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За Омекс® ПОРТАЛ 
 
 
С Омекс® ПОРТАЛ лесно и бързо подавате заявления за отпуск. 
Порталът за потребителски услуги към „Омекс® 2000” е уеб базиран модул. Чрез него 
служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове 
отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и 
ръководител,  проследяват наличните и изчерпаните си отпуски. 
 

 
С Омекс® ПОРТАЛ ефективно 
проследявате и управлявате 
отсъствията. 
Всяка стъпка от процеса по 
придвижване на молбите за отпуск 
е съпроводена с известяване по 
имейл на участващите. 
Мениджмънтът на компанията има 
възможност да изготвя 
разнообразни справки за 
отсъствията на служителите по 
различни критерии и в различни 
формати. 
 
 
 
 
 

С модул „Електронно досие“ към Омекс® ПОРТАЛ подписвате документи с 
електронен подпис. 
Електронното подписване на документи оптимизира документооборота, улеснява 
комуникацията и намалява разхода на хартия. Електронното досие позволява 
съхранение както на електронно подписани документи, така и на документи, които не 
изискват подпис, но са необходими за администрирането на човешкия ресурс. 
 
 
Омекс® Портал работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без 
да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (фирми) с 
индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на 
информация в него, се дефинират индивидуално за всяка фирма, в съответствие с 
нейните стандарти за информационна сигурност, с йерархичната ѝ структура и със 
специфичните ѝ изисквания. 
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Вход в системата 
 
Достъпът до Омекс® ПОРТАЛ се осъществява през индивидуален за всяка компания 
линк. 
 

 

 

В екрана за вход е  необходимо да: 

 изберете базата, в която искате 
да влезете; 

 въведете потребителското си 
име; 

 въведете паролата си; 

 натиснете бутон „Вход“. 
 

  
При ползаване на модул „Електронно 
досие“ се извежда екран за 
двуфакторна автентикация. 
В екрана за двуфакторна автентикация 
е необходимо да въведете кода за 
удостоверяване, който е изпратен на 
вашия телефон или имейл. 
 
Забележка: Използването на 
двуфакторна автентикация зависи от 
вътрешнофирмени правила. 
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Начален екран 
 
Началният екран на Омекс® ПОРТАЛ е различен, в зависимост от ролята на 
потребителя.  
Началният екран съдържа лента с бутони за достъп до функционалности и табло със 
задачи „Моето табло“. За потребители с ръководни роли е достъпно второ табло със 
задачи – „Табло ръководител“. 
 

Лента с бутони 
 
Лентата с бутони се намира в горния край на екрана. Тя е статична и се визуализира във 
всеки екран на системата. Лентата съдържа следните бутони: 

 

Бутон „Начало“ служи 
за връщане към 
начален екран; 

Бутон „Електронно 
досие“ – падащото 
меню на бутона 
дава достъп до 
страници 
„Документи“, 
„Журнал“ и „За 
подписване“. Вижте 
раздел „Електронно 
досие“. 

 

От меню 
„Отсъствия“ – 
падащото меню на 
бутона дава достъп 
до страници „Моите 
заявления“ и 
„Моите 
замествания“. 
Вижте раздел 
„Работа с Омекс® 
ПОРТАЛ“. За 
потребителите с 
ръководни роли е 
достъпна и страница 
„Заявления на 
подчинени“. Вижте 
раздел „Работа с 
Омекс® ПОРТАЛ за 
ръководители“. 

 

От меню „Отсъствия“ – 
падащото меню на 
бутона дава достъп до 
страници „Моите 
заявления“ и „Моите 
замествания“. Вижте 
раздел „Работа с 
Омекс® ПОРТАЛ“. За 
потребителите с 
ръководни роли са 
достъпни и страници 
„Заявления на 
подчинени“ и 
„Присъствена форма“. 
Вижте раздел „Работа с 
Омекс® ПОРТАЛ за 
ръководители“. 

 

Бутон „Приложения“ – чрез бутона се 
превключва към други уеб 
приложения на Омекс® 2000, в случай 
че компанията използва такива. 

 

Бутонът с името на 
потребителя 
извежда списък с 
различни видове 
данни за 
потребителя. Там се 
намира и бутонът за 
изход от системата. 
Вижте раздел „
Моят профил“. 

Бутонът за смяна на език 
предоставя възможност за 
избор за визуализиране 
на приложението на 
български или английски 
език. 
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Моето табло 
 

 
 
„Моето табло“ представлява таблица, съдържаща синтезирана информация за 
полагаемия платен отпуск на потребителя, неговите заявления и замествания. 
В „Моето табло“ има бутони за бърз достъп до основните функционалности на 
системата – „Ново заявление“, „Моите заявления“ и „Моите замествания“. 
 

