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1.
1.1

ВСТУП
Сфера застосування

Посібник описує використання екранів «Керування обліковими записами», які є
частиною розрахункового модуля.
1.2 Взаємозв’язок з іншими документами
Немає
1.3 Цільова аудиторія
Цільовою аудиторією є ОСП та Учасники Ринку.
Користувачі цього продукту мають хороші знання в:


Роботі комп'ютера (включаючи навички щодо конфігурації та використання

інтернет-браузерів).


Бізнес-процесах: проведення розрахунків

1.4 Письмові позначки
Кнопки, картки та посилання на сторінках виділені жирним шрифтом.
Зірочка «*», що додається до опису мітки поля, вказує на обов'язкове поле.
Дві зірочки «**», означає, що поле для вводу також є обов'язковим. Якщо поле для
вводу не було заповнене користувачем, система робить це автоматично.
«Випадаючий список»: натиснувши курсором мишки на поле з випадаючим списком,
відображається вікно списку, щоб побачити всі доступні варіанти. Виберіть один із
елементів. Вибраний елемент залишається видимим у призначеному полі.
Скріншоти допомагають візуалізувати вербальний опис і не передбачають, що функції є
фактично доступними. Для цієї сфери діяльності, будь ласка, ознайомтесь з
функціональною специфікацією.

2.

Інформаційна панель облікового запису

2.1 Загальна інформація
Цей інтерфейс користувача дозволяє загальний огляд всіх рахунків Учасника Ринку.
Кожен обліковий запис представлений елементом із заголовком і сумою без ПДВ.
В розділі Розрахунок / Аккаунти /Огляд є 2 основні види відповідно до періоду
виставлення рахунків-фактур - щоденний та щомісячний. Кожен з них розділений на
дебетові та кредитові частини. В одному з квадрантів відповідно відображатиметься
елемент облікового запису з сумою, звідки користувач може перейти на сторінку з
деталями такого облікового запису

(Розрахунок / Аккаунти / Деталі) і переглянути всі

компоненти, які були включені в розрахунок.
2.2 Функції
2.2.1 Вибір учасника ринку та періоду
Використовуйте Розрахунок / Аккаунти /Огляд, щоб вибрати Учасника Ринку, для
якого будуть відображатися дані. В полі «Учасник Ринку» відображається назва учасника
ринку з ЕІС кодом Х-типу.
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Рисунок 1: Огляд Учасника Ринку

Дозволи
У списку відображатимуться лише учасники ринку, до яких користувач має
доступ.

Дозволи

визначені

в

меню

Адміністрація

/

Керування

користувачами.

Оберіть «Перспективу перегляду» для перемикання між двома варіантами перегляду.
Зміна способу перегляду перемикає дебетові та кредитові рахунки і відповідно змінює
назви елементів.

Рисунок 2: Перемикач Перспективи перегляду

або

Рисунок 3: Зміна назв елементів в залежності від Перспективи перегляду
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Натисніть на значок календаря, щоб вибрати дату, для якої будуть відображатися дані
рахунку. Дати для дебету та кредиту є синхронізовані, тому вибір дати дебету щоденного
рахунку буде відповідно оновлювати дату кредиту щоденного рахунку.

Рисунок 4: Огляд дат
2.2.2 Огляд елементу облікового запису
Елементи облікового запису відображатимуться в кожному з чотирьох квадратів,
залежно від:
• видів їх транзакцій;
• періоду виставлення рахунків-фактур;
• способу перегляду (перспективи).

Рисунок 5: Елемент облікового запису
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Наприклад:
1. Рахунки за небаланс для СВБ відображатимуться у дебетовій частині у
щоденному обліку, якщо переглядати дані зі сторони ОСП (Перспектива – ОСП).
Значення відображатиметься у лівій верхній частині екрана.
2. Тарифні стягнення з учасників ринку будуть відображатися у кредитовій частині
у щомісячному обліку, якщо переглядати дані зі сторони ОСП.
Хочемо звернути увагу, що суми на елементах завжди додатні. Напрямок платежу
визначається полем Дебет / Кредит.
2.2.3 Перегляд деталей облікового запису
Кожен елемент облікового запису є посиланням на сторінку Розрахунок / Аккаунти /
Деталі. Натисніть на будь-який елемент, щоб переглянути «Деталі».
На екрані Деталі Рахунків існують наступні функції:
A. Вибір учасника ринку та періоду
B. Вибір типу рахунку:


Для щоденних розрахунків:
a. Рахунок небалансу електричної енергії
b. Рахунок балансування електричної енергії



Для щомісячних розрахунків:
c. Рахунок послуг з диспетчеризації
d. Рахунок невідповідності допоміжних послуг
e. Рахунок невідповідності балансуючої енергії
f.

