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Призначення програмного модулю 

Модуль Інтеграції програмного комплексу «Будівельні Технології – Кошторис» з підсистемою електронного 

документообігу e-Docs.Sign призначений для обміну електронними документами з системою e-Docs.Sign в режимі 

Онлайн, а саме: 

➢ Завантаження документів (інвесторська кошторисна документація, договірні ціни, акти приймання виконаних 

будівельних робіт та інші) з програми «Будівельні Технології – Кошторис» до системи e-Docs.Sign. 

➢ Завантаження до ПК «Будівельні Технології – Кошторис» переліку документів, відправлених користувачем до 

системи e-Docs.Sign, з можливістю перегляду тексту документа  

➢ Отримання сповіщення про доставку документів контрагентам. 

➢ Отримання сповіщення про новий коментар (питання/відповідь), що додано до документа контрагентом. 

➢ Отримання сповіщення про завершення опрацювання документа контрагентом (підписано/відхилено). 
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Налаштування інтеграції з ПК «Будівельні Технології: Кошторис 8» в системі e-Docs.Sign 

Перед початком роботи необхідно налаштувати параметри інтеграції з програмою Кошторис 8 в системі e-Docs.Sign. Це 

має зробити користувач системи e-Docs.Sign з правами Адміністратора. Зайдіть на сторінку «Налаштування» системи e-

Docs.Sign, виберіть меню «Інтеграція» і заповніть форму, як показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Налаштування інтеграції з ПК «Будівельні Технології: Кошторис 8» в системі -Docs.Sign. 

 

Вкажіть CallBack API Url: https://smeta.ua/esign/esign.php , рис. 1. 

Згенеруйте CallBack API token та скопіюйте його, рис. 1. 

https://smeta.ua/esign/esign.php
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Налаштування інтеграції з системою e-Docs.Sign в ПК «Будівельні Технології: Кошторис 8» 

В програмі Кошторис 8 виберіть меню «Сервіс» - «Налаштування». У вікні «Налаштування» перейдіть на вкладку 

«Документообіг», рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Налаштування ініціатора відправки документів до системі e-Docs.Sign. 

 

В поле «Токен» введіть CallBack API token, який ви згенерували в системі e-Docs.Sign (див. рис. 1).   

Натисніть кнопку в полі «Організація» та виберіть Вашу організацію з переліку контрагентів. У вікні «Контрагенти» для 

вибраної організації має бути обов’язково заповнено поле ЄДРПОУ. Після вибору організації, натисніть кнопку в полі 

«Ініціатор ПІБ» та виберіть ініціатора із списку контактів. Зверніть увагу, що у ініціатора має бути заповнено поле e-mail і 

користувач з таким e-mail має бути зареєстрований в системі e-Docs.Sign. Якщо e-mail не заповнено, зробіть це у вікні 

«Контрагенти». Натисніть «Застосувати», рис. 2. 
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Завантаження документів до системи e-Docs.Sign  

Щоб завантажити документ до системи електронного документообігу e-Docs.Sign в програмі Кошторис 8 виберіть 

команду меню «Сервіс» - «Документи ESIGN» - «Надіслати документ» або у вікні «Попереднього перегляду» натисніть 

піктограму «Завантажити документ до системи ESING», рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Завантаження документу до системи e-Docs.Sign. 
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В результаті програма виведе на екран вікно, в якому Ви можете налаштувати параметри завантаження документу до 

сервісу e-Docs.Sign, рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Налаштування параметрів завантаження документу (вкладка «Документ»). 

 

На вкладці «Документ» Ви можете вибрати тип документу (інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, акт 

приймання виконаних робіт та інші), вказати назву, номер, дату та суму документу в грн. Ці поля не є обов’язковими 

але їх важливо ретельно заповнювати, щоб у подальшому швидко знаходити необхідний Вам документ в системі  

e-Docs.Sign.   

 

На вкладці «Сторона 1» виберіть ініціатора та підписантів документу, рис. 5. 
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 Рис. 5. Налаштування ініціатора та підписантів Сторони 1. 

 

Якщо ініціатор відправки документів до e-Docs.Sign був налаштований за замовчуванням (див. рис. 1), то інформація 

щодо ініціатора Сторони 1 буде заповнена автоматично, рис. 5. Щоб додати підписантів, натисніть кнопку у списку, що 

розташований в нижній частині вікна і виберіть підписантів із списку контактів. Зверніть увагу, що у підписантів має бути 

заповнено поле e-mail і користувач з таким e-mail має бути зареєстрований в системі e-Docs.Sign. 

 

Виберіть завдання, за замовчуванням, встановлено завдання «підписати документ» та порядок обробки документу 

(якщо встановлено «1» - першим документ обробляє Сторона 1), рис. 5.  
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На вкладці «Сторона 2» заповніть дані щодо підписантів Сторони 2, рис. 6. Для цього натисніть кнопку у полі 

«Організація» та виберіть організацію із списку контрагентів. Після чого натисніть кнопку у полі «Підписант ПІБ» та 

виберіть підписанта із списку контактів поточної організації. Якщо у Сторони 2 більше ніж один підписант, Ви можете 

вказати інших підписантів у списку, який розташований в нижній частині вікна, рис. 6. Зверніть увагу, що у підписантів 

має бути заповнено поле e-mail і користувачі з такими e-mail мають бути зареєстровані в системі e-Docs.Sign. 

 

 
Рис. 6. Налаштування підписантів Сторони 2. 

 

Якщо документ підписується Стороною 3, виконайте аналогічні налаштування підписантів для Сторони 3.  

Натисніть «Застосувати» щоб завантажити документ до системи e-Docs.Sign, рис. 6.  
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Перегляд документів, завантажених до системи e-Docs.Sign 

В програмі Кошторис 8 виберіть команду меню «Сервіс» - «Документи ESIGN» - «Перегляд документів», рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Вибір команди перегляду документів, завантажених до системи e-Docs.Sign. 

 

В результаті програма Кошторис 8 відкриє перелік документів, які були завантажені до системи e-Docs.Sign поточним 

користувачем, рис. 8. 
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Рис. 8. Перелік документів, завантажених до системи e-Docs.Sign 

 

В списку документів відображається наступна інформація дата, номер, тип, назва, сума, статус. Статус відображає 

поточний стан опрацювання документу, наприклад: документ відправлено до системи e-Docs.Sign, до документу  

додано коментар, документ опрацьовано (підписано). В нижній частині вікна, на вкладці «Коментарі» відображаються 

коментарі, які додали користувачі системи e-Docs.Sign до даного документу, рис. 8.  

 

Щоб переглянути текст документу натисніть піктограму «Перегляд PDF», рис. 8. В результаті програма Кошторис 8 

завантажить текст документу у форматі PDF. Щоб оновити список документів, натисніть піктограму «Оновити», рис. 8.  

 

ТОВ «Computer Logic Group» бажає Вам приємної та продуктивної роботи! 


