվում է մասնակիցների ցանկը, որտեղ
նշում է կատարվում այդ պահին առցանց մասնակցությունը իրականացնողների վերաբերյալ:
Քարտուղարը նշում է ֆիզիկապես ներկա մասնակիցներին, որը արտացոլվում է այս էջում:
Ժողովը սկսվում է, երբ քվորումն ապահովված է: Հակառակ դեպքում ժողովն ավարտվում է
«քվորումը չապահովելու հիմքով»: Ընթանում է աուդիո հեռարձակում: Գործում է 2
մակարդակի նամակագրություն՝ ընդհանուր և քարտուղարկի հետ: Բաժնետերերը
ընդհանուր նամակագրության մեջ կարող են գրառումներ կատարել և/կամ կցել ֆայլեր:
Քարտուղարի հետ նամակագրության մեջ գրառումները տեսնում են միայն գրառման
հեղինակը և քարտուղարը: Ընդ որում, քարտուղարի հետ նամակագրությունը հասանելի է
ժողովի ստեղծման պահից, ընդհանուր նամակագրությունը՝ ժողովի սկսման պահից:
Քարտուղարը սկսում է քվեարկության ենթակա հարցերի քվեարկության
գործընթացը: Այդ պահին բոլոր մասնակիցների մոտ հայտնվում է նշված քվեարկության
հարցը և պատասխանների 3 տարբերակները՝ դեմ, կողմ և ձեռնպահ: 1 հարցի համար
սահմանված քվեարկության ժամանակահատվածը սահմանվում է նախապես: Ժամանակի
ավարտին չքվեարկված մասնակիցների պատասխանը ավտոմատ կերպով ընտրվում է
ձեռնպահ: Ընդ որում, քարտուղարը քվեարկության իրավունք չունի: Քվեարկության
ավարտին Համակարգը հաշվում է քվեարկության արդյունքները, դրանց գումարում
նախապես քվեարկած մասնակիցների արդյունքները (եթե առկա են) և արտացոլում
սահմանված տեսքով:
Բաժնետերերը հնարավորություն ունեն ֆայլեր բեռնելու Համակարգից:

Ժողովների ամփոփիչ էջ
Այս Էջում արտացոլվում են ժողովի ավարտին գրանցված արդյունքները:
Արտացոլվում է մասնակիցների ցանկը (նրանց մասնակցության կարգով), քվեարկության
ենթակա հարցերը՝ իրենց քվեարկության արդյունքներով, ժողովի աուդեոձայնագրությունը
(բեռնելու հնարավորությամբ), ժողովի նամակագրությունը (բեռնելու հնարավորությամբ),
կցված ֆայլերը (բեռնելու հնարավորությամբ):

