НҰСҚАУЛЫҚ
Деректерді қалпына келтіруге өтініш

Іс-қимыл реттілігі
Өтініші беру үшін порталда авторландырылу қажетті.
Авторландырылу
1. «Кіру» сілтемесін басыңыз.

Сурет 1. «Кіру» сілтемесін басу

Сурет 2. Жүйеге кіру
2. Авторландыру ойдағыдай өткен жағдайда жеке кабинетінізге кіресіз.

.
Сурет 3. Авторлану терезесі
1. Қалпына келтіруге өтініш беру қажетті лицензияны таңдап алу үшін,
«Менің рұқсат беру құжаттарым» қосымша бетті таңдап алыңыз.
2. «Менің рұқсат беру құжаттарым» бетінде пайдаланушының рұқсат
беру құжаттарының тізілімі мына ақпаратпен шығады:
1)ТҚБСН;
2) Лицензия нөмірі;
3) Беру күні;
4) Лицензиар;
5) Лицензия/рұқсат беру түрі ;
6) Мәртебе

3. Лицензияны қарап шығу «Лупа»
асырылады.

белгісі арқылы жүзеге

Сурет 4. Менің рұқсат беру құжаттарым терезесі

Сурет 5. Электрондық форматқа көшіру (қалпына келтіру) батырмасын басу
Қажетті «Лицензиар», «Рұқсат беру құжатының түрін» берілген
тізімнен таңдаңыз. «Әрі қарай» батырмасын басыңыз.

Сурет 6. «Лицензиар», «Рұқсат беру құжатының түрін» таңдау
Бұдан әрі жүйе пайдаланушыны «Лицензияны қалпына келтіруге

арналған деректер» бетіне жібереді. «Лицензиар» және «Санат» алаңдары
анықтамалықтан. Басқа алаңдар қолмен толтырылады. Қажет болғанда,
оларды алып тастауға және жаңа деректермен толтыруға болады.

Сурет 7. Деректер
Осы бетті толтырғаннан кейін «Әрі қарай» батырмасын басыңыз.
4. Келесі «Жеке деректерді толтырыңыз» бетінде тиісті алаңдарды
толтырыңыз.

Сурет 8. Жеке деректерді толтыру
Осы бетті толтырғаннан кейін «Әрі қарай» батырмасын басыңыз.

5. Бұдан әрі жүйе Сізді «Қажетті құжаттарды тіркеңіз» бетіне жібереді.
Құжатты осы бетке тіркеу үшін, оны жеке компьютерден жүйеге енгізу
қажетті. Түйреуіш түріндегі белгіні басыңыз.

Сурет 10. Қажетті құжаттарды бекіту
Нәтижесінде файлдарды енгізу терезесі ашылады. «Файылдың атауы»
алаңын толтырыңыз және «шолу» батырмасы арқылы файлға жолды
көрсетіңіз, содан кейін енгізу батырмасын басыңыз. Файлдарды енгізу
рәсімін
әрбір
файлға
жеке
жүргізу
қажетті.

Сурет 9. Құжаттарды жүктеу
Файлдарды енгізгеннен кейін, құжаттарды жүйеге тіркеу процедурасын
жасаңыз. Құжат атауына қарсы түйреуіш түріндегі белгіні басыңыз.
Ашылған файлдарды енгізу терезесінде аттас файлды табыңыз және оны
басыңыз. Құжаттарды тіркеу бетінде қанша құжат атауы көрсетілсе, сонша
рет осы процедураны жасаңыз. Осы процедурадан кейін «Ары қарай»
батырмасын басыңыз.

9. Өтінішке электрондық цифрлық қолтаңба қою бетінде сіздің (*.pfx сертификат) таңдап алып:

Қажетті электронды сандық қолтаңба таңдалған соң, жасырын белгіні
енгізіңіз:

ЭЦҚдағы мәлімметтер дұрыс болса, «Қол қою» батырмасына басу қажет.

Сурет 11. Өтініш туралы деректер
Өтініштің мәртебесін тексеру
1. Өтініштің мәртебесін тексеру үшін «Менің өтініштерім» қосымша
бетті таңдап алу қажетті.
«Менің өтініштерім» бетінде пайдаланушының өтініштерінің тізілімі
мына ақпаратпен көрсетіледі:
1) Өтініш нөмірі;
2) Берген күні;
3) Лицензиар;
4) Лицензия/рұқсат беру түрі;
5) Өтініш түрі;
6) Мәртебесі.
Жіберілген өтініштердің деректерін «Қарап шығу» батырмасы
арқылы қарап шығуға болады.

Порталмен жұмыс істеу
сұрақтарыңыз туындаса Сіз
байланыс орталығына келесі
хабарласа аласыз! 1414 және
тегін!

бойынша кез келген
тәулік бойы Бірыңғай
телефон нөмірі арқылы
8-800-080-7777 Қоңырау

