Система за управление на лични данни
Personal data manager (PDM)
Във връзка с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), предлагаме на
Вашето внимание система за обмена на файлове и управление на лични данни. Разработена
изцяло от ОмегаСофт, системата осигурява получаване и изпращане на данни от клиенти
през сигурна и криптирана връзка, която да осигурява проследяемост на получателите на
информацията и надеждно съхраняване на данните.
Това e линк към системата: https://data.omegasoft.bg/Login
Всяка организация попълва Декларация, че е запознала контактуващите с ОмегаСофт ООД
свои служители с изискванията на Закона за защита на личните данни и декларира кои
служители и от кои e-mail адреси ще обменят данни с ОмегаСофт ООД.
Първоначалната подписана и подпечатана декларация и всички промени по контактните
лица следва да се изпратят сканирани на факс 02 439 68 65 или на e-mail адрес pdmuseradmin@omegasoft.bg
За да използвате „Системата за управление на лични данни“ след 24 май 2018 г., моля, прочетете и приемете „Споразумението за защита на лични данни при обработка“, което ще се
появи веднага след вход в системата.
− Регистрация
Всеки, който ще работи със системата, трябва да се регистрира – това става на началната
страница чрез бутон „Регистрация”:
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След натискането му се отваря следният екран, в който трябва да попълните съответните
данни:

С натискане на бутон „Регистрирай се” изпращате заявка към администраторите.
След изпращането ѝ ще получите имейл от „Omegasoft@omeks.net”,с линк за потвърждение
на заявката и имейла Ви.
Ако не получите такъв имейл, моля, проверете в Spam. Ако е там, обозначете, че не е Spam
и/или запишете „Omegasoft@omeks.net” в контактите си.
Администраторите ще сравнят данните с контактите в изпратената от Вашата организация
Декларация и при съвпадение ще одобрят регистрацията. Ще получите нов имейл с парола, с
която ще можете да влезете в системата.
− Вход
За да се логнете е необходимо в началната страница да
въведете имейла, който сте въвели във Вашата
регистрация и паролата, която сте получили:
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След първото влизане в системата Ви съветваме да промените паролата, която Ви е
изпратена.
− Промяна на парола
Паролата си може да смените в меню „Смяна на парола” – там трябва да въведете
изпратената Ви парола като стара и да попълните Вашата парола като нова:

− Потребителски данни
Вашите обявени при регистрацията лични данни се виждат в меню „Моят профил”, като е
възможна промяна или добавяне на телефон и/или GSM, а запазването на промените става
чрез бутон „Запази промените”:
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− Изпращане на данни
За да изпращате данни трябва да изберете меню „Изпращане на данни”:

Ако подавате данни за първи път и/или ако настоящите такива не са свързани с предходни,
не трябва да поставяте отметка в „Прикачи към съществуваща заявка”.
Задължително е да впишете заглавие, което описва накратко изпращаните данни в поле
„Заглавие на заявката”.
В следващото поле описвате причината за изпращането на данните.
Прикачването на файл се извършва от бутон
.
Задава се кратко заглавие на всеки файл в поле”Описание на файл”:

Максималният размер за изпращане на файлове е 20 MB – може да се променя при
необходимост след запитване.
Препоръчително е файловете да се компресират/архивират (Zip, Rar, 7z), преди да бъдат
прикачени и изпратени.
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Добавянето на допълнителни файлове се осъществява от бутон .
Изпращането на данните става след избор на бутон
под „Добави файл”.
Ако желаете да допълните изпратена заявка, е необходимо да поставите отметка в
„Прикачи към съществуваща заявка” и да изберете от поле „От дата” заявката, към която ще
се добавят новите данни.
Останалите стъпки са както при изпращане на нова заявка:

− Заявки
Заявки са всички изпратени данни към ОмегаСофт, разделени по теми, подател и дата, както
и върнати данни по тях.
В меню „Заявки” се визуализира списък с всички заявки, информация за техния номер,
заглавие, създател и дата на създаване.
Има възможност да се визуализират единствено направените от Вас заявки или да се
визуализират и тези, които са създадени и от други регистрирани потребители от Вашата
фирма. Тази опция се манипулира от отметката „Покажи само създадените от мен”:
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За да прегледате отделна заявка и файловете към нея използвайте бутон

Детайли.

Във всяка отделна заявка се вижда информация за изпратени файлове от Вас/Потребителите
от Вашата фирма, както и изпратени към Вас данни от ОмегаСофт.
Изпратените от Вас файлове се визуализират под заглавие „Изпратени файлове”, а тези от
ОмегаСофт към Вас се виждат под заглавие „Файлове за сваляне”:
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За да свалите файл трябва да кликнете върху името му. Ще се появи следният екран:

За да свалите файла, копирайте кода за достъп, който сте получили на пощата си, и изберете
бутон „Свали файл”.
Всеки път, когато служители на ОмегаСофт изпращат данни, ще бъде генериран код, който
Вие веднага ще получавате на имейл. Писмото ще съдържа информация какво сте получили
и код за достъп. Това е пример как ще изглежда полученото от Вас писмо:

Всички файлове ще са с генериран автоматично код, който ще спира възможността трети
лица да получат достъп до данните Ви. За допълнителна защита, кодовете са валидни само
три дни след изпращането им. Това означава, че ако не използвате кода в този срок, ще
трябва да пишете до администраторите на системата за нова парола, с която да достъпите
изпратената към Вас информацията.
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За всеки един документ има отделен код за достъп.
Ако е въведен грешен код, ще се появи съобщението „ Неправилно въведен код за
достъп!”:

Ако искате да спрете достъпа на други потребители към конкретния файл, можете да
натиснете бутон „Блокирай достъпа до файла” и така никой, дори и Вие, няма да можете да
свалите повторно данните. За да не натиснете бутона погрешка, системата извежда
предупреждение, че с това действие файлът повече няма да е достъпен:

Моля да използвате бутон „Блокирай достъпа до файла” само след като сте свалили файла и
сте сигурни, че това се налага.
След блокиране на файл в системата ще се вижда следното:
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Навсякъде в системата този бутон
не анулира вече запазени промени.

Ви връща към предходната страница, но той

За забравена парола за достъп, за генериране на нов код и за всички други въпроси свързани
със системата за управление на лични данни, моля пишете на:
pdmuseradmin@omegasoft.bg

Желаем Ви успешна и безпроблемна работа с новата сигурна среда за Вашите данни.
Екипът на ОмегаСофт ООД
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