Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.1
(12.12.2014)
Оновлення релізу:
Загальні
 Звернення 1551. Створений окремий режим «Звернення 1551» на основі режиму
«Запити на інформацію.
Майстер фільтрів
 Резолюції. Додано два поля для фільтрації: «Автор резолюції», «Дата створення
резолюції».
ЕКД
 Аудит. Додана фіксація факт внесення змін у ЕКД в «Аудит» при редагуванні
прикріпленні до РК файли.

Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.3
(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».
 Майстер пошуку. Доданий у фільтри майстра пошуку оператор «Хоча б один
запис містить значення».

Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.6
(06.02.2015)
Оновлення релізу:
Картотека
 Форма РК. Додана можливість додавати файл у блок «Файли» за допомогою
безпосередього перетаскування (Drag-and-drop) файлу з «Проводника» без
застосування кнопок інтерфейсу АСКОД.
 Форма РК. Додана можливість додавати файл з блоку «Файли» за допомогою
безпосередього перетаскування (Drag-and-drop) файлу.
 Форма РК. При редагуванні файлу у блоці «Файли» при збереженні змін
переіменовані назви кнопок варіантів збереження файлу:
o «Так» на «Як нову»
o «Ні» на «Як поточну»
 Форма РК. ЕКД. При відправці РК засобами електронної пошти
відправлятимуться тільки файли з відміткою «Головний документ».
 Форма РК. Погодження. При відпраці на погодження РК у випадку, якщо РК не
зареєстрована (відсутній реєстраційний номер), виводиметься повідомлення з
запитом на підтвердження відправки РК на погодження.

Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.7
(16.02.2015)
Оновлення релізу:
Картотека
 Вхідна РК. В закладку «Вихідні документи» підлеглих переліків додане поле
«Організація», в котрому відображатиметься організація автора РК доданої у
закладку «Вихідні документи».
 Звернення громадян. В закладку «Вихідні документи» підлеглих переліків
додане поле «Організація», в котрому відображатиметься організація автора РК
доданої у закладку «Вихідні документи».
 Нормативно-розпорядча. В закладку «Вихідні документи» підлеглих переліків
додане поле «Організація», в котрому відображатиметься організація автора РК
доданої у закладку «Вихідні документи».
 Запити на інформацію. В закладку «Вихідні документи» підлеглих переліків
додане поле «Організація», в котрому відображатиметься організація автора РК
доданої у закладку «Вихідні документи».
Хід виконання
 Резолюція. При редагуванні поля текст вікна «Резолюція» стандартний текст
вставлятиметься в місце, де встановлений курсор.

Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.8
(06.03.2015)
Оновлення релізу:
АСКОД Сьогодні
 Додане посилання «Відхилені РК» у блок «Повідомлення» в котрому можна
переглядати надіслані Вами РК, але котрі були відхилені отримувачем.
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».
 Форма РК. У закладці «Вихідні документи» додане поле «Організація» в якому
відображатиметься організація автора РК.
 Звернення громадян. При формуванні дробного зверення додане перенесення
ПІБ заявника у нову РК.
Мій кабінет
 Повідомледдя (вхідні). Створений режим «Відхилені РК» в котрому можна
переглядати відхилені з «Надходжень» РК користувачем.
Проекти
 Внутрішня (проект). У вкладинці «На вхідні номери» додана можливість вибору
РК звернень громадян.
Довідники
 Довідники користувача. Редагування довідника користувача. При видаленні
запису з довідника (кнопка «Видалити»), замість видалення відбуватиметься
встановлення дати закінчення дії поточною датою.
Адміністрування
 Користувачі системи. В блок «За штатним розписом» додані поля « Телефон» та
«електронна адреса».

Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.9
(18.03.2015)
Оновлення релізу:
Довідники
 Кореспонденти-адресати. Доданий доступ до кнопки «Інфо» всім користувачам,
незалежно від системної ролі.
Скан Клієнт
 Оптимізовано відображення екранної форми для моніторів з роздільною
спроможністю 800х600.
Адміністрування
 Користувачі системи. Ролі. Створені наступні ролі у блоці «Загальні/Хід
виконання (резолюції, завдання, виконавці та ін.)/Резолюції і завдання»:
o Доступ до відхилення резолюцій/завдань;
o Доступ до функціоналу призупинення резолюцій/завдань;
o Доступ до скасування резолюцій/завдань.
При наявності цих ролей у користувача систему на панелі інструментів в модулях
групи «Мої документи» з’являться наступні кнопки: «Відхилити»,
«Призупинити» та «Активувати», «Скасувати» (відповідно до кожної ролі).

Опис релізу АСКОД Корпоративний 10.7.7.10
(26.03.2015)
Оновлення релізу:
Картотека
 При відновленні видаленої РК в «Аудит» додаватиметься запис зі статусом
«Відновлено».
 Вхідна (поточна). В підлегле меню кнопки «Нова» додана можливість
перереєстрації РК, якщо РК була помилково створена як відповідь до іншої РК –
перереєструвати РК як звичайну. Якщо РК була зареєстрована як відповідь –
перереєструвати як звичайну РК.
 Файли. Додана можливість розпізнавання ЕЦП файлів нанесених не засобами
АСКОД.
o При додаванні файлу з розширенням *.p7s підписаного внутрішнім ЕЦП
додаватиметься файл у блок «Файли» та у блок «Підписи» усі ЕЦП, якщо
вони були розпізнані. Якщо ні – виводитиметься діалогове вікно з
можливістю вибору прикрплення файлу як файл без ЕЦП, або скасувати
операцію.
o При додаванні файлу з розширенням *.p7s підписаного зовнішнім ЕЦП
додаватиметься файл у блок «Файли» та у блок «Підписи» усі ЕЦП, якщо
вони були розпізнані. У разі неможливості перевірити ЕЦП
виводитиметсья повідомлення «Не вдалось перевірити ЕЦП (із
зазначенням причини», після чого операція буде скасована.
o При додаванні файлу не з розширенням *.p7s підписаного ЕЦП створена
можливість вибору переліку підписів цього файлу і файл додаватиметься у
блок «Файли» та у блок «Підписи» усі ЕЦП, якщо вони були розпізнані.
Якщо підписи не були розпізнані виводитиметсья повідомлення «Не
вдалось перевірити ЕЦП (із зазначенням причини», після чого операція
буде скасована. Якщо були розпізнані не всі підписи – буде можливість
прикріпити лише розпізнані підписи або скасувати операцію.
 Форма РК. Додана кнопка «Сервіс» за допомогої якої викликатиметься діалогове
вікно з можливістю нашатування порядку розташування закладок підлеглих
переліків.
Мій кабінет
 Мої документи. Кнопка «Проект документу» перейменовано на «Проект
документа».
 Мої документи. 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 Корпоративний 10.7.7.12
(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.
 АСКОД Сьогодні. Оптимізоване відображення вікна «АСКОД Сьогодні». Якщо
неможливо вмістити всю інформацію вікна «АСКОД Сьогодні» - у вікні
з’являтиметься scrollbar для прокрутки вікна.
Довідники
 Загальні довідники. Коресп.-адресати, підрозділи, пос. особи. У випадаючий
довідник поля «Ознака» додане значення «Виконавець», котре визначає, що
посадова особа може визначатись як виконавець вищестоящими організаціями
при створені резолюцій.

