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Опис користувача ДІСО Адміністратор області
Користувачем у відділі (управлінні, департаменті) освіти є
відповідальна особа з поміж фахівців даного відділу (управління,
департаменту) освіти.
Користувач ДІСО Адміністратор області може :
•
редагувати текстові сторінки підпорядкованого порталу,
•
додавати і видаляти обовязкові до здачі звіти своїх та
підпорядкрваних адміністративних управліннях,
•
додавати і видаляти користувачів у своїх адміністративних
управліннях,
•
редагувати користувачів того ж управління, що і сам користувач,
•
створювати користувачів, що належать до груп, відмінних від групи
самого користувача,
•
переглядати сторінки підпорядкованих адміністративних управлінь,
•
редагувати підпорядковані управління,
•
редагувати користувачів підпорядкованих адміністративних
управлінь,
•
змінювати статус активності підпорядкованих управлінь в системі,
•
проводити пошук у підпорядкованих управліннях за заданими
параметрами,
•
змінювати статус активності ЗНЗ в системі,
•
редагувати підпорядковані ЗНЗ,
•
встановлювати звіти, обов'язкові для здачі ЗНЗ,
•
переглядати помилки у звітах ЗНЗ.
Користувачу ДІСО Адміністратор області підпорядковані Куратори
районів і Куратори школи його області.
Рівень доступу ролі — відповідна область а також підлеглі цій
області райони і школи.
Куратор області може створювати, видаляти і редагувати для своєї
області Кураторів районів і наділяє їх відповідними правами.
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Посібник ДІСО. Адміністратор області

Авторизація на ДІСО
Для доступу до закритої інформації та доступ до
адміністративної частини порталу необхідно авторизуватися. Це
можливо зробити на головній сторінці ДІСО, ввівши отриманий
логін та пароль та натиснути кнопку “Увійти”. Над блоком
авторизації розміщується кнопка для вибору мови сайту.

Рисунок 1. Головна сторінка сайту «Україна. ДІСО»
Після авторизації з`явиться сторінка сайту з деревом
адміністративного устрою області та переліком підпорядкованих
органів управління освітою.

Рисунок 2. Головна сторінка для авторизованого користувача
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Панель адміністратора користувача ДІСО
Адміністратор області
Авторизований користувач може скористатися основним
адміністративним функціоналом порталу, який знаходиться в
блокові “Панель адміністратора” в правій верхній частині на
головній сторінці.

Рисунок 3. Перехід на панель адміністратора
Відкривши “Панель адміністратора” зявиться список
функціоналу портала ДІСО.

Рисунок 4. Панель адміністратора
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Посібник ДІСО. Адміністратор області

Редагування користувачів
Для редагування користувачів натисніть кнопку
“Користувачі” в розділі “Панель адміністратора”. В вікні, яке
з`явиться, буде представлений список існуючих користувачів.

Рисунок 5. Список користувачів
Для видалення користувача, що існує або зміни його даних,
натискаємо відповідні кнопки “Видалити” та “Змінити”. Для
створення нового користувача натискаємо кнопку “Додати”.
Адміністратор має можливість додавати нових користувачів на
порталі, відносити їх до окремих груп (однієї або декількох) і
встановлювати для них область поширення їх прав. Після
створення нового користувача натискаємо кнопку “Зберегти”, логін
та згенерований автоматично пароль буде відправлено
автоматично на вказаний е-mail.
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Рисунок 6. Сторінка для редагування користувачів
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Посібник ДІСО. Адміністратор області

Редагування органів управління освіти
Для редагування органів управління освіти натисніть кнопку
“Управління” в блокові “Панель адміністратора”. У вікні, яке
з`явиться, буде представлене дерево наявних органів управління
освіти вашої області з можливістю редагувати основної інформації
про управління.

Рисунок 7. Сторінка для редагування управління
Для додавання нового органу управління освіти необхідно
натиснути кнопку “Додати”, внести основну інформацію та
натиснути кнопку “Зберегти”.

Рисунок 8. Сторінка для створення управління
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Редагування інформації ЗНЗ
Для редагування інформації загальноосвітніх навчальних
закладів натисніть кнопку “ЗНЗ” в блокові “Панель
адміністратора”. У вікні, яке з`явиться, буде представлений список
наявних загальноосвітніх навчальних закладі освіти вашої області.
Для редагування ЗНЗ необхідно натиснути кнопку “Змінити”.

Рисунок 9. Список ЗНЗ
Для редагування інформації ЗНЗ необхідно натиснути кнопку
“Змінити”. На сторінці ЗНЗ вносимо зміни по закладу та
натискаємо кнопку “Зберегти”.

Рисунок 10. Сторінка для редагування ЗНЗ
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Пошук на ДІСО
Для формування запитів на пошук інформації по наявному
ЗНЗ та Користувачу натисніть кнопку “Пошук” в блоці “Панель
адміністратора”.
Здійснення пошуку відбувається за одним з типів пошуку ЗНЗ
або Користувачі. При цьому спочатку вибрати тип пошуку, після
чого йому виводиться форма розширеного пошуку, в якій є поля
для пошуку за вказаними параметрами. Для здійснення пошуку
необхідно обрати хоча б один з параметрів для пошуку.
В результаті на порталі виводиться список даних в табличній
формі, що задовольняють умовам запиту.

Рисунок 11. Сторінка для пошуку навчальних закладів
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Рисунок 12. Сторінка для пошуку користувачів
8

Звіти
Сторінка звітів, що доступна авторизованому користувачу на
панелі адміністратора.