Գլուխ 5. Ադմինիստրավորում

Օգտագործողների իրավասություններ
Client
5.1. Վեբ կամ բջջային տարբերակով գրանցված հաճախորդներ, ովքեր անցել են
նույնականացումը և ունեն օգտատեր (user): Հնարավորություն ունի տեսնել հաշիվները ըստ
հաշվի օպերատորների, կանչել քաղվածքներ և հաշվետվություններ ըստ հաշիվների,
տեսնել կենսաթոշակային հաշվի քաղվածքը: Եթե հաշվում առկա են բաժնետոմսեր, և այդ
բաժնետոմսերը թողարկած ընկերությունը գրանցված է էլ.քվեարկության համակագին,
ավելանում է հղում դեպի էլ.քվեարկության էջ: Էլ.քվեարկության էջում հնարավորություն
ունի տեսնելու նշանակված ժողովը, ընկերության սահմանած ժամկետներում մասնակցել
դրան, քվեարկել, դիտել կցված ֆայլերը, ուղղել հարցեր քարտուղարին և ընդհանուր
ժողովին, ժողովի ավարտին տեսնել ժողովի արդյունքները, ինչպես նաև տեսնել նախորդ
ժողովների արդյունքները, քննարկված թեմաները, քվեարկության արդյունքները:
Secretary
5.2. Ընկերության բաժնետերերի ժողովի քարտուղարն է: Աշխատում է միայն վեբ
տարբերակով: Համակարգում գրանցվում է DSD Admin-ի կողմից: Ստեղծում է նոր ժողով,
խմբագրում է ժողովը, ներբեռնում ֆայլեր, ստեղծում է քվեարկության հարցերը,
կազմակերպում քվեարկությունը, նշում ֆիզիկապես ներկա մասնակիցներին Ժողովի
անցկացման էջում:
Account operator
5.3. Հաշվի օպերատոր: Աշխատում է միայն վեբ տարբերակով: Համակարգում
գրանցվում է DSD Admin-ի կողմից: Տեսնում է իր հաճախորդների ցանկը և
գործողությունները համակարգում: Ստանում է փաստաթղթի կնքման հայտեր:
DSD admin
5.4. Աշխատում է միայն վեբ տարբերակով: Բացում է օգտատերեր Account
operator-ների և Secretary-ների համար: Տեսնում է գրանցված բոլոր հաճախորդներին՝
իրենց հաշվի օպերատորներով: Տեսնում է նրանց կողմից կատարված գործողությունների
մատյանը: Տեսնում է ուղարկված բոլոր հայտերը: Հնարավորություն ունի արտահանելու
Համակարգում գործառնությունների հաշվետվություն ըստ ժամանակահատվածի (Report):
Բացվում է Admin-ի կողմից:
Admin
Ծրագրային ադմինիստրատոր:

Օգտատերերի էջ (վեբ)
Էջը հասանելի է միայն DSD Admin իրավասությանը: Էջում արտացոլվում է նոր
օգտատեր
գրանցելու
հնարավորությունը:
Էջում
արտացոլվում
են
գրանցված
հաճախորդների ցանկը, գրանցված Հաշվի օպերատորների օգտատերերի ցանկը: Առկա է
հղում Գործարքների մատյանի և Հաշվետվությունների էջին:

Գործարքների մատյանի և հաշվետվությունների էջ (վեբ)
Էջը հասանելի է միայն DSD Admin իրավասությանը: Էջում արտացոլվում է բոլոր
օգտատերի
կատարած
գործարքները՝
քաղվածքները,
հաշվետվությունները,
հաշվետվության ուղարկումը ՀՕ-ին, հարցերի ուղարկումը ՀՕ-ին, հարցերի ուղարկումը
ՀԿԴ-ին: Այս էջում հնարավոր է տարատեսակ չափանիշներով ֆիլտրել գործարքների
ցանկը և արտահանել այն xlsx, pdf տարբերակներով:
Էջում հնարավոր է նաև նախապես սահմանված հաշվետվությունների արտահանում
ըստ ժամկետների: Դրա համար անհրաժեշտ է բացվող ցանկից ընտրել հաշվետվության
տեսակը և սեղմել արտահանել կոճակը:

Նամակագրության էջ (վեբ)
Այս էջը հասանելի է DSD Admin, Account operator և Client իրավասության խմբերին:
Այստեղ արտացոլվում են Client իրավասությամբ օգտատիրոջ կողմից Անձնական սենյակի
էջից «Նամակ Դեպոզիտարիային» և «Նամակ Հաշվի օպերատորին» գործիքների միջոցով
ուղարկված նամակները, DSD Admin և Account operator իրավասությամբ օգտատերերի
կողմից
այդ
նամակների
պատասխանները՝
պատմության
պահպանմամբ:
Նամակագրությունը հնարավոր է արտահանել .txt ֆորմատով:

Գլուխ 6. Կարգաբերումներ
Գաղտնաբառի փոփոխություն
Բոլոր իրավասության օգտատերերը հնարավորություն ունեն փոփոխել իրենց
գաղտնաբառը:

Light mode / Dark mode
Ինտերֆեյսի գունային
օգտատերերի համար:

փոփոխություն

կատարելու

հնարավորություն

բոլոր

Touch ID/Face ID activation / deactivation (միայն բջջային)
Touch ID և Face ID գործիքակազմի ակտիվացում կամ ապաակտիվացում միայն
բջջային տարբերակի համար:

