НОТИФИКАЦИИ

Содржина
НОТИФИКАЦИИ...............................................................................................................................3
Составни делови (табови) на секоја маска..................................................................................4
Првото јазиче (таб) со името на нотификацијата...................................................................4
Јазиче „Прилози“.......................................................................................................................5
Јазиче „Краток опис“................................................................................................................7
Јазиче „Останати документи“..................................................................................................8
Јазиче „Законски застапник“....................................................................................................8
Зачувување на целото барање..................................................................................................9
Барања за нотификации...............................................................................................................10
Нотификација за телефонски услуги на фиксна локација...................................................10
Нотификација за телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа................11
Нотификација за меѓуоператорски услуги............................................................................12
Нотификација за услуги за пренос на податоци...................................................................13
Нотификација за услуги поврзани со радиодифузија..........................................................14
Нотификација за јавна електронска комуникациска мрежа под наем................................14
Барање за нотификација – Друго...........................................................................................15
Нотификација за јавна кабелска мрежа.................................................................................16
Нотификација за јавна радиокомуникациска мрежа............................................................17
Нотификација за сателитска мрежа.......................................................................................18

НОТИФИКАЦИИ
Барања за нотификација може да се поднесат единствено од регистрирани
корисници на CRM - порталот. Корисничката постапка за поднесување на барање
за нотификација е следната:
Корисникот се најавува во системот.
Од делот за УСЛУГИ се одбира копчето „НОТИФИКАЦИИ“.

Од менито за избор на нотификација се избира барањето што се поднесува.
Со отворање на формата за поднесување на нотификација, се пополнуваат
основните податоци за секое барање. Секое од барањата ќе биде посебно објаснето.
Заедничко за сите форми за поднесување барање за нотификации е тоа што во
горниот десен агол од формата има информации за датумот на поднесување на
нотификацијата, идентификациски број и архивски број на документот. Според
архивскиот број документот ќе биде заведен во архива.

Составни делови (табови) на секоја маска
Првото јазиче (таб) со името на нотификацијата
Првото јазиче (таб) е со името на соодветната нотификација.
За секоја од нотификациите може да се поднесат барања за започнување,
менување и прекин.

Тип на нотификација - „Започнување“. Во овој случај се поднесува ново барање за
нотификација, односно барање за започнување на нотификација.
Тип на нотификација - „Менување“. При избор на менување на нотификација се
отвораат до сега поднесените барања од тој тип.

Истите се прикажани во табела од која може да се отворат и да се променат. Ако за
некоја веќе поднесена нотификација се кликне на копчето промени, полињата од
документот се пополнуваат со вредностите што ги има барањето што се менува.

Полињата што не се овозможени за промена, не е предвидено да бидат сменети.
Откако ќе се внесат посакуваните вредности за промена, документот за промена
треба да се додаде во табелата со барања.
Тип на нотификација - „Прекин“. Исто како кај изборот Менување, при избор на
прекин на нотификација се отвораат до сега поднесените барања од тој тип. Истите
се прикажани во табела од која може да се отворат и да се избришат. Ако се избере
промени, полињата се пополнуваат со вредностите од барањето. Во овој случај сите
полиња се оневозможени, освен полето за датум за бришење. Откако ќе се внесе и
датумот потребно е барањето за прекин да се додаде во табелата со барања
За секое од барањата потребно е да се внесе датум на документот. Датумот се
избира од полето „Датум на започнување/менување/прекин“.

Јазиче „Прилози“
Второто јазиче (таб) од формата е „Прилози“. Во овој дел се прикачуваат
документите што се потребни за поднесување на барање за нотификација. Сите
типови на документи се задолжителни. Доколку се испушти некој документ ќе се
појави предупредување.

Избор на тип на документ што се прикачува. Типовите на документи се бираат од
паѓачкото мени „Тип на документ“. Во секоја итерација на прикачување на прилог, се
избира по еден од понудените типови на документи, во зависност од тоа кој прилог
се прикачува.

Избор на датум. Од полето „Датум на документот“ се избира датум за прилогот.
Прикачување на документот што се додава како прилог.
Клик на копчето „Choose file“ и се отвора прозорец за избор на документот што ќе
се прикачува.
Се избира, по што насловот на документот може да се види веднаш до копчето
„Прикачи датотека“.

Се кликнува на копчето „Прикачи датотека“, со кое избраниот документ се додава во
табелата на прилози. Прогресот на прикачување може да се проследи во полето под
копчињата за прикачување.
Процесот на прикачување на прилози е целосен кога ги има прикачено
задолжителните документи во табелата со прилози. Табелата со прилози ги содржи
информациите за „тип на документ“, „Име на документот“, „Големина на
документот“ и „Датум“. За секој од прилозите има копче „Прикажи документ“,
преку кое се отвора содржината на документот. Секој прикачен документ може да се
отстрани од табелата со прилози преку копчето „Избриши“, кое што се наоѓа покрај
секој документ.

Јазиче „Краток опис“
„Краток опис“ е делот во кој што се пишуваат белешки/краток опис за документот за
нотификација што се поднесува. На крајот задолжително треба да се кликне
„Зачувај“ за да се зачува во системот.

Јазиче „Останати документи“
„Останати документи“ е составен дел од процесот на поднесување на барање за
нотификација, но не е задолжителен. Опционално се прикачуваат прилози за кои
корисникот смета дека би биле потребни (корисни) при поднесувањето на
документацијата. Процесот на прикачување на други одобренија е идентичен како и
процесот за прикачување на прилози, кој што е претходно објаснет.