Рахунок врегулювання

g. Рахунок тарифу з передачі електричної енергії
h. Рахунок тарифу з диспетчеризації електричної енергії
C. Вибір перспективи перегляду інформації (зі сторони учасника ринку або ОСП)
D. Перегляд Деталей розрахунків
Сторінка «Деталі»
Натискання на елементи облікового запису в Розрахунок / Аккаунти / Огляд
переадресує вас на сторінку «Деталі» та автоматично вибере необхідне
меню

перегляду,

Платіж/Збір

за

учасника
небаланс

ринку

та

дату.

Наприклад,

відображатимуться

деталі

небалансу для дня вибраного на інформаційній панелі.

у

стовбці

розрахунку
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Оберіть «Перспективу перегляду» для перемикання між двома варіантами перегляду.
Зміна способу перегляду перемикає дебетові та кредитові рахунки і відповідно змінює
назви елементів.
Наприклад:
Використовуючи спосіб перегляду «Учасник Ринку» оплата за Допоміжні Послуги
нараховується на Рахунок послуг з диспетчеризації. Використовуючи спосіб перегляду
ОСП, така ж сума списується на Рахунок Диспетчерських послуг. Перемикання між
Учасником Ринку і ОСП змінить назви доступних облікових записів, а також місце, де
з'являється елемент.
3. ДАНІ ПРО ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС
3.1 Загальна інформація
На сторінці «Деталі розрахунків» відображаються детальні дані, пов'язані з рахунками
учасників ринку. В той час як на Інформаційній Панелі відображаються лише чисті
суми, які будуть виставлятися по рахунку, користувальницький інтерфейс сторінки
«Деталі» відображає ділення чистої суми на погодинні компоненти. На додаток, період,
за який відображені дані, може бути розширений від одного дня до місяця, щоб включити
більший діапазон дат, якщо це необхідно. Використовуйте цей екран, щоб краще
зрозуміти, як система розраховує чисту суму.
Інтерфейс використовується для того, щоб показати деталі доступних типів рахунків і
містить типову форму стандартів. Дані звідти можуть бути експортовані, натисканням на
кнопку «Завантажити всі дані».
3.2 Як використовувати
Наступні функції доступні на екрані:
A. Загальне фільтрування
B. Огляд таблиці даних
C. Налаштування на основі системи стовпців
3.2.1 Встановлення загальних фільтрів
Верхня частина екрану містить фільтри для таблиці нижче. Якщо ви перейдете на
сторінку «Деталі» з Інформаційної Панелі, всі фільтри в цьому розділі будуть
перенесені автоматично з Інформаційної Панелі. В іншому випадку
використовуються значення за замовчуванням.

Рисунок 6: Панель фільтрів
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Учасник Ринку
Фільтр «Учасник ринку» дозволяє вибрати учасника ринку, для якого
відображаються дані облікового запису. Одночасно можна вибрати лише одного
учасника ринку. За замовчуванням вибирається перший учасник ринку зі списку.
Тип рахунку
Фільтр «Тип рахунку» дозволяє вибрати для якого облікового запису
відображатимуться дані. За замовчуванням буде вибрано перший доступний обліковий
запис.
Період від/до
Ви можете вибрати діапазон дат, за який будуть надаватись дані. За замовчуванням для
параметра Період від / до встановлюється:
• останній день для щоденних рахунків
• останній місяць для щомісячних рахунків
Спосіб перегляду
Як і на сторінці «Інформаційна Панель», перемикач «Перспектива» дозволяє
переглядати деталі від імені Учасника Ринку або від імені ОСП. Натискання на перемикач
дозволяє перемикатись між Кредитом та Дебетом, щоб точно відобразити напрямок
платежу.
Пошук
Після того, як ви здійсните вибір всіх параметрів фільтру, натисніть на кнопку
«Пошук», щоб відобразити дані

Права користувача
Список учасників ринку, до якого користувач має доступ, залежить від ролі
користувача та компаній, що входять до його балансуючої групи. Це
керується адміністратором на сторінці «Адміністрація / Керування
користувачами».