Табло ръководител 
 

 



 

7 
 

 
„Табло ръководител“ се отваря през едноименния бутон, намиращ се до бутон „Моето 

табло“.  
 
В „Табло ръководител“ се визуализира списък със заявления от служители за текущия 
месец, които изчакват потвърждение или отхвърляне от ръководител. 
 

Срещу всяко заявление се намира бутон , който отваря екран със 
съответното заявление, в който то може да бъде прегледано и потвърдено или 
отхвърлено. 
 

С бутон  се отваря страница „Заявления на 
подчинени“. Виж раздел „Заявления на подчинени“. 
 
В долната част на екрана се визуализира календар на текущия месец, в който заявените 
от всеки служител дни са отбелязани в съответстващ на типа отсъствие цвят. Легендата 
с цветовото означаване на отсъствия се намира под календара. 
 
 

Моят профил 
 
Бутонът с името на потребителя извежда списък с различни 
видове данни за потребителя. 
  
 
 
 
 
 

Моите данни 
 
Екран „Моите данни“ визуализира лични и служебни данни на потребителя.  
 
Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)“, част от данните 
не се визуализират. 
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Работен календар 
 

 
 
Екран „Работен календар“ представлява календар, в който се визуализират отпуските 
на потребителя. По подразбиране се визуализира текущият месец. Чрез въвеждане на 
конкретни месец и година в съответните полета и натискане на бутон „Покажи“ се 
извежда информация за посочения месец. 
 

Допълнителни данни 
 

 
 
Екран „Допълнителни данни“ съдържа информация, която има отношение към 
трудовите взаимоотношения и работния процес на служителя, например гражданство, 
размер на работно облекло и др. Съдържанието в страницата е различно за всяка 
компания и съответства на вътрешнофирмените изисквания. 

Данните могат да бъдат редактирани чрез натискане на бутон , който се намира в 
края на всеки ред с информация. Бутонът отваря екран, в който да се въведат данните. 
Полето за въвеждане може да бъде падащо меню, чек бокс, текстово или друго. 
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Възможността за редактиране на данни съответства на вътрешнофирмените 
изисквания на компанията. 
 

Моите сесии 
 
Екран „Моите сесии“ представлява списък с логовете на потребителя.  

Списъкът може да се филтрира чрез бутони  и . Бутон  извежда подробна 
информация за съответния запис/лог. 
 

Смяна на парола 
 
Екран „Смяна на парола“ дава възможност на потребителя да промени паролата си за 
вход в Омекс® ПОРТАЛ и паролата си за отваряне на електронни документи, 
получавани по имейл (например фишове). 
 
 
 

От падащото меню на поле „Вид 
парола“ се избира коя парола да бъде 
променена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следващите стъпки са: 

 Въвеждане на старата парола; 

 Въвеждане на нова парола; 

 Потвърждаване на новата парола; 

 Натискане на бутон „Запазване“. 
 

Изход 
 
С натискане на бутон „Изход“ потребителят излиза от 
Омекс® ПОРТАЛ. 
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Работа с Омекс® ПОРТАЛ 
 
В раздел „Работа с Омекс® ПОРТАЛ“ са разгледани общите страници и 
функционалности на системата, които са достъпни за всички потребители. 
Специфичните страници и функционалности, които са достъпни само за потребители с 
ръководни роли, са разгледани в раздел „Работа с Омекс® ПОРТАЛ за ръководители“. 
 

Подаване на заявление 
 
Подаване на заявление за ползване на отпуск се стартира по два начина: 
 

- През началния екран и натискане на бутон 
„Ново заявление“ в таблото със задачи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- През страница „Моите заявления“ -> бутон „Ново заявление“: 
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Отваря се екран за въвеждане на ново заявление. 
 

 
 
Дясната част на екрана съдържа таблица с различните видове полагаеми отпуски и 
техния статус. 
В лявата част на екрана се намира формата за въвеждане на ново заявление за отпуск. 
Полетата се попълват по следния начин: 
 

 

В режим „Електронно досие“ полетата за дата и 
номер на документ се генерират автоматично от 
системата. Без режим „Електронно досие“ полетата 
се попълват от потребителя. 
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От падащото меню на поле „Тип“ се посочва типът 
отпуск, който потребителят иска да заяви. 

