COMMERCIAL REGISTER

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

ИЗПОЛЗВАНИ СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
•

Сървърната част се хоства от IIS7. Приложенията и Web
услугите са изградени на C# и .NET 4.0. Мобилните
приложения са изградени на Java, Objective C и C# и
работят под операционни системи Android, Windows
mobile 8 и iOS 7.0. За предоставяне на информация, е
изградена сървърна част, която се хоства от IIS 7. В
сървърната част е разработен модул за предоставяне,
информация през браузър на мобилни устройства,
съобразен с графичните особености на мобилни
устройства и таблети - мобилен сайт.

БАЗОВИ ФУКЦИОНАЛНОСТИ
•

Графичният интерфейс е съобразен с изискванията за лекота и
удобство при използване при мобилни устройства и таблети.
Поддържа многоезичен интерфейс. Основните езици към момента са
Български и Английски, като могат да бъдат допълвани и с други езици.
В зависимост от размера на мобилното устройство, системата
автоматично адаптира размерите на шрифта и изображенията.
Навигацията е съобразена с особенностите при мобилните
устройства.

•

От гледна точка на сигурност и възможност за извличане на статистика
за посещенията на сайтовете е въведен сайт-тракер. Той дава
информация на оторизиран администратор на системата за всички
посещения на отделните части, както и основни параметри на
клиентското устройство, през което е достъпено като вид браузър, вид
операционна система и др.

•

С цел правилно управление на системните грешки, възникващи в хода
на изпълнение на програмата, е предвиден достъп до логовете на
операционната система.

ДИЗАЙН НА МОБИЛНИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
•

След инсталиране в мобилното
устройство се показва икона:

•

При стартиране на мобилното
приложение се показва въвеждащ екран,
след който се показва страницата за
справки. Областта за навигация при
изградените мобилни приложения се
състои от информация за агенцията и
контакти, справки, закони, новини и
линкове. Избор на опция при мобилния
сайт става посредством натискане на
съответния бутон или прелистване на
страници (при мобилните приложения).

ОСНОВНИ СТРАНИЦИ – ЗА АГЕНЦИЯТА
•

Информация – В нея има основна
информация за за агенцията и
услугите, които предлага.

•

Контакти – Посредством линк
"Контакти" се предоставя
информация за регистрирани
служители от регионални
структури. Избор на регион става
посредством избор от списък от
Dropdown меню. За региона е
въведена информация за адреса
и GPS координати, където се
намира.

ОСНОВНИ СТРАНИЦИ – СПРАВКИ
При мобилните приложения са
реализирани следните справки:
•

Справка по физическо лице.

•

Справка по юридическо лице .
Въвежда се информация за ЕИК
на фирмата и кода за сигурност
от картинка.

•

Справка по входящ номер.
След въвеждането на входящия
номер системата проверява
статуса и връща информация за
статуса по този входящ номер.

СПРАВКА ПО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
•

Справка по физическо лице при въвеждане на ЕГН на
физическо лице и код за
сигурност от картинка се показва
информация в Dropdown лист за
всички фирми, в които то участва.
Преди заявка към базата данни
се проверява валидността на
въведеното ЕГН. Последователно
от списъка могат да бъдат
избрани фирмите и
посредством бутон да се
визуализира детайлна
информация за тях.

ОСНОВНИ СТРАНИЦИ – ЗАКОНИ
•

Предоставя информация за
нормативна база
регламентираща дейността.
Показват се регистрирани
имена на нормативни
документи с възможност за
сваляне на документа.
Предвидена е възможност за
филтриране по видове
регистрирани документи.

ОСНОВНИ СТРАНИЦИ – НОВИНИ
•

Показва се списък с публикувани
новини с дата на публикуване,
заглавие на публикуваното съобщение
и част от публикуваното съобщение.
Посредством избор на съобщението
потребителите могат да прегледат
цялото съобщение, както и прикачени
към него документи. Посредством
бутон назад могат да се върнат към
списъка със съобщения и да изберат
друго.

•

Списъкът от публикувани съобщения
може да бъде филтриран по месец и
година на публикуване, както и да се
визуализират всички публикувани през
годината съобщения. Системата
предоставя възможност за достъп до
публикувани съобщения за последните
5 години.

ОСНОВНИ СТРАНИЦИ – ВРЪЗКИ КЪМ
ДРУГИ САЙТОВЕ
•

На тази страница се
визуализира списък с връзки
към сайтове на други
организации. Списъкът се
визуализира в таблица с
възможност за навигация по
страници.

ИЛЮСТРАЦИИ ОТ ДРУГИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
•

Показаните илюстрации досега са от приложението,
разработено за платформа – Android.

ПОЛЗИ
•

В забързания и динамичен свят все повече хора използват
мобилните си апарати, за да управляват своя бизнес в
реално време от всяка една точка.

•

Бърз и лесен достъп до важна и актуална информация.

•

Превенция от измами с несъществуващи фирми.

•

Превенция от измами с хора представящи се за
собственици на известни компании, без да е така.

•

Удовлетворение на потребителите от улесняване в
работата им с администрацията.