Доступні типи рахунків
Список типів рахунків буде попередньо відфільтровано. Лише відповідні
рахунки будуть відображатися. Якщо вибраний Учасник Ринку не має
даних, підключених до одного з рахунків, він не відображатиметься у
списку.
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3.2.2 Огляд таблиці «Деталі розрахунків»

Рисунок 7: Таблиця деталей розрахунків
Таблиця «Деталі розрахунків» - це основний вигляд інтерфейсу користувача. Вона
відображає погодинний розподіл чистої суми з Інформаційної Панелі та містить такі
поля:


Зона – торгова зона.



Дата.



Розрахунковий період, який відображається погодинно.



Напрямок платежу.



Кількість небалансу в МВт*год – залежно від вибраного типу рахунку даний

стовпець матиме різні назви та значення. Одиниця виміру завжди МВт*год.


Ціна - залежно від вибраного типу рахунку даний стовпець матиме різні назви та

значення. Грошовою одиницею є гривня(₴).


Тип транзакції – відображає напрямок платежу - дебет або кредит. Хочемо

зауважити, що дані в цьому стовпці будуть залежати від вибраного способу перегляду
(перспективи).


Сума (Платіж/збір за небаланс) – відображає платіж за небаланс погодинно,

вираховується шляхом множення кількості небалансу на ціну на певну годину. Потрібно
враховувати, що даний стовпець аналізується разом із попереднім «Тип транзакції»,
щоб визначити напрямок платежу (дебетовий чи кредитовий). Залежно від вибраного
типу рахунку даний стовпець матиме різні назви. Грошовою одиницею є гривня(₴).
Сторінка «Деталі» також містить Загальну Суму - її можна знайти в нижньому правому
куті картки. Загальна сума - це підсумок всіх сум, відображених у стовбці «Платіж/збір
за небаланс» таблиці Деталі розрахунків.
Якщо загальна сума сформувалася по дебету для перспективи «Учасник ринку», то
це сума, за якою буде сформовано рахунок на оплату такому учаснику ринку.
Якщо загальна сума сформувалася по кредиту для перспективи «Учасник ринку», то
це сума, за якою буде сформовано рахунок на оплату адміністратора розрахунків на
користь такого учасника ринку.

Адаптивні заголовки
Заголовки Кількість небалансу в МВт*год, Ціна та Платіж/збір за небаланс
налаштовуються автоматично відповідно до обраного типу рахунку.
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Наприклад:
Заголовок стовпця Ціна буде називатися:
1. «IMSP» для:


рахунку небалансу електричної енергії,



рахунку врегулювання

2. «MSP/LABEO» для:


рахунку балансування електричної енергії

3. «Розрахований ROP» для:


рахунку послуг з диспетчеризації,



рахунку невідповідності допоміжних послуг,

4. «INSTQ» для:


рахунку невідповідності балансуючої енергії,

5. «Ставка тарифу» для:


рахунку тарифу з передачі електричної енергії,



рахунку тарифу з диспетчеризації електричної енергії

Обчислення
Сума (Платіж/збір за небаланс) обчислюється за наступною формулою:
Сума = Кількість небалансу * Ціна
Властивості Суми
Значення суми завжди додатнє. Потрібно враховувати, що даний стовпець
аналізується разом із попереднім «Тип транзакції», щоб визначити
напрямок платежу (дебетовий чи кредитовий). Також відображення даних
залежить від способу перегляду (перспективи) – або від учасника ринку,
або від ОСП.

3.2.3 Налаштування на основі стовпців
У таблиці «Деталі розрахунків» доступні 5 основних функцій налаштування.
Зміна порядку стовпців
Натисніть і перетягніть заголовки, щоб змінити їх порядок.

Рисунок 8: Функція зміни порядку стовпців
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Зміна порядку сортування
Натисніть на заголовок стовпчика, щоб змінити порядок сортування:


немає



висхідний



низхідний

Рисунок 9: Функція порядку сортування
Колонки «Закріпити» та «Автопідбір розміру»
Натисніть на значок «Меню» з правого боку заголовків стовпців, щоб відкрити
налаштування стовпців. Звідти ви можете:


закріпити стовпчик з лівої або з правої сторони таблиці



виконати автопідбір розміру одного чи всіх стовпців

Рисунок 10: Закріплення та автопідбір розміру стовпців
Фільтр для окремих значень
В налаштуваннях стовпчика виберіть значок «Фільтр». Поставте / зніміть галочку біля
окремих елементів, щоб показати / приховати їх у таблиці.

Рисунок 11: Фільтр для окремих значень
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Приховати/Показати стовпчики
В налаштуваннях стовпчика виберіть значок «Таблиця». Поставте / зніміть галочку біля
заголовків стовпців, щоб показати / приховати їх у таблиці.