 

Поле „Основание“ има възможност за автоматично 
попълване на стойностите и за въвеждане на ръка, в 
зависимост от зададените фирмени изисквания. 
 

 

В полета „От“ и „До“ се въвеждат началната и 
крайната дати на отсъствието.  
Датите могат да се въведат на ръка или да се 
изберат от календар. Календарът се визуализира 

след натискане на бутон . Превключването между 
месеците в календара се извършва чрез бутоните 

 и . 
Избор на дата се извършва чрез кликване върху 
съответната. 

 

След въвеждане на датите се натиска бутон 
„Изчисляване“, който автоматично пресмята общия 
брой дни на отсъствието. 

 
 

От падащото меню на поле „Заместник“ се посочва 
служител, който ще замества потребителя по време 
на отсъствието му.  
В случай че потребителят няма заместник, полето се 
оставя непопълнено. 
Забележка: Правилата за заместване се определят от 
компанията, ползваща Омекс® Портал. 

 От падащото меню на поле „Извести“ се посочва кой 
ръководител да бъде известен за подаденото 
заявление. В случай че практиката изисква 
известяване съгласно йерархична структура, в 
полето се избира опция „По приоритет“. 
Забележка: Правилата за известяване се определят от 
компанията, ползваща Омекс® Портал. 
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В поле бележка се въвежда текст, съдържащ 
определена информация, ако това е необходимо. 
Забележка: Необходимостта от въвеждане на бележки се 
определя от компанията, ползваща Омекс® Портал. 

 

 
 

Заявлението за отпуск се изпраща към заместник 
и/или ръководител с натискане на бутон 
„Изпращане“. При изпращане на заявление се 
показва съобщение, което потвърждава успешното 
изпращане. 
 
С бутон „Отказ“ се отказва изпращане на заявление. 
При отказ формата се затваря и въведените до 
момента данни се изтриват. 

 
При наличие на модул „Електронно досие“, след изпращане на заявления на отпуск, 
системата визуализира документа. 
 

 
 
С избор на бутон „Подпиши“ се преминава към електронно подписване на документа. 
Вариантите за електронно подписване на документи са описани в раздел „Подписване 
на документи“.  
 
Забележка: Регламентите за подписване на документи се определят от компанията-
ползвател на модул „Електронно досие“. 
 
С бутон „Изтегляне“ документът може да бъде изтеглен и съхранен на посочено от 
потребителя място. 
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Моите заявления 
 
Екран „Моите заявления“ се отваря през меню „Отсъствия“ -> „Моите заявления“ или 
през бутон „Моите заявления“ от таблото със задачи в началния екран. Същият се 
отваря автоматично и след изпращане на ново заявление за отпуск. 
 

 
 
Екранът съдържа два списъка - „Моите заявления“ и „Разпределение на дните по 
години“. 
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Списък „Моите заявления“ 
В списъка се извеждат всичките заявления за отпуск, подадени от потребителя. 
Списъкът може да се филтрира, за да покаже конкретна информация: 

 

Бутонът , който се намира в горния десен ъгъл на антетката на всяка колона от 
списъка със заявления, служи за филтриране на данните в съответната колона, 
съгласно специфични за съдържанието ѝ параметри. 
 
В последната колона от списъка със заявления се намират бутони, чрез които може да 
се извършват следните действия за избрано заявление: 

- Печат -  - С натискане на бутона се извежда заявление, което може да бъде 
разпечатано на хартиен носител; 

- Преглед - - С натискане на бутона се извежда визуализация на заявлението; 

- Редакция - - С натискане на бутона се извежда екран за редактиране на 
заявлението. Бутонът е активен само за неодобрени заявления; 

- Изтриване -  - С натискане на бутона заявлението се изтрива. Бутонът е 
активен само за неодобрени заявления. 

 

Списък „Моите заявления“ може да се експортира в Excel чрез бутон , който се 
намира в горния десен ъгъл на таблицата. 
 

С бутон , който се намира в горния десен ъгъл на страницата, може 
да се стартира попълване на ново заявление за отпуск. 
 
 

Списък „Разпределение на дните по години“ 
 

От падащото меню в поле 
„Период“ може да се избере за 
какъв период да се изведе 
списък със заявления – за 
текущата година, за предходни 
година, за следваща година или 
всички. 
По подразбиране полето е със 
стойност „Текуща година“. 

От падащото меню на поле „Вид“ 
може да се избере какъв вид 
заявления да се изведат в списъка: 
- Текущ – заявления за отпуски, 

които предстоят да бъдат 
ползвани; 

- Изплатен – заявления за вече 
ползвани и изплатени отпуски. 

