
Прийом громадян в 
сервісі EasyCon



Керування заявами 



1. Службовий кабінет
1.1 Виконайте вхід на сайті https://easycon.com.ua

https://easycon.com.ua/site/login


1.2 У правому верхньому куті оберіть пункт меню 

«Службовий кабінет»



1.3 На вкладці «Заяви» ви маєте доступ до переліку заяв, що були 

подані громадянами до відповідальних осіб організації та 

фільтру (1), очищення фільтру (2), розширеного фільтру (3)



2. Керування заявами
При виборі заяви зі списку у службовому кабінеті, внизу сторінки з’являється 

блок керування заявами:

1 – підтвердження прийому

2 – перенос прийому

3 – відміна прийому



2.1 Підтвердження прийому

При виборі піктограми «Підтвердити» (1), з’явиться спливаюче вікно. Для 

підтвердження дії необхідно натиснути «ТАК».



2.2 Перенос прийому

При виборі піктограми «Перенести» (2), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

необхідно зазначити причину переносу та дату, на яку можливий перенос 

прийому. Для підтвердження дії необхідно натиснути «ТАК».



2.3 Відміна прийому

При виборі піктограми «Відхилити» (3), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

необхідно зазначити причину відхилення заявки. Для підтвердження дії 

необхідно натиснути «ТАК».



Після виконання будь-якої дії з заявою, ви побачите 

підтвердження у вигляді повідомлення:

- після підтвердження заяви

- після перенесення заяви

- після відхилення заяви



3. Сповіщення про запис на прийом

Автоматичне сповіщення про 

запис на прийом надходить на 

електронні поштові скриньки 

модератора організації та 

особи, що здійснює прийом.

Відповідальна особа має 

можливість керувати заявою

за допомогою посилань в 

листі.



3.1 Керування заявами за допомогою посилань з листа 

сповіщення електронної пошти

Після натискання посилань в листі («Підтвердити» «Перенести» або «Відхилити»), 

вас буде автоматично перенаправлено на відповідні сторінки з запитами. Для 

підтвердження дії, натисніть «Так». У разі помилки натисніть «Відміна».



Інші функції, доступні у 
«службовому кабінеті»



4. Опис функцій особистого кабінету

1 – Перехід на сторінку відеоприйому

2 – Перевірка налаштування обладнання (Інструкція «Первинне налаштування EasyCon» ст. 15)

3 – Функціонал відображення відео перекладача

4 – Відправка файлу користувачу (дозволені файли лише з наступними розширеннями: png, jpg, pdf, p7e, docx, 

doc, rtf, xlsx, xls, txt)

5 – Відправка протоколу зустрічі на електронну поштову скриньку (після завершення відеоприйому).

6 – Призначення перекладача

7 – Відправка сповіщення на електронну поштову скриньку відповідальної особи за відеоприйом

8 – Примітка модератора

9 – Зміна статусу зустрічі (відбулась/скасована)



4.1 Перехід до сторінки відеоприйому



4.2 Налаштування відображення відео для перекладача

При виборі відповідної піктограми (3), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

необхідно встановити необхідні дозволи. Для підтвердження дії необхідно 

натиснути «ТАК».



4.3 Відправка файлу заявнику

При виборі відповідної піктограми (4), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

потрібно обрати файл та додати коментар. Для підтвердження дії необхідно 

натиснути «ТАК».



4.4 Призначення перекладача для відеоприйому

При виборі відповідної піктограми (6), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

потрібно обрати перекладача (зі списку зареєстрованих користувачів 

системи). Для підтвердження дії необхідно натиснути «ТАК».



4.5 Відправка повідомлення про відеоприйом на електронну 

поштову скриньку особи, що здійснює прийом

При виборі відповідної піктограми (7), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

потрібно зазначити адресу електронної пошти відповідальної особи. Для 

підтвердження дії необхідно натиснути «ТАК».



4.6 Додати примітку до заяви

При виборі відповідної піктограми (8), з’явиться спливаюче вікно, в якому 

зазначається примітка. Для підтвердження дії необхідно натиснути «ТАК».



4.7 Результат зустрічі

Встановлюється відповідальною особою 

ОБОВ’ЯЗКОВО після закінчення відеоприйому
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