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Супер Ассист Системс ХХК

Энэхүү “Монголын барилгачдын холбооны баригад бүртгэлийн вэб систем
(http://brigad.buildersasso.mn )” нь Монголын барилгачдын холбооны үйл ажиллагааны нэг
бөгөөд монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа хийж байгаа барилгын баригадуудыг
бүртгэж, нэгдсэн сан үүсгэх, мэдээллээр хангах зэрэг холбооны үйл ажиллагааг идэвхтэй
явуулах нэг хэрэгсэл болох вэб систем юм.
Монголын барилгачдын холбооны баригад бүртгэлийн вэб систем
http://brigad.buildersasso.mn/

СИСТЕМД НЭВТРЭХ
“Монголын барилгачдын холбооны баригад бүртгэлийн вэб систем” –ийг ажиллуулахаар
суулгасан веб серверийн хаягыг дурын интернет хөтөчийн хаягын хэсэгт оруулан
ажиллуулна.

http://brigad.buildersasso.mn
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Системийн хамгийн эхэнд гарах хуудасны баруун дээд буланд байх “нэвтрэх хэсэг” байх
бөгөөд хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээр нэвтрэн орно. Шинээр өөрийн барилгын
баригадаа бүртгүүлэх багын ахлагч, мөн хэрэглэгч “Бүртгүүлэх” товч дээр дарна.
Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн хуудас
Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн хуудас буюу тухайн баригадын мэдээлэл бүхий хуудас дараах
байдлаар харагдана.

Шинээр бүртгүүлэх
“Бүртгүүлэх” товч дарж энэхүү вэб системд шинээр бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд дараах
харагдац бүхий хуудсанд ажиллах болно. Шинээр бүртгүүлэхэд дараах мэдээллийг
оруулаад “Бүртгүүлэх” товч дарж бүртгэл баталгаажна.





Овог
Нэр
И-мэйл хаяг
Харилцах утас
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Сиситемд нэвтрэх хэрэглэгчийн нэр
Нууц үг
Зурган кодыг оруулна уу

Анхаар: Энэхүү бүртгэлийг тухайн барилгын баригадын ахлагч бүртгүүлэхийг зөвлөж
байна. Ахлагч бүртгүүлснээр өөрийн баригадын бусад гишүүд, ажилтангуудыг бүртгэх
боломжтой болохоос гадна баригадын хийсэн ажлдуудыг нэгдсэн санд оруулах
боломжтой болно.
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ҮНДСЭН ЦЭС
Системд аль ч баригадын ахлагч нэвтэрснээр доорх холбоос бүхий үндсэн цэс-дэлгэц гарч
ирнэ.

1. Толгойн цэс
Энэ цэсэнд Тухайн системд нэвтэрсэн Хэрэглэгчийн нэр болон Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн
хэсэгээс гарах даралт бүхий сонголтын цэс хоёр байрлана.
2. Үндсэн цэс
Бригадын мэдээлэл
оруулах

Тухайн бүртгүүлэхээр бүртгүүлж байгаа баригадын дэлгэрэнгүй
мэдээлэл оруулах, засах, харах боломжтой

Гишүүдийн мэдээлэл

Тухайн баригадын нийт гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг
бүртгэх хуудас. Энэ хуудаснаас мөн нийт гишүүдийн жагсаалт,
холбооны сургалтуудад хамрагдах боломжтой гишүүдийг
сонголт хийнэ.

Гүйцэтгэсэн ажлын
мэдээлэл

Тухайн баригадын урьд өмнө нь хийж байсан ажлуудыг оруулах
хуудас бөгөөд нийт хийсэн ажлуудын жагсаалт мөн харах
боломжтой.

Бригадын мэдээлэл

Систем нэвтэрсэн ахлагч бүхий баригадын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
зөвхөн харах цонх
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БРИГАДЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ
Энэ цэс бүхий дэлгэцэнд: Тухайн бүртгүүлэхээр бүртгүүлж байгаа баригадын дэлгэрэнгүй
мэдээлэл оруулах, засах, харах боломжтой.

Дараах мэдээллүүдийг заавал оруулна.