По подразбиране полето е със 
стойност „Всички“. 
 

От падащото меню в поле 
„Тип“ може да се избере за 
какъв тип заявления да се 
изведат в списъка – за 
всички типове отсъствия или 
за с изключение на тип 
„Дистанционна работа“. 
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Списъкът съдържа информация за полагаемите, използваните и оставащите дни по 
различните видове отпуски, които се полагат на служителя. Данните в списъка се 
извеждат автоматично от системата. Списъкът е с информативен характер. 
 

Моите замествания 
 

 
 
Екран „Моите замествания“ се отваря през меню „Отсъствия“ -> „Моите замествания“ 
или през бутон „Моите замествания“ от таблото със задачи в началния екран. 
Списъкът съдържа заявления за отпуск на служители, които потребителят замества по 
време на тяхното отсъствие. 
 
От падащото меню в поле „Период“ може да се филтрира за 
какъв период да се изведе списък със замествания – за 
текущата година, за предходни години, за следваща година 
или всички. По подразбиране полето е със стойност Текуща 
година“. 
 
 
 

Бутонът , който се намира в горния десен ъгъл на антетката на всяка колона от 
списъка със заявления, служи за филтриране на данните в съответната колона, 
съгласно специфични за съдържанието ѝ параметри. 
 
В последната колона от списъка със заявления за заместване се намират бутони, чрез 
които може да се извършват следните действия за избрано заявление: 

- Преглед - - С натискане на бутона се извежда визуализация на заявлението; 

- Потвърждаване - - С натискане на бутона се потвърждава заявлението. 
Бутонът е активен само за непотвърдени/неотхвърлени заявления; 

- Отхвърляне -  - С натискане на бутона заявлението за заместване се 
отхвърля. Бутонът е активен само за непотвърдени/неотхвърлени заявления. 
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Списъкът позволява да се извърши групово 
потвърждаване или отхвърляне на повече от 
едно заявления за заместване. За целта е 
необходимо с поставяне на отметки да се 
маркират заявленията, които ще бъдат 
потвърдени/отхвърлени, след което да се 
натисне бутонът, отговарящ за съответното 
действие – потвърждаване или отхвърляне. 
 
 
 
 
 
 

Списък „Моите замествания“ може да се експортира в Excel чрез бутон , който се 
намира в горния десен ъгъл на таблицата. 
 
 

Работа с Омекс® ПОРТАЛ за ръководители 
 
Потребителите с ръководна роля имат достъп до страници и функционалности на 
Омекс® ПОРТАЛ, свързани с управление отсъствията на служителите. 
 

Заявления на подчинени 
 

 



 

18 
 

 
 
Екран „Заявления на подчинени“ се отваря през меню „Отсъствия“ -> „Заявления на 
подчинени“ или през бутон „Заявления на подчинени“ от таблото със задачи в 
началния екран. 
Списъкът съдържа заявления за отпуск от служители, които потребителят, в ролята си 
на ръководител, трябва да потвърди или отхвърли. 
Списъкът може да се филтрира чрез следните полета: 
 

 
 
В последната колона от списъка със заявления на подчинени се намират бутони, чрез 
които може да се извършват следните действия за избрано заявление: 

- Преглед - - С натискане на бутона се извежда визуализация на заявлението; 

- Потвърждаване - - С натискане на бутона се потвърждава заявлението.  
- Бутонът е активен само за непотвърдени/неотхвърлени заявления; 

- Отхвърляне -  - С натискане на бутона заявлението се отхвърля. Бутонът е 
активен само за непотвърдени/неотхвърлени заявления. 

В поле „Ръководител“ 
се избира кои 
заявления да се 
изведат в списъка 
според това до кого са 
изпратени 
заявленията – само 
изпратените до 
потребителя или 
всички, включително 
тези до други 
ръководители. 

В поле „Период“ 
може да се зададе 
заявления за коя 
година да се изведат 
– за текущата, за 
предходни или за 
следваща. Опция 
„Всички“ извежда 
заявления от 
всичките периоди, 
обработвани със 
системата. 

В поле „Статус“ може да се 
филтрира заявления с какъв 
статус да се изведат – 
заявени, заявени и 
потвърдени от заместник, да 
се изключат неодобрените 
или да се изведат само тези 
за дистанционна работа. 

