ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈւՂԵՑՈւՅՑ
Թարմացվել է 11.03.2019թ.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՅՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՉԵՆ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

ԷԱՀ-ն տոմսակային համակարգ է, որի միջոցով
օգտատերերը* Կենտրոնական դեպոզիտարիա են
ներկայացնում.
 Ծրագրային համակարգի բնականոն գործունեության
մասնակի կամ ընդհանուր խափանումները,
 Ծրագրային համակարգում հանձնարարականների
մուտքագրման և/կամ ընթացակարգերի հետ կապված
խնդիրները,
 Դեպոզիտար
ծառայությունների
և
ծրագրային
համակարգի զարգացմանն ուղղված առաջարկները:
Կենտրոնական
դեպոզիտարիան
Support
DSD
(էլ.հասցե DSD@amx.am) միասնական օգտատիրոջ
միջոցով հանդիսանում է բոլոր խնդիրների և
առաջարկների հասցեատերը:
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*Ֆիզիակական անձը, ում համար Համակարգի Անդամի հայտի համաձայն ԷԱՀ-ում բացվել է օգտատիրոջ իրավասություններ:
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Գրանցվելու և օգտատեր բացելու նկարագիր

ԷԱՀ հարթակի տրամադրման համար Համակարգի Անդամը Կենտրոնական դեպոզիտարիա է ներկայացնում Դիմում
(Հավելված 1): Դիմումում նշվում է նաև պատասխանատու անձի տվյալները*:
Համակարգի Անդամի համար բացվում է ԷԱՀ հարթակ, պատասխանատու անձի համար՝ ԷԱՀ հարթակի օգտատեր:
Դրանից հետո նոր օգտատերեր ստեղծելու/արգելափակելու/սահմանափակելու համար Պատասխանատու անձը ԷԱՀ-ի
միջոցով դիմում է Կենտրոնական դեպոզիտարիա` ուղարկելով համապատասխան անձի վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.






Անուն Ազգանուն
Էլ.հասցե
Հեռախոս
Ընկերության անվանում
Զբաղեցրած պաշտոն

Նոր օգտատեր ստեղծելուց հետո նշված էլ.հասցեին DSD@amx.am էլ.հասցեից ուղարկվում է օգտանունը, գաղտնաբառը և
հղում, որով պետք է միանալ ԷԱՀ-ին: Առաջին մուտքի ժամանակ ծածկագրի փոփոխությունը պարտադիր է:
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* Պատասխանատու անձին փոփոխելու համար Համակարգի Անդամը դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական դեպոզիտարիա Lotus Notes համակարգի
միջոցով կամ թղթային տարբերակով:
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Մուտք գործելու և գաղտնաբառը փոփոխելու նկարագիր

Մուտք գործելու համար աջ վերևի հատվածում անհրաժեշտ է սեղմել «Sign in» ստեղնը,
այնուհետև բացված պատուհանում մուտքագրել.
Lօgin դաշտում ՝ օգտանունը (Գրանցման պահին ուղարկվում է անձի էլ. հասցեին),
Password դաշտում՝ գաղտնաբառը:
Եթե մոռացել եք գաղտնաբառը, անհրաժեշտ է սեղմել «Lost password» ստեղնը,
այնուհետև բացված էջում մուտքագրել էլ.հասցեն: Դրանից հետո DSD@amx.am
էլ.հասցեից կստանաք հաղորդագրություն, որում նշված հղումով անցնելու դեպքում
կարող եք սահմանել նոր գաղտնաբառ:
Հետագայում գաղտնաբառը փոխելու համար էջի աջ վերին հատվածում
սեղմելով «My account» ստեղնը կարելի է բացված դաշտում սեղմել «Change
password» ստեղնը և փոփոխել oգտվողի գաղտնաբառը:
Current password - ներկա ծածկագիր
New password - նոր ծածկագիր
Confirmation - նոր ծածկագրի կրկնություն
Ծածկագիրը պետք է պարունակի նվազագույնը 8 նիշ, որում պարտադիր
պետք է լինի մեծատառ, փոքրատառ և թվանշան:
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Գլխավոր էջ (Overview)

