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Для того, щоб використовувати Програмний комплекс «Р.І.С» вам необхідно мати логін та
пароль до особистого кабінету. Ці данні ви отримаєте у адміністратора даного продукту.
Після заключення договору вам буде надано особисті данні для входу (нікому не
повідомляйте особистий логін та пароль)
Для того щоб увійти до особистого кабінету скористайтеся посиланням http://r-i-s.com.ua/
(малюнок-1)

малюнок 1 (вхід до особистого кабінету)

Після входу до особистого кабінету, на вкладці «Пошук» ви в змозі здійснити пошук необхідної
адреси за даними критеріями: адреса, індексний номер, кадастровий номер, або переглянути
особисті данні на вкладці «Профіль» (малюнок-2)

малюнок 2(пошук)

На вкладці «Профіль» відображається ваші персональні данні, стан особистого рахунку. Також на
вкладці «Профіль» ви в змозі змити пароль від особистого кабінету а також поповнити особистий
рахунок за допомогою банківської картки (малюнок-3)

малюнок 3(Профіль)

Для здійснення пошуку необхідної адреси, необхідно заповнити всі поля (малюнок-4)

малюнок 4(пошук)

Після того як будуть заповнені всі поля, пошук буде здійснено автоматично. Якщо даної адреси немає
в базі, необхідно натиснути на посилання «відправити заявку на додавання об’єкту за вказаним
вище значенням» (малюнок-5)

малюнок 5

Якщо при пошуку адреса була знайдена, результат пошуку буде виведено нижче. Якщо адреса
знаходися в обробці, при наведенні на неї, вона буде підсвічуватися червоним, в іншому випадку
після натискання на адресу, ви перейдете сама до інформаційної сторінки даного (малюнок 6)

малюнок 6

На сторінці об’єкта відображається інформація про його створення, ким та коли було завантажено до
бази. Також можливо переглянути або завантажити необхідні документи (малюнок-7)

малюнок 7

Для перегляду документа зайдіть до справи, для завантаження документа необхідно натиснути на
посилання «завантажити документ» та обрати необхідний файл, а також присвоїти йому назву яка
надається з списку при завантаженні (малюнок-8)

малюнок 8(завантаження документа)

Якщо у Вас виникли питання або щось не працює ви завжди можете звернутися за допомогою до
адміністратора, або до служби підтримки за телефоном або надіслати нам електронного листа на
нашу електронну адресу з описом вашого питання. Якщо виникла помилка будь ласка повідомляйте
нам негайно, а також за можливістю надсилайте скріншот помилки.
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