В поле „Тип“ може 
да се филтрира 
какъв тип 
заявления да се 
изведат – всички 
или без тези за 
дистанционна 
работа. 
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Списъкът позволява да се извърши групово 
потвърждаване или отхвърляне на повече от едно 
заявления на подчинени. За целта е необходимо с 
поставяне на отметки да се маркират заявленията, 
които ще бъдат потвърдени/отхвърлени, след което 
да се натисне бутонът, отговарящ за съответното 
действие – потвърждаване или отхвърляне. 
 
 
 
 
 
 
 

Списък „Заявления на подчинени“ може да се експортира в Excel чрез бутон , който 
се намира в горния десен ъгъл на таблицата. 
 

Заявления на подчинени в календарен изглед 
 

С бутон , който се намира в горния десен ъгъл на таблицата със заявления на 
подчинени, може списъкът със заявления да се изведе в календарен изглед. 
 

 
 
Календарът представлява пълен списък с подчинените на потребителя, съдържащ 
заявените от тях дати за ползване на отпуск, маркирани на съответните дати и с 
отговарящия на отсъствието цвят.  
По подразбиране в календара се извеждат само потвърдените заявления за ползване 
на законоустановен отпуск за текущия месец. Информацията в календара може да се 
филтрира чрез следните филтри, които могат да бъдат комбинирани помежду си: 
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Прилагането на филтрите се потвърждава с бутон . 
 
Превключване на страница „Заявления на подчинени“ от календар към стандартен 

списък се извършва чрез бутон , намиращ се в горния десен ъгъл на календара. 
 

Моите подчинени 
 
Страница „Моите подчинени“ се отваря през меню „Справки“ -> „Моите подчинени“. 
 

 
 
Страница „Моите подчинени“ представлява списък с подчинените на потребителя, 
съдържащ техните имена, имейл адреси, звено и оставащи дни полагаем годишен 
отпуск. 

С натискане на бутона за преглед се извежда страница с данните на съответния 
служител, която съдържа списък с неговите подадени заявления за ползване на отпуск 
и списък с полагаемите му видове отпуск, разпределени по години. 
 

Чрез полетата за месец 
и година се задава 
месецът, за който да се 
изведе информация. По 
подразбиране 
календарът 
визуализира текущия 
месец.            

С поставяне на 
отметка в поле 
„Непотвърдени“
, календарът 
извежда и 
непотвърдените 
отсъствия. 

С поставяне на 
отметка в поле 
„Дистанционна 
работа“, 
календарът 
извежда и 
заявленията за 
дистанционна 
работа. 

С поставяне на 
отметка в поле „Само 
отсъстващи“, 
календарът извежда 
списък само с 
подчинените, подали 
заявление за 
отсъствие за месеца.         
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Списъкът със заявления може да се филтрира по следния начин: 
 

 
 

Чрез бутон  списъкът с подчинени може да се експортира в „Excel”. 
 
 
 
 
 

От падащото меню в поле „Период“ може да 
се избере за какъв период да се изведе 
списък със заявления – за текущата година, за 
предходни година, за следваща година или 
всички. 
По подразбиране полето е със стойност 
„Текуща година“. 

От падащото меню на поле „Вид“ може 
да се избере какъв вид заявления да се 
изведат в списъка: 

 Текущ – заявления за отпуски, които 
предстоят да бъдат ползвани; 

 Изплатен – заявления за вече 
ползвани и изплатени отпуски. 

По подразбиране полето е със стойност 
„Всички“. 
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Присъствена форма 
 
Страница „Присъствена форма“ се отваря през меню „Справки“ -> „Присъствена 
форма“. 
 

 
 
Справка „Присъствена форма“ представлява списък на служителите, визуализиран в 
календарен изглед. Във всяка "дневна" колона на таблицата се извеждат данни за 
съответния ден - отработени часове/почивен ден/отсъствие. Работните за служителите 
дни се индикират с броя отработени часове. Отсъствените дни се индикират със 
съкращение на наименованието на вида отсъствие (например „Дистанционна работа“ 
– „Д“), както и с индивидуален цвят. Легендата за цветовото обозначение се намира 
под таблицата. 
В десния край на таблицата се съдържат обобщаващи колони по видове отсъствия. 
Таблицата предоставя възможност за подредба по звена на служителите при изготвяне 
на Присъствена форма.  Данните за съответното звено може да се скриват или показват 
чрез натискане на стрелката преди името на звеното. Имената на звената се изписват в 
пълен вид, т.е. всички звена от най-горното до конкретното, разделени с тире (напр. 
Администрация - Дирекция Човешки ресурси - ТРЗ). 
Присъствената форма се филтрира по период и звено чрез бутони 

. С 

бутон  се извежда резултатът от филтрирането. 