Search դաշտը տոմսակի որոնման բաժինն է: Ընդ որում այն հնարավորություն է տալիս գտնել տոմսակը ինչպես ըստ
անվանման և ըստ նույնականացման կոդի, այնպես էլ ըստ տեքստի մեջ առկա բառերի,
Members դաշտում նշվում են Համակարգի Անդամի` համակարգի օգտատեր աշխատակիցների անուն/ազգանունները և Support
DSD (Կենտրոնական դեպոզիտարիան ներկայացնող ընդհանուր օգտատեր),
Issue tracking դաշտում արտացոլվում են տոմսակները՝ դասակարգված ըստ խմբերի. Ծրագրային խնդիր/Bug, Տեխ.
աջակցություն/Support և Զարգացում/Development:

Ծրագրային խնդիր/Bug բաժինը նախատեսված է Ծրագրային համակարգի բնականոն գործունեության մասնակի կամ

ընդհանուր խափանումների ներկայացման համար,
Տեխ.աջակցություն/Support բաժինը նախատեսված է Համակարգում հանձնարարականների մուտքագրման, ինչպես նաև
ընթացակարգերի հետ կապված խնդիրների ներկայացման համար,
Զարգացում/Development բաժինը նախատեսված է ընթացակարգերի, ինչպես նաև Ծրագրային համակարգի զարգացմանն
ուղղված նոր առաջարկների ներկայացման համար:
View all issues հնարավորություն է տալիս դիտել բոլոր տոմսակները: Օգտատերը կարող է դիտել իր կողմից բացված
տոմսակները, ինչպես նաև՝ այլ անձանց կողմից բացված տոմսակները, որտեղ տվյալ օգտատերն ունի դիտորդի կարգավիճակ:
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Գործառնությունների մատյան (Activity)
Այս բաժնում երևում է վերջին 30 օրվա ընթացքում ստեղծված
և/կամ փոփոխված այն տոմսակները, որտեղ Օգտատերն ունի
ստեղծողի
կամ
դիտորդի
կարգավիճակ՝
առկա
մեկնաբանություններով:
Սեղմելով «Previous» ստեղնը՝ հնարավոր է տեսնել նախորդող
ժամանակահատվածներիի տոմսակները:
Տոմսակը և մեկնաբանությունները դասակարգված են
ժամանակագրական կարգով:

Տոմսակի կամ մեկնաբանության վրա սեղմելու դեպքում
բացվում է նոր պատուհան, որտեղ երևում է տոմսակը և առկա
բոլոր
մեկնաբանությունները:
Պատուհանի
ներքևի
աջ
անկյունում առկա է «Edit» ստեղնը, այն հնարավորություն է
տալիս ավելացնել նոր մեկնաբանություն: Մեկնաբանությունը
գրելուց հետո պետք է սեղմել «Submit» ստեղնը: Այս
գործողությունից
հետո
ավելացված
մեկնաբանությունը
գրանցվում է ԷԱՀ-ում:
Նոր Դիտորդ ավելացնելու համար տվյալ տոմսակի աջ մասի
Watchers
բաժնում
հարկավոր
է
ավելացնել դիտորդի
կարգավիճակ ունեցող օգտատերերի «Add» ստեղնով:
Տոմսակները և նրանց մեկնաբանությունները համարակալվում
են ունիկալ համարներով (կից նշված օրինակում` #18):
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Տոմսակների մատյան (Issues) 1/2

Այս
բաժինը
նախատեսված
է
տոմսակների
որոնման
համար:
Տոմսակները հնարավոր է փնտրել ըստ
տարբեր
չափանիշների:
Լռելյայն
նախատեսված
է
որոնում
ըստ
տոմսակի կարգավիճակի (Status):

Կարգավիճակը ընտրելուց հետո սեղմել «Apply»
ստեղնը:
Տոմսակների կարգավիճակները (Status) հինգն են.
Open՝ բացված տոմսակները,
Closed՝ փակված տոմսակներ,
Any`բոլոր տոմսակները,
is և is not տարբերակները տալիս են տոմսակների
կարգավիճակների
չորս
տարբերակների
ընտրություն`
Նոր,
Ընթացքի
մեջ,
Փակված,
Մերժված:
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Տոմսակների
ընտրության
համար
հնարավոր
է
ավելացնել
որոնման
չափանիշը՝ «Add filter» ստեղնի միջոցով.

