
Port Control - Агенція
Покрокова інструкція v1.3.2



Основні ролі користувачів системи

Марад (Mariner Administration) - має повні права в системі, може додавати та видаляти користувачів усіх 

рівнів, а також додавати та видаляти Агенції.

Агенція (Agency)  - організація яка займається створенням Запитів (Requests) з приводу Номінації та 

Входу/Виходу суден до Порту/ з Порту.

Голова Агенції (Head of Agency) - Керівник Агенції. Може виконувати обов’язки Агента, створювати/видаляти 

Агентів своєї Агенції, надавати право одному із Агентів виконувати обов’язки Голови Агенції. 

Агент (Agent)- особа яка створює Запити (Requests) з приводу Номінації суден, та Входу/Виходу суден до 

Порту/ з Порту.

Капітан Порту (Harbor Master) - керівник Порту, який має право Схвалювати чи Відхиляти Запити які були 

надіслані Агентами, а також надавати право виконувати свої обов’язки Співробітників служби капітана порту.

Співробітник служби капітана порту (Port worker) - особа яка може виконувати обов’язки Капітана порту.



Перша авторизація Голови Агенції

При першому вході у систему головою агенції буде відображено “Умови надання послуг”.
Щоб почати користуватися сервісом - ознайомтеся з умовами надання послуг, та підтвердіть 
погодження. Обов’язково відмітьте “I accept all terms and conditions”, та натисніть “ACCEPT”. 
Далі цей документ можна переглянути у розділі “Agency”.



Голова Агентства - Створення Агентів

Перейдіть до розділу Users. У ньому можна переглядати існуючі облікові записи та 
створювати нові. Для створення облікового запису агента натисніть “Create User”



Голова Агентства - Створення Агентів

Оберіть єдину доступну роль (Agent) 
та заповніть усі поля. 

Для того, щоб надати агенту можливість 
створювати нових та редагувати існуючих 
агентів - встановіть флажок навпроти “Make 
this user the administrator of the agency”.

Email нового агента повинен відрізнятися від 
email “Head of Agency”! 



Агент - Зміна паролю

3. При першому вході в кабінет Агента за паролем який був виданий Головою Агента, система 
пропонує йому змінити пароль. В першому полі Агент повинен ввести старий пароль, у 
другому полі він повинен ввести новий пароль.
 



Агент - Завантаження ЕЦП - Варіант 1

4. На сторінці “Requests”натиснути на посилання “Upload your digital signature”



Агент - Завантаження ЕЦП - Варіант 1

5. На наступній сторінці вибрати установу яка видала підпис та завантажити файл з ЕЦП



Агент - Завантаження ЕЦП - Варіант 2

6. На сторінці “User info”натиснути на “Edit User”



Агент - Завантаження ЕЦП - Варіант 2

7. На наступній сторінці вибрати установу яка видала підпис та завантажити файл з ЕЦП



Агент - Створення Номінації

8. Для того щоб створити Номінацію. На головній сторінці натиснути кнопку “Submit a 
nomination”



Агент - Створення Номінації

9. Процесс заповнення заяви на Номінацію поділено на три кроки. 
-1) Ввести назву чи IMO номер судна. (У разі того якщо судно не було знайдено автоматично, 
система запропонує вам створити судна) 
-2) Ввести порт в якому Агенція буде представляти інтереси судна
-3) Завантажити листа від власника судна в якому він доручає Агентству діяти від його ім’я.  



Агент - Додавання нового судна

Якщо судна немає у базі можна його додати. 
Натисніть Create Ship для переходу 
на сторінку створення судна



Агент - Додавання нового судна

На сторінці створення судна оберіть тип судноплавства, заповніть усі поля та завантажте фото.
Для збереження натисніть Save. 
Якщо створення було ініційовано помилково - можна повернутися на попередню сторінку без 
збереження інформації натиснувши “Close W/O saving”



Агент - Створення Запиту на Вхід/Вихід судна з порту

10. На сторінці “Requests” натиснути на кнопку “Create Request”.

Для створення Request Голова агенції повинен завантажити електронний цифровий 
штамп агенції, а агент має завантажити свій особистий електронний цифровий підпис. !



Створення заявки на вхід для морських суден

Для створення нової заявки 
введіть IMO або назву 
морського судна. Система 
автоматично визначить тип 
судноплавства та запропонує 
заповнити відповідну форму. 

Для заявки на вхід оберіть 
Event типу Enterace. 
Заповніть усі поля та 
завантажте необхідні 
документи. 
Натисніть Create Request. 
Заявка буде створена. 



Створення Request. Додавання квитанції AMPU(USPA) Fee

При створенні нової заявки 
на вихід (port Clearance)
Заповніть всі поля.

Зверніть увагу!
Потрібно обов’язково 
завантажити квитанцію 
AMPU(USPA) Fee.

Коли заявку створено - 
перевірте правильність 
всіх введених даних та 
натисніть “Create Request”.



Створення Request на для річкового транспорту. 

Спочатку оберіть потрібне судно. 
Система автоматично визначить 
що це річковий транспорт та 
запропонує додати Attached 
vessels. Заповніть усі поля та 
завантажте усі необхідні 
документи, щоб створити заявку. 

Процедура створення заявки на 
вхід/вихід для річкового 
транспорту аналогічна заявці для 
морського транспорту. 
Необхідно лише додатково 
заповнити приєднаний до судна 
вантаж (Attached vessels), якщо 
він присутній. 



Attached vessels для річкового транспорту

При створенні request для 
річкового транспорту - якщо 
транспорт має додатковий 
вантаж - це необхідно вказати у 
розділі “Attached Vessels”

Заповніть усі поля та натисніть 
save. 

Для кожного додаткового 
вантажу необхідно 
створювати окремий запис