Справка „Присъствена форма“ се експортира чрез бутон . 
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Справки 
Омекс® ПОРТАЛ предоставя възможност за изготвяне да справки „Списък отсъстващи“ 
и „Списък служители“. 
 

Списък отсъстващи 
Списъкът с отсъстващи позволява справка за отсъстващите служители в определен 
период от време и за различни видове отпуск. 
Списъкът с отсъстващи може да се изведе в списъчен изглед и календарен изглед. 

Превключването между двата изгледа се извършва чрез бутони  
 

Списъчен изглед на списък отсъстващи  
 

 
 
В списъчен изглед списъкът с отсъстващи представлява таблица, която съдържа данни 
за отсъстващите служители в определен период от време. Тези данни за всеки 
отсъстващ служител са: период на отсъствието в дати, период на отсъствието в дни, тип 
на отсъствието и неговият статус. 
Таблицата може да се филтрира по следния начин: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В полетата с начална и 
крайна дата се задава 
периода, за който да се 
изведе списък с 
отсъстващи. Датите 
могат да се въведат на 
ръка или да се изберат 
от календар. Избор от 
календар се извършва с 

натискане на бутон  
и посочване на датата. 

От падащото меню в 
поле 
„Дистанционна 
работа“ се посочва 
дали в списъка да се 
изведат 
служителите, които 
работят 
дистанционно или 
да не се включват в 
списъка, както и да 
се изведе списък 
само с работещите 
дистанционно.  
 

Бутонът , който се 
намира в горния 
десен ъгъл на 
антетката на 
всяка колона от 
списъка, служи за 
филтриране на 
данните в 
съответната 
колона, съгласно 
специфични за 
съдържанието ѝ 
параметри. 
 

Отсъстващите служители могат 
да се филтрират по 
принадлежност към звено чрез 
падащото меню, което 
предоставя избор „Всички 
служители“, „Служители в моето 
звено“ и „Служители в 
подзвената“. 
За потребителите с ръководни 
роли има възможност за 
филтриране на преки подчинени 
и всички подчинени. 
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Календарен изглед на списък отсъстващи  
 
 

 
 
Календарът представлява списък с отсъстващите, съдържащ заявените от тях дати за 
ползване на отпуск, маркирани на съответните дати и с отговарящия на отсъствието 
цвят. По подразбиране в календара се извеждат само потвърдените заявления за 
ползване на законоустановен отпуск за текущия месец. 
 
Списъкът може да се филтрира по следния начин: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък служители 
 
Списъкът със служители съдържа служебни данни за служителите, в т.ч. техните 
контакти и принадлежност към звено. 
 

В полетата месец и 
година се задава 
периода, за който да 
се изведе списък с 
отсъстващи. 
Календарът извежда 
информация само за 
посочения месец. 

От падащото меню в поле 
„Дистанционна работа“ се 
посочва дали в списъка да се 
изведат служителите, които 
работят дистанционно или да 
не се включват в списъка, 
както и да се изведе списък 
само с работещите 
дистанционно.  

 

Отсъстващите служители могат да се филтрират 
по принадлежност към звено чрез падащото 
меню, което предоставя избор „Всички 
служители“, „Служители в моето звено“ и 
„Служители в подзвената“. 
За потребителите с ръководни роли има 
възможност за филтриране на преки подчинени 
и всички подчинени. 
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Чрез бутон  списъкът със служители може да се експортира в „Excel”. 
 
 
 
 
 
 
 

Списъкът може да се филтрира според принадлежност към звено. В падащото меню на поле „Звено“ 
се извежда списък със звена съгласно административната структура на компанията. 
 

Чрез поле „Търси“ списъкът може да 
се филтрира по ключови думи. 
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Електронно досие 
 
Модул „Електронно досие“ предоставя възможност за електронен обмен на документи 
между работодателя и служителя. 
 

Функционалностите на модула се 
постъпват през лентата с бутони -> бутон 
„Електронно досие“.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Моите документи 
 
Страница „Моите документи“ съдържа списък с всички електронни документи на 
потребителя, в т.ч. подписани и неподписани. 
 

 
 
Списъкът се филтрира чрез следните опции: 
 

 

С въвеждане на дати в полета „От“ 
и „До“, се задава период, за който 
да бъдат изведени документи. 

 

От падащото меню може да се 
зададе какъв вид документи да 
бъде изведен – подписани, 
неподписани или всички. 
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С бутон , намиращ се в 
антетката на колоните, може да се 
филтрира съдържанието на 
съответната колона. 

