Інструкція користувача системи
«Електронна черга»
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Система «Електрона черга» (далі Система) представляє собою web-засіб, що
може бути використаний на браузерах: Internet Explorer 8-, та останніх версіях
Mozilla, Chrome, Opera, Safari, Edge.
1. Вхід
Для входу у Систему «Електронна черга» необхідно перейти за адресою
http://my.ugv.com.ua/, Система відображає сторінку реєстрації користувача.

У полях реєстраційної форми необхідно ввести:
1. логін (електронна адреса користувача)
2. пароль (надається співробітником ПАТ «Укргазвидобування»).
Для виконання реєстрації необхідно натиснути кнопку «Вхід». При прийнятті
даних реєстрації Система відображає сторінку планування відвантаження.

2. Планування відвантаження
2.1. Перегляд договорів
Основною сторінкою користувача є сторінка планування відвантаження
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Сторінка містить наступні елементи та групи:
Призначення

1. блок фільтрації
списку договорів

встановлення параметрів відображення списку
договорів

2. список договорів

перелік договорів

3. блок інструментів по виконання дій над записами списку договорів:
договорах
Графік – відображення графіку відвантаження по
датам
Excel – формування графіку відвантаження у вигляді
Excel файлу
Інфо – відображення інформації за договором
4. інформаційний блок - поле відображення імені користувача
користувача
- кнопка виходу користувача з Системи

2.2. Перегляд графіку відвантаження
Для перегляду графіка відвантаження необхідно у списку договорів вибрати
записи, за якими потрібно переглянути графік, та натиснути кнопку «Графік»

блоку інструментів. Система відображає дані за вибраними рядками договорів
та вибраним періодом.
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Графік відображує інформацію щодо відвантаження продукції по датам та
містить наступні типи елементів:
1. сплачений та нерозподілений обсяг
2. обмеження відвантаження продукції
3. поля плану відвантаження
4. сумарне відвантаження за день
5. сумарне відвантаження за договором
Сумарні дані відображають тільки наявну інформацію.
2.3. Встановлення плану відвантаження
Для встановлення запланованого відвантаження необхідно у відповідному полі
встановити бажане значення та перейти до іншого поля. Система перевіряє
можливість такого планування. У випадку прийняття планування сумарні
значення перераховуються

Наприклад, за договором 37/416/ПБА/а-16 на 15 березня встановлено
відвантаження залишку 19,434 т. При цьому відображено зміни сумарних
значень та обмеження.
При оновленні списку договорів Система відобразить запланований обсяг

Крім того, звертаємо Вашу увагу:
- планування відвантаження продукції можливе лише за наявності
попередньої оплати за продукцію;
- планування відвантаження продукції на наступну добу (вівторок, середу,
четвер, п’ятницю) закінчується в 15.00 дня, що передує дню
відвантаження;
- планування відвантаження у п’ятницю на наступну добу (суботу, неділю,
понеділок) закінчується в 14.00;
- у разі тимчасових змін часу планування відвантаження продукції (у
передсвяткові дні, по технічним причинам та ін.) на електронні адреси
користувачів-Покупців системи «Електронна черга» будуть надслані
повідомлення про такі зміни;
- у разі, якщо транспортний засіб користувача-Покупця не прибув під
завантаження на заплановану користувачем дату, користувачу необхідно
на наступний день після неприбуття транспортного засобу під
завантаження повідомити про це електронною поштою ПАТ
«Укргазвидобування» на адреси: Tatiana.sidorenko@ugv.com.ua та
andriy.strutsinskiy@ugv.com.ua для зняття невідвантаженого обсягу з
планування. Подальше планування користувачем-Покупцем такого обсягу
до відвантаження можливе лише на наступні дати.

