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РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація користувачів в програмно-технічного комплексу “Системи
Системи
моніторингу фондового ринку в НКЦПФР”
НКЦПФР” (далі - ПТК СМФР) здійснюється
вільному доступі в мережі Інтернет.
Доступ користувачів до ПТК СМФР здійснюється за адресою:
http://smfr.nssmc.gov.ua/
Аналогічний доступ користувачів до ресурсів ПТК СМФР та її підсистем
користувачі можуть отримати за наступними адресами:
адресами:
http://audit.nssmc.gov.ua/ - Реєстр аудиторських фірм;
фірм;
http://cert.nssmc.gov.ua/ - Реєстр сертифікованих осіб,
осіб, що здійснюють
професійну діяльність З ЦП в Україні;
Україні;
http://lr.nssmc.gov.ua/ - Ліцензійний реєстр професійних учасників
фондового ринку;
ринку;
http://kua.nssmc.gov.ua/ - Діяльність КУА.
КУА.
Розробники ПТК СМФР рекомендують для корекного відображення інформації при
роботі в ПТК СМФР використовувати наступний перелік Інтернет-браузерів:

Safari
Mozilla firefox
Google chrome

Типове відображення в Інтернет головної сторінки ПТК СМФР:

Для здійснення реєстрації користувачу необхідно на головній сторінці ПТК СМФР
обрати меню “Реєстрація користувачів”:

Користувачу пропонується обрати підсистему ПТК СМФР, в якій від бажає
зареєструватися:

При реєстрації користувачу необхідно визначити власний логін, зазначити
електронну адресу (Email), зазначити пароль, ввести код зображення зазначений на
малюнку та натиснути на кнопку “Зберегти”:

Користувачам слід звернути увагу на те, що в ПТК СМФР реквізити реєстрації логін
та Email є унікальними в системі. При наявності в системі вже зазначених логіну
та/або Email користувачу буде відмовлено в реєстрації.

ВХІД В СИСТЕМУ
Для початку роботи в ПТК СМФР користувачу необхідно обрати меню “Вхід”:

Вхід в систему здійснюється після введення користувачем власного логіну, паролю,
коду зображення (Код підтвердження) зазначений на малюнку та натискання
кнопки “Увійти”:

Після проведення системою авторизації користувач продовжує здійснювати
подальшу роботу в тій підсистемі ПТК СМФР, в якій здійснював реєстрацію.

ВІДНОВЛЕННЯ
У разі втрати користувачем паролю він має можливість скористатись функцією
відновлення паролю шляхом переходу за посиланням “Забули пароль?” :

Користувачу необхідно ввести email, який було зазначено при реєстрації та
натиснути на кнопку “відновити”:

На електронну адресу користувача направляється відповідне електронне
повідомлення:

Після отримання електронного повідомлення користувач здійснює перехід на
зазначене посилання:

Користувач здійснює введення нового паролю та зберігає його в системі натиснувши
кнопку “Відновити”:

Подальша робота користувача в ПТК СМФР здійснюється вже із новими реквізитами.

Бажаємо успіхів та приємної роботи з ПТК СМФР!