Ахлагчийн овог нэр
Баригадын үйл ажиллагааны төрөл
Гишүүдийн тоо
Ахлагчийн регистерийн дугаар
Утасны дугаар

Дээрх мэдээлэл оруулж дуусаад “Бүртгүүлэх” товч дарж баталгаажуулах бөгөөд оруулсан
баригадын мэдээлэл дэлгэцийн доор байрлах жагсаалтанд орно. “Засах” даралтаар
баригадын мэдээлэл засварлах боломжтой болох бөгөөд засварлаж дуусаад “Засварлах”
даралтаар баталгаажуулна.
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ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Тухайн баригадын нийт гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэх хуудас. Энэ
хуудаснаас мөн нийт гишүүдийн жагсаалт, холбооны сургалтуудад хамрагдах
боломжтой гишүүдийг сонголт хийнэ.

Баригадын гишүүн бүртгэхдээ энэ хуудасанд хийх бөгөөд дараах мэдээллийг оруулаад
“Бүртгүүлэх” даралтаар бүртгэл баталгаажна. Овог нэр оруулсан тохиолдолд бүртгэл
хийгдэнэ.













Гишүүний овог
Гишүүний нэр
Хүйс
Регистерийн дугаар
Боловсрол
Мэргэжил
Мэргэжлийн зэрэг
Холбогдох утас
Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан эсэх
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө авсан эсэх
ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан эсэх
ХАБЭА-н хяналтын карт авсан эсэх
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Баригадын гишүүдийн жагсаалт бүртгэлийн хуудасны доор байрлах бөгөөд дээрх
харагдацтай. Жагсаалтны тухайн нэг гишүүний мөрөн дэх “Засах” даралтаар баригадын
гишүүний мэдээлэл засварлах боломжтой болох бөгөөд засварлаж дуусаад “Бүртгүүлэх”
даралтаар баталгаажуулна.
Тухайн нэг гишүүнийг Барилгачдын холбооны онлайн сургалтанд хамруулах бол
жагсаалтнаас тухайн хүний мөрөн дэх “Сургалт” гэсэн дээр дарж идэвхтэй болгоод
“Сонгох” товч дээр дарж баталгаажуулна.
ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Тухайн баригадын урьд өмнө нь хийж байсан ажлуудыг оруулах хуудас бөгөөд нийт
хийсэн ажлуудын жагсаалт мөн харах боломжтой.

Баригадын хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын мэдээлэл бүртгэхдээ энэ хуудасанд хийх бөгөөд
дараах мэдээллийг оруулаад “Бүртгүүлэх” даралтаар бүртгэл баталгаажна.





Гүйцэтгэсэн ажлын нэр – дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах боломжтой.
Гэрээгээр ажилласан компаний нэр
Ажилласан хугацаа – хоногоор
Зураг сонгох – Тухайн ажил гүйцэтгэхдээ баталгаажуулсан зурагууд

Супер Ассист Системс ХХК
Дээрх дэлгэцэн дээрх “Зураг сонгох” даралтаар тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэж байхдаа
болон дараах зурагуудаас тухайн хийсэн ажилаа баталгаажуулах зорилгоор зурагууд
оруулах боломжтой хуудас нээгдэнэ.






Add files – Серверт зураган файл хуулахаар сонгох
Start upload – Серверт оруулахаар сонгосон файлуудыг бүгдийг нь нэгэн зэрэг
серверт хуулах үйлдлийг эхэлүүлэх
Сонгох – Тухайн зурагуудыг ажил дээрээ нэмж оруулах сонголт хийнэ.
Delete – Жагсаалтнаас зураг устгах

Зурагын жагсаалтан дах “Start” товч дарж зөвхөн тухайн зурагыг серверт хуулна. “Cancel”
хуулах үйлдлийг болих.
Энэд оруулсан тухайн баригадын хийсэн ажлуудын мэдээлэл, зурагууд нь үндсэн вэб
буюу “Монголын барилгачдын холбооны баригад бүртгэлийн вэб систем
-ийн баригадын мэдээлэл хуудсанд бүрэн байдлаар
(http://brigad.buildersasso.mn)”
харагдана.
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БРИГАДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Систем нэвтэрсэн ахлагч бүхий баригадын дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвхөн харах цонх