 
 
В колона „Статус“ в таблицата за различните типове документи се визуализират 
следните статуси: 

- ТД, ДС и ЗП – подпис  служител - "Неподписан" и „Подписан“. 
- Служебна бележка – подпис служител - "Не е необходим подпис". 
- Двустранно подписан документ – подпис служител - "Подписан" и 

"Неподписан". 
- Сканиран документ – подпис служител - "Не е необходим подпис". 
- Служителски документ с подпис - подпис  служител - "Неподписан" и 

„Подписан“. 
 

Иконите  и , които се визуализират в първата колона преди всеки документ, 
показват дали документът е съответно сканиран или генериран. 

С бутона за преглед , който се намира в последната колона на всеки запис от 
списъка, съответният документ се извежда за преглед. 

С бутона за изтегляне , който се намира в последната колона на всеки запис от 
списъка, документът може да бъде изтеглен и съхранен на посочено от потребителя 
място.  

Бутон , който се визуализира в последната колона на записите на документи от тип 
„Служителски документ с подпис“ , които са със статус „Неподписани“, служи за 
изтриване (премахване) на съответния документ. 

Списък „Документи“ може да се експортира в Excel чрез бутон , който се намира в 
горния десен ъгъл на таблицата. 

С бутон  се изтегляне на документи според избраните филтри. Документите се 
изтеглят в .zip-файл 
 
 

Добавяне на нов документ 
 

Нов документ може да се добави с натискане на бутон . 
 
Бутонът извежда страница „Електронно досие - добавяне на документ“. 
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От падащото меню на поле „Тип документ“ се посочва типа на документа, който 
потребителя иска да добави в електронното досие. (Към момента единственият 
възможен вариант е „Служителски документ с подпис“. 
 

С бутон  се отваря екран, в който се посочва избраният файл. 
Забележки: Системата не позволява качване на няколко файла наведнъж. Възможно е 
качване само на един файл. Файлът трябва да бъде в .pdf-формат и да не е по-голям от 
10МВ. 
След избор на файл, същият се визуализира на екрана: 

 
 
Забележка: В случай че потребителят избере и зареди друг файл, преди да е завършил 
качването на първия, то първият файл ще бъде премахнат и на негово място ще се 
прикачи новоизбраният. 
 
В допълнителното поле под прикачения файл потребителят може да въведе описание 
и/или пояснение към документа. 

След прикачване на документа се натиска бутон , чрез който 
документът бива добавен към електронното досие на служителя. След добавяне на 
документа се отваря екран за подписване с електронен подпис. 
Подписването на документи е подробно описано в раздел „Подписване на документи“. 
Подписаният документ се добавя автоматично в списъка в страница „Документи“. 
 



 

29 
 

Журнал 
 
В страница „Журнал“ се извежда списък със събитията, които са се случвали в 
електронното досие на потребителя, в т.ч. вход в системата, изход, подаване заявление 
за отпуск, изтегляне или изтриване на документ и др. 
 

 
 
Списъкът може да бъде филтриран по период – чрез полетата за дата и избор на бутон 
„Покажи“.  

 

С бутон , намиращ се в антетката на колоните, може да се филтрира съдържанието 
на съответната колона. 

Списък „Журнал“ може да се експортира в Excel чрез бутон , който се намира в 
горния десен ъгъл на таблицата. 
 

За подписване 
Функционалност „За подписване“ е достъпна само за потребители, които компанията 
ползвател на модула е упълномощила да подписват документи. 
 
Екран „Документи за подписване“ съдържа списък с документите, които трябва да 
бъдат или вече са подписани. 
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Списъкът се филтрира чрез следните опции: 
 

 

С въвеждане на дати в полета „От“ 
и „До“, се задава период, за който 
да бъдат изведени документи. 
 

 

От падащото меню може да се 
зададе какъв вид документи да 
бъде изведен – подписани, 
неподписани или всички. 

 

С бутона , намиращ се в 
антетката на колоните, може да се 
филтрира съдържанието на 
съответната колона. 
 

Списък „Документи за подписване“ може да се експортира в Excel чрез бутон , 
който се намира в горния десен ъгъл на таблицата. 

В колона „Подписи“ в таблицата се визуализират два индикатора   (progress 
bars) , указващи етапа, в който е подписването на документа. С поставяне на мишката 
върху всеки progress bar се извежда текстово пояснение на предназначението му: В 
първия се визуализира прогреса на подписване от страна на работодателя и надпис 
„0/1, 1/2, 1/1“ и т.н., указващ броя съответно на събраните до момента и общо 
изискваните подписи. В първия се визуализира прогреса на подписване от страна на 
служителя. 
В колона „Статус“ от таблицата за различните типове документи се визуализират 
следните статуси: 

- ТД, ДС и ЗП – подпис работодател – „Неподписан“, „Подписан“ и „Събиране на 
подписи“.  