Options դաշտի միջոցով կարելի է կատարել տոմսակների մատյանի
սյուների փոփոխություն: Ձախ վանդակում (Available Columns) հնարավոր
բոլոր տարբերակներն են, որոնց տեղափոխությունը աջ վանդակ (Selected
Columns) կնշանակի համապատասխան անվամբ սյան ավելացնում
տոմսակների մատյանում: Այնուհետ՝ «Apply»:*
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Նոր տոմսակ (New issue) 1/2
Tracker բաժնից անհրաժեշտ է ընտրել տոմսակի խումբը.
Ծրագրային խնդիր/Bug,
Տեխ.աջակցություն/Support,
Զարգացում/Development, («Գլխավոր էջ»-ում նշված տրամաբանությամբ),
Subject`պետք է մուտքագրել տոմսակի հակիրճ անվանումը,
Description`հարկավոր
է
հնարավորինս
մանրամասն
նկարագրել
խնդրի/առաջարկի էությունը,
Status`նշվում է տոմսակի կարգավիճակը (նոր տոմսակի համար ավտոմատ
ընտրվում է «New»): Կենտրոնական դեպոզիտարիան խնդրի լուծմանը
համընթաց փոփոխում է տոմսակի կարգավիճակը:
Priority name՝ պետք է ընտրել տոմսակի կատարման հրատապության
աստիճանը հետևյալ տրամաբանությամբ.

«Ծրագրային խնդիր/Bug» և «Տեխ.աջակցություն/Support» խմբերի համար*
Ցածր/Low` 5 աշխատանքային օր,
Միջին/Normal 3 աշխատանքային օր,
Բարձր/High 1 աշխատանքային օր,
Հրատապ/Urgent 2 աշխատանքային ժամ**,
Անհապաղ/Immediate 30 աշխատանքային րոպե**:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անհապաղ լուծման խնդրով տոմսակ բացելուց առաջ անհրաժեշտ է խնդրի մասին հեռախոսով տեղեկացնել
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դեպոզիտար ծառայությունների դեպարտամենտի աշխատակիցներին՝
+374 (60) 615555, ներքին՝ 126, 128, 129):
«Զարգացում/Development» խմբի տոմսակների համար Համակարգի Անդամի ընտրած առաջնահերթության խմբերի հիման վրա
Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիտարկում է Համակարգի Անդամի առաջարկները
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* նշված խմբերի համար ըստ հրատապության աստիճանի սահմանված ժամկետներում Կենտրոնական դեպոզիտարիան պետք է լուծի բացված
խնդիրը: Եթե հիմնական լուծում տալը ժամանակատար է, տրվում է ժամանակավոր լուծում՝ տոմսակում նշելով հիմնական լուծման համար
անհրաժեշտ ժամանակահատվածը:
8
** յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 09:30-17:30, նախատոնական օրերին՝ 09:30-16:30

Նոր տոմսակ (New issue) 2/2
Assignee`պետք է ընտրել Support DSD (Կենտրոնական
դեպոզիտարիան ներկայացնող միասնական օգտատեր),
Start date`տոմսակի ստեղծման ամսաթիվն է,
Due date`չի լրացվում (նշվում է Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի
կողմից անհրաժեշտության դեպքում),
% Done`խնդրի լուծման գործընթացի կարգավիճակն է
տոկոսային արտահայտմամբ: Նոր բացված տոմսակի դեպքում
ընտրվում է 0%: Կենտրոնական դեպոզիտարիան խնդրի լուծմանը
համընթաց փոփոխում է խնդրի լուծման կարգավիճակը
տոկոսային արտահայտմամբ:
Watchers`այս դաշտում առկա են ՀԱ անունից գործող բոլոր
օգտատերերը և Support DSD (Կենտրոնական դեպոզիտարիան
ներկայացնող միասնական օգտատեր): Դաշտը հնարավորոթյուն է
տալիս տոմսակին «Դիտորդ» կարգավիճակով ավելացնել ՀԱ այն
օգատերերին, որոնք կարող են հետևել այս տոմսակի կատարման
ընթացքին:
Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել «Create» ստեղնը:

Տոմսակ ստեղծող և դիտորդի կարգավիճակ ունեցող օգտատերերը DSD@amx.am էլ.հասցեից կստանան ավտոմատացված
ծանուցում տոմսակի բացման և հետագայում տոմսակի հետ կատարվող ցանկացած փոփոխության վերաբերյալ:

ԷԱՀ համակարգի և դրա օգտագործման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել +374 60 61 55 55 (126)
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