Рисунок 13. Звіти
8.1

Накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Програму для накладення електронного цифрового підпису
(ЕЦП) та посібник по роботі з цією програмою можна завантажити
за наступними посиланнями:
· програма для накладення ЕЦП (SignDISOsfx) - http://www.diso.
gov.ua/znz/SignDISO.sfx.exe
· посібник по роботі з програмою для накладення ЕЦП - http://
www.diso.gov.ua/upload/EZP.pdf
Зробити це зможуть лише авторизовані на порталі ДІСО
користувачі, які відповідають за роботу зі звітами та мають право
на накладення електронного цифрового підпису.
Спеціалісти на рівні обласного органу управління освітою
накладають ЕЦП на вихідні звіти, що створюються основі вхідних
звітів з рівня районних органів управління освітою .
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Посібник ДІСО. Адміністратор області

Робота зі звітами на рівні районного органу управління
освітою.

Для роботи зі звітами потрібно натиснути кнопку «Звіти ЗНЗ»
або обрати у «Панелі адміністратора» розділ «Звіти».

Рисунок 14. Звіти ЗНЗ району
Після натиснення кнопки «Звіти ЗНЗ» відкриється відповідна
сторінка. На цій сторінці для роботи зі звітами розташовані
відповідні закладки: «нові», «прийняті», «районні».

Рисунок 15. Районні звіти
У розділі «нові» відображаються школи по яких надано
відповідні звіти.
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Рисунок 16. Районні звіти, нові
Для того щоб відкрити звіт для перевірки потрібно обрати
відповідний звіт у меню «Перегляд звіту». Після цього натиснути
на назву відповідної школи по якій надано звіт. При натисненні
відкриється відповідне вікно «обробка звіту».

Рисунок 17. Обробка нових районних звітів
При натисненні кнопки «переглянути звіт» відкриється форма
звіту.
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Коли звіт перевірено на відсутність помилок, потрібно його
прийняти натиснувши кнопку «Прийняти звіт». Після цього
з‘явиться повідомлення «звіт прийнятий» та звіт перейде до
розділу «перевірені».
Увага! Коли звіт прийнятий його неможливо перезавантажити
на портал ще раз.
У розділі «перевірені» можно переглянути прийняті звіти та
скасувати їх у разі необхідності.
Якщо у школи немає можливості завантажити звіт до ДІСО
(через відсутність інтернету) є можливість завантажити його у
районному органі управління, для цього школа формує у себе
відповідний файл звіту формату .xml та передає на електронному
носії до районного органу освіти. Уповноважена особа може
завантажити цей файл-звіт натиснувши кнопку «Завантажити з
файлу» та вказавши відповідний шлях до нього.

Рисунок 18. Завантаження звітів з файлу
Для того щоб сформувати звіт районного рівня потрібно
перейти до розділу «районні» натиснувши відповідну кнопку, та
обрати відповідний звіт з меню «Перегляд звіту». Натиснувши на
відповідний звіт з‘явиться вікно «Обробка звіту» де потрібно
натиснути кнопку «Створити звіт». Після створення звіту з‘явиться
відповідне повідомлення «Звіт створено».
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Рисунок 19. Створення звітів
Після того як звіт створено ви можете переглянути,
роздрукувати або видалити його натиснувши на нього та обравши
відповідну дію у віконці «Обробка звіту».

Рисунок 20. Обробка створених звітів
8.3

Робота зі звітами на рівні обласного органу управління
освітою.

Для роботи зі звітами потрібно натиснути кнопку «Звіти ЗНЗ»
або обрати у «Панелі адміністратора» розділ «Звіти».
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Рисунок 21. Звіти ЗНЗ області
Після натиснення кнопки «Звіти ЗНЗ» відкриється відповідна
сторінка. На цій сторінці для роботи зі звітами розташовані
відповідні закладки: «нові», «прийняті», «обласні». У розділі
«нові» відображаються райони по яких надано відповідні звіти.

Рисунок 22. Обласніі звіти, нові
Для того щоб відкрити звіт для перевірки потрібно обрати
відповідний звіт у меню «Перегляд звіту». Після цього натиснути
на назву відповідного району по якому надано звіт. При натисненні
відкриється відповідне вікно «обробка звіту».
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Рисунок 23. Обробка нових обласних звітів
При натисненні кнопки «переглянути звіт» відкриється форма
звіту.
Коли звіт перевірено на відсутність помилок, потрібно його
прийняти натиснувши кнопку «Прийняти звіт». Після цього
з‘явиться повідомлення «звіт прийнятий» та звіт перейде до
розділу «перевірені».
Увага! Коли звіт прийнятий його неможливо перезавантажити
на портал ще раз.
У розділі «перевірені» можно переглянути прийняті звіти та
скасувати їх у разі необхідності.

Рисунок 24. Обробка прийнятих звітів
Для того щоб сформувати звіт обласного рівня потрібно
перейти до розділу «обласні» натиснувши відповідну кнопку, та
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обрати відповідний звіт з меню «Перегляд звіту». Натиснувши на
відповідний звіт з‘явиться вікно «Обробка звіту» де потрібно
натиснути кнопку «Створити звіт». Після створення звіту з‘явиться
відповідне повідомлення «Звіт створено».

Рисунок 25. Створення звітів
Після того як звіт створено ви можете переглянути,
роздрукувати або видалити його натиснувши на нього та обравши
відповідну дію у віконці «Обробка звіту».

Рисунок 26. Обробка створених звітів
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