- Служебна бележка – подпис работодател – „Неподписан“, „Подписан“ и 
„Събиране на подписи“.   

-  Двустранно подписан документ – подпис работодател – „Неподписан“, 
„Подписан“ и „Събиране на подписи“.  

-  Сканиран документ – подпис работодател "Подписан" и "Неподписан". 
 

Иконите  и , които се визуализират в първата колона преди всеки документ, 
показват дали документът е съответно сканиран или генериран. 

С бутона за преглед , който се намира в последната колона на всеки запис от 
списъка, съответният документ се извежда за преглед. 

С бутона за изтегляне , който се намира в последната колона на всеки запис от 
списъка, документът може да бъде изтеглен и съхранен на посочено от потребителя 
място. 
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Подписване на документи 
 
Подписването на документи се извършва със следните стъпки: 

1. Натиска се бутонът за преглед , който се намира в последната колона на всеки 
запис от списъка. Бутонът извежда на екран документа, който трябва да бъде 
подписан. 

 
 
Забележка: Лицата, които трябва да подпишат документа, се визуализират в 
полето между документа и бутон „Подпиши“. В лявата колона са лицата от 
страна на работодателя, в дясната – служителя.  
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2. С избор на бутон „Подпиши“ се предоставя избор на вариант за електронно 
подписване на документа – с КЕП или с ОКЕП (Борика).  

 
 
В зависимост от избрания вариант за подписване, се следват различни стъпки. 
Подписването с КЕП е описано в т. 3. Подписването с ОКЕП е описано в т.4. 
 

3. Подписване с КЕП 
- Системата извежда екран, в който потребителят трябва да посочи 

сертификат, с който документът да бъде подписан. 

 
 
-  Извежда се екран за потвърждаване подписването на документа. 

 
 
- Извежда се екран за въвеждане на пин код за ползване на сертификата. 
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- Системата извежда съобщение за успешно подписване. 

 
 
 

4. Подписване с ОКЕП (Борика) 
 

- При избор на подпис с ОКЕП (Борика) се изпраща заявка към Борика за 
подписване на документа и този документ се маркира като заявен за 
подписване: 

 

 
 

- След подписване на документа с ОКЕП в приложението на потребителя, 
този документ се маркира като подписан (Документът е подписан): 

 
 

При преглед на документ, за да се различи дали документа  е подписан с КЕП или ОКЕП 

(Борика) са добавени икони, чрез които се обозначава начина на подписване. 

Подпис с КЕП:  

 
Подпис с ОКЕП (Борика): 

 
С поставяне на мишката върху иконата, която обозначава начина на подписване, се 

появяват текстови пояснения за начина, по който е подписан документа - с КЕП или с 

ОКЕП (Борика): 
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КЕП 

 
ОКЕП (Борика) 

 
 
С бутон „Изтегляне“ документът може да бъде изтеглен и съхранен на посочено от 
потребителя място. 
 
Забележка: Регламентите за подписване на документи се определят от компанията, 
ползвател на модул „Електронно досие“. 
Забележка: Подписването на документи с ОКЕП може да се извършва и през 
мобилната версия на Омекс® Портал. 
ВАЖНО! За подписване с ОКЕП е необходимо на потребителят, който е създаден за 
портала (т.е. с роля „Само режим портал/атестации),  да има разрешени права до 
„Достъп до ЕГН/ЛНЧ“ от меню „Сервиз“ – „Администратор“ – „Права по менюта“ – 
„Служители“ в Омекс®2000. 
 

Известяване 
 
Омекс® ПОРТАЛ има възможност да изпраща известия по имейл на всяка стъпка от 
процеса по управление на отсъствията: 

- Подаване на ново заявление за отпуск; 
- Потвърждаване/отхвърляне на заявление за отпуск от заместник; 
- Потвърждаване/отхвърляне на заявление за отпуск от ръководител; 
- Наличие на документи за подписване; 
- Добавяне на документи, които не изискват подписване. 

Правилата за известяване са различни за всяка компания и съответстват на 
вътрешнофирмените изисквания. 
 

Приложения 

През бутон  потребителят има възможност да превключва към 
модул „Атестации“, в случай че компанията използва модула. 
 