Јазиче „Законски застапник“
Делот за законски застапник содржи приказ на прикачени изјави на законски
застапници. Во овој дел се прикачуваат документи на ист начин како што се
прикачуваат „Прилози“ и „Други одобренија“, со таа разлика што овде нема избор на

датум и на тип на документ. Прикачување на изјава на законски застапник не е
задолжителна.

Зачувување на целото барање
Зачувување на целото барање е последен чекор од првиот дел за поднесување на
барање на нотификација.
За да се зачува барањето потребно е да бидат завршени задолжителните чекори;
Тоа значи, да бидат прикачени задолжителните прилози во табелата со прилози и во
табелата со барања да има додадено барем едно барање (пополнување и додавање
на барање детално ќе биде објаснето подолу, за секој тип посебно). Ако овие услови
се исполнети, треба да се кликне на копчето „Зачувај“, кое што се наоѓа во долниот
лев агол.

Ако барањето не е потполно, при клик на копчето „Зачувај“, ќе се појави известување
за задолжително завршување на неопходните чекори.
Ако корисникот се премисли и не сака да го поднесе барањето, може во секој момент
да кликне на копчето „Откажи“ кое што се наоѓа веднаш до копчето „Зачувај“ во
долниот лев агол.

Со откажување на документот се прекинува процесот на поднесување на барање за

нотификација.
Со последниот чекор од овој дел се заокружува постапката на пополнување на
барањето за нотификација.

Барања за нотификации
Чекорите за поднесување на барање за нотификација што се повторуваат за сите
барања се објаснети во претходното поглавје (типот на нотификацијата и датум за
истата). Исто така, останатите јазичиња (табови) за поднесување на барање за
нотификација кои што се објаснети претходно, овде нема да бидат спомнати.
Овде ќе бидат опишани само деловите што се уникатни за типот на нотификација.

Нотификација за телефонски услуги на фиксна локација

За овој тип на нотификација карактеристичен е изборот на тип на сообраќај.
Можностите за избор се


„Национален сообраќај“ и



„Меѓународен сообраќај“.

Ако за „Тип на подрачје“ од паѓачкиот список се избере Географско подрачје,
потребно е последователно да се пополнат паѓачките менија за географското
подрачје. (слика)

Ако се избере „Национално подрачје“ не треба да се избираат останатите паѓачки
менија за региони и населени места, бидејќи националното подрачје се однесува на
целата територија на државата.
Останатите внесувања се вообичаени како и кај претходните нотификации. Тоа се:
избор на подрачје и избор на датум. Истите се образложени во претходното поглавје.

Нотификација за телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска
мрежа
Избор на тип на сообраќај. Потребно е да се избере


„национален“ или



„меѓународен“ тип на сообраќај.

Избор на тип на нотификација, опишано е во претходното поглавје
Избор на географско подрачје, објаснето е кај “Нотификација за услуги за пренос на
податоци”
Избор на датум наведено е во претходното поглавје.

Нотификација за меѓуоператорски услуги

Избор на „Тип на сервис“. Овде може да се избере од двата понудени типови на
сервис и тоа:



„Пренос или рутирање на национален сообраќај“ и



„Пренос или рутирање на меѓународен сообраќај“

Избор на подрачје поподробно е опишано кај “Нотификација за услуги за пренос
на податоци”
Избор на датум и избор на тип на нотификација поподробно се објаснети во
претходното поглавје.

Нотификација за услуги за пренос на податоци
Поднесување на нотификација за услуги за пренос на податоци се отвора од менито
за избор на нотификации.

Избор на тип на нотификација е објаснет во претходното поглавје.
Избор на тип на сервис. Потребно е да се избере тип на сервис за кој се поднесува
барање за нотификација за услуги за пренос на податоци.

Подрачје за кое што се поднесува барањето за нотификација.

Избор на датум на поднесување на документот е објаснет во претходното поглавје.

Нотификација за услуги поврзани со радиодифузија

Во овој тип на нотификации карактеристичен е изборот на тип на сервис.


Пренос на терестријални радио програмски сервиси



Пренос на терестријални телевизиски програмски сервиси



Реемитување на радио програмски сервиси



Реемитување на телевизиски програмски сервиси

Останатите внесови се исти како и во другите случаи на поднесување на барање за
нотификација.

Нотификација за јавна електронска комуникациска мрежа под наем
Тип на услуга со можност за избор меѓу


„Изнајмени линии“ и



„Пристап до мрежни елементи и придружни средства“

Избор на Тип на нотификација, опишано во претходното поглавје
Избор на Подрачје, објаснето е претходно.
Избор на датум опишано во претходното поглавје.

Барање за нотификација – Друго

Нотификација за јавна кабелска мрежа

Избор на сопственост на мрежа


„сопствена“



„изнајмена“ или



„комбинирана“

Избор на подрачје. подробно е опишано кај “Нотификација за услуги за пренос
на податоци”.
„Избор на датум“ и „избор на тип на нотификација“ подробно се објаснети во
претходното поглавје.

Нотификација за јавна радиокомуникациска мрежа

Избор на „Сопственост на мрежа“


„сопствена“



„изнајмена“ или



„комбинирана“

Останатите внесувања се исти како кај претходно објаснетите нотификации.

Нотификација за сателитска мрежа

Кај нотификациите за сателитска мрежа има можност за избор на сопственост на
мрежа


„Сопствена“,



„Изнајмена“ или



„Комбинирана“

тип на нотификација и датум на нотификација.