Рисунок 12: Функція показати / приховати стовпці
4.

ДАНІ ПРО РАХУНОК

4.1 Загальна інформація
Сторінка «Рахунок» використовується для відстеження всіх рахунків-фактур створених
у розділі Розрахунок. Доступ до інтерфейсу можна отримати з меню «Розрахунки /
Рахунок / Огляд».

Рисунок 13: Інтерфейс сторінки «Огляд Рахунку»
4.2 Як використовувати
На екрані доступні такі функції:
A. Фільтр
B. Огляд
C. Перехід на сторінку «Розрахунок/Аккаунти/Деталі»
D. Експорт рахунків до Excel
E. Налаштування стовпців
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4.2.1 Фільтр
У верхній частині екрана містяться фільтри, які контролюють сторінку «Огляд».

Рисунок 14: Панель «Фільтр»
Нижче наведено опис кожного фільтра:
Учасник Ринку
Фільтр «Учасник Ринку» дозволяє налаштувати фільтр за назвою компанії. Це фільтр з
автозаповненням, де доступний лише один варіант вибору. Користувачі можуть почати
вводити назву учасника ринку та вибирати його із запропонованого списку.

Дія механізму автозаповнення


Видаліть будь-який текст з поля введення, щоб показати всі компанії.
Якщо у полі вводу є текст, список буде обмежений.



Список буде містити тільки тих учасників ринку, які мають дійсні рахунки.



Двічі натисніть на полі, щоб відкрити всіх доступних учасників ринку,
навіть якщо один вже є вибраним

Тип рахунку-фактури
Цей фільтр еквівалентний сторінкам: «Тип сервісу», «Огляд» та «Деталі». Це фільтр
множинного вибору, який обмежує відображення рахунків лише за вибраними типами.
Якщо поле залишити порожнім, фільтр не буде застосовано, і будуть відображені всі
рахунки.
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Рисунок 15: Фільтр «Тип сервісу»

Доступність типу сервісу
Фільтр включає всі типи рахунків, які містяться в системі. Однак, фактична
наявність рахунків буде залежати від процесів, які розробляються та
працюють.
Статус рахунку
Це фільтр, в якому можна зробити єдиний вибір, та який обмежує список рахунків на
підставі того, чи був оплачений рахунок чи ні. Існує можливість вибрати Всі, що
включить до списку як оплачені, так і неоплачені рахунки.
Дані від/ Дані до
Фільтр вибору дати дозволяє звузити пошук рахунків на основі облікового періоду, який
вони охоплюють. Наприклад, якщо ви встановите фільтр 01.07.2019 - 01.09.2019, то ви
побачите:


Щоденні рахунки за цей період (включаючи крайні дати)



Місячні рахунки за липень та серпень 2019.

Пошук
Натисніть цю кнопку, щоб розпочати фільтрування. Вибір у вищевказаних фільтрах не
вплине на таблицю нижче, якщо користувач не натисне кнопку «Пошук».
4.2.2 Огляд Рахунку
Центральна частина інтерфейсу відображає список доступних рахунків на основі вибору
фільтрів в частині Фільтр. У правому нижньому куті користувач може переглянути
загальну суму Кредиту та Дебету з усіх рахунків, які відображені у таблиці. Таблиця
огляду заповнюється, коли:
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Система завершила необхідні підрахунки Розрахунків і має відповідні дані про
рахунки



Генерація по отриманню рахунку пройшла і завершилась успішно.

У частині Огляд розміщується таблиця з такими полями:
Тип сервісу
Тип сервісу - це послуга чи відповідний Тип Рахунку, який використовується для
створення рахунку.
Номер рахунку
Номер рахунку - це унікальний номер, який надається кожному рахунку наступним
чином:


Номер рахунку складається з 13 символів ДДММРРРРXXXXX, де ДДММРРРР є
точною датою генерації рахунку, а XXXXX - послідовним номером, призначеним
для рахунків, відповідно до їх генерації. Номер рахунку також відображається
при експорті рахунку у формат Excel.

Номер контракту
Номер Контракту береться зі сторінки Розрахунки / Адміністрація / Контракти
учасників ринку. Він узгоджується учасником ринку та типом Сервісу/Рахунку.
Статус Рахунку
Статус

рахунку

може

бути

або

«Сплачено»,

або

«Не

сплачено»,

і,

наразі,

встановлюється вручну в цьому користувальницькому інтерфейсі. Усі нові рахунки
генеруються як «Не сплачено».
Дата виставлення


Дата формування рахунку.

Дані Від /Дані До
Обліковий період для перегляду рахунків.
Частина
У випадку Тарифних рахунків, щомісячна сума стягується декількома платежами і, таким
чином, генерується кілька рахунків, що відносяться до одного і того ж звітного періоду. Це
поле дозволяє швидко розмежовувати їх.
Кінцева дата оплати
Кінцева дата платежу по рахунку.
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Тип транзакції
Напрямок платежу. Це поле безпосередньо пов'язане з Перемиканням Способу
(Перспективи) Перегляду. Перемикач може бути знайдений вище таблиці і дозволяє
змінювати спосіб перегляду від Учасника Ринку до ОСП.
Сума
Сума, що підлягає сплаті за рахунком. Сума зазначається в українських гривнях з точністю
до двох десяткових знаків.

Сортування
Порядок сортування за замовчуванням відбувається за:
1. Типом сервісу
2. Кінцевою датою оплати

Загальна сума
Сума всіх дебетів і кредитів доступна в нижній частині екрана в розділі під назвою
«Усього».

Вибір рядка
Користувач може вибрати рядок, просто натиснувши в будь-якому місці
вздовж лінії всередині таблиці. Послідовно натискаючи на кілька рядків,
можна зробити множинний вибір. Щоб вибрати всі рахунки, користувач
може натиснути на значок «Поставити галочку» у верхньому лівому куті в
Огляді таблиці.

4.2.3 Перехід на сторінку «Розрахунок/Аккаунти/Деталі»
У верхньому правому куті картки Огляд знаходиться кнопка «Докладніше».
Натискаючи на цю кнопку ви перейдете на сторінку «Розрахунки / Аккаунти / Деталі»
вибраного рахунка. Користувач може використовувати кнопку «Назад» для переходу
назад до сторінки «Огляд рахунків» та зберегти вихідний фільтр.
Перехід до сторінки «Деталі»
Сторінка «Деталі» може відображати дані лише для одного типу рахунку одночасно,
тому кнопка «Докладніше» вимикається, коли користувач вибирає більше одного
рахунка.
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4.2.4 Експорт рахунків до Excel
У верхньому правому куті «Огляд» знаходиться кнопка «Експорт». Натискання на
цю кнопку починає генерацію шаблонного рахунку у формат Excel. Деталі про рахунок
детально описані в окремому документі.

Рисунок 16: Кнопка «Експорт рахунку в Excel»
Робочий процес. Приклад 1
1.

Налаштуйте фільтри, натисніть на кнопку «Пошук»

2.

Натисніть на рахунок, щоб вибрати його

3.

Натисніть кнопку «Експорт»

4.

Дочекайтеся закінчення процесу генерації

5.

Файл Excel буде завантажено автоматично

Робочий процес. Приклад 2
1.

Налаштуйте фільтри, натисніть кнопку «Пошук»

2.

Виберіть декілька рахунків

3.

Натисніть кнопку «Експорт»

4.

Дочекайтеся закінчення процесу генерації

5.

Архів Zip з усіма вибраними рахунками буде завантажено автоматично.

Приклад робочого процесу
1. Натисніть на поле «Учасник ринку» та оберіть компанію.
2. Виберіть Тип Сервісу та Статус Рахунку, а також фільтри «Дані від» та «Дані
до».
3. Натисніть кнопку «Пошук».
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4 . Оберіть перспективу «Учасник ринку».
5. В результаті вибору, таблиця заповнюється сформованими рахунками на
обраного учасника ринку.
6. Поставте відмітку на один із обраних рахунків або на декілька рахунків та
натисність кнопку «Експорт рахунка-фактури» (з правої сторони від кнопки
«Докладніше») для того, щоб завантажити їх в формат Excel.
7. Якщо обрати Перспективу «Учасник ринку», то за типом транзакції будуть
відображатися наступні дані:


Сума за дебетом – це сума, яку повинен буде сплатити учасник ринку за певним
видом

рахунку.

В

даному

випадку,

рахунок

завантажує

адміністратор

розрахунків та у підписаному вигляді надсилає його для оплати учаснику ринку
засобами поштового зв’язку або електронною поштою.


Сума за кредитом – це сума, яку повинен адміністратор розрахунків сплатити
учаснику ринку за певним видом рахунку. В такій ситуації учасник ринку
завантажує рахунок, підписує та надіслає його адміністратору розрахунків для
оплати засобами поштового зв’язку або електронною поштою.

Рисунок 17: Таблиця деталей розрахунків

