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Cap. I.

Crearea contului și Instalarea programului.

a. Crearea contului în Browser-ul web.
a) Accesează www.expertrsvti.ro . Apasă butonul “Contul meu”.

b) Apasă butonul “ Autentificare “

c) Creează un cont nou:
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d) Introdu toate datele solicitate si apasă butonul Creează cont:

e) Verifică-ți căsuța de e-mail, si confirmă crearea contului.

f) Apasă din nou butonul “Autentificare”

g) Introdu adresa de e-mail și parola și apasă butonul “Autentificare”:
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h) Dă click pe butonul roșu din josul paginii, să se activeze o licență gratuita de probă:

i) Adaugă utilizatorii care vor lucra în program (RSVTI-știi) :
Da click pe Butonul Utilizatori
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Click pe butonul Adauga Utilizator

Completează datele din fereastra care s-a deschis și apasă butonul Adaugă

Daca lucrează mai mulți RSVTI-ști, introdu-i pe rând unul câte unul.
Cu adresa de e-mail si parola introduse aici, RSVTI-știi se vor loga în program
Dacă unul din RSVTI-ști uită parola, apasă butonul Modifică și poți alege altă parolă.
Tot de aici, poți dezactiva contul unui RSVTI-st, daca acesta pleacă din firmă
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CAPITOLUL 2 Lucrul cu programul
a) Accesarea programului
Tastează in browser www.expertrsvti.ro și apasă butonul Logare în aplicația Web

Introdu adresa de mail si parola, create în planșa Utilizatori
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Meniul principal al programului
Conține o bară laterală stânga, unde se găsesc șase butoane principale.

Fiecare din Butoanele principale deschide cate o planșă.
1) Butonul Cont, care la apăsare se expandează și apar sub-meniurile:
a) Setări, unde poți edita datele de RSVTI. Tot aici, poți introduce, la Istoric, ultimele numere de
Procese verbale, pe care le-ai folosit până acum, astfel ca procesele verbale emise în continuare
cu programul, vor avea numerele următoare.

In partea inferioară a meniului găsești datele licenței.
b) Lasă-ne un feedback, unde poți semnala o eroare sau propune o funcționalitate nouă.
c) Ieși din cont
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2) Butonul Căutare deschide planșa în care se poate căuta după Societăți, Persoane sau Echipamente
Pentru ușurința căutării, se pot activa sau dezactiva filtrele.

3) Butonul Status conține graficele lunare. Planșa este împărțită în doua: Echipamente si Persoane
Pentru fiecare lună sunt alocate câte patru grafice colorate diferit.
A: Pentru echipamente, în fiecare lună sunt trei coloane, care reprezintă:
- Echipamente cu autorizații expirate
- Echipamente cu durata de viață expirată
- Echipamente cu revizia tehnica expirată

Daca dai click pe o coloană, va apare o planșă cu echipamentele din luna respectivă și apăsând
butonul Autorizează, ajungi direct în planșa de extindere a autorizației.
In partea de jos, găsești butonul Exportă, pentru a genera un fișier Excel, cu tot ce ai de
reautorizat în luna respectivă. Cool, nu?
Poți vizualiza grafice pentru toata activitatea, (toate unitățile) , doar pentru o unitate anume, sau
doar pentru o societate.
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B. Pentru personalul deservent, in fiecare lună sunt trei coloane, care reprezintă:
-

Persoane cu autorizații expirate
Persoane cu taloane expirate
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Dacă dai click pe o coloană, va apare o planșă cu autorizațiile persoanelor care expiră în luna
respectiva și apăsând butonul Autorizează, ajungi direct în planșa de extindere a autorizației.

4) Butonul Unități. Aici se începe practic lucrul cu programul.
Gestiunea locațiilor unde se găsesc echipamente este structurata pe două niveluri: Unități si Societăți
O Unitate poate conține doar o Societate sau mai multe Societăți.
Exemplu:
-Unitatea Cimentul SA, Poate conține patru Societăți: Fabrica de ciment 1, Fabrica de ciment 2,
Fabrica de ciment 3 si Fabrica de ciment 4
- Sau Unitatea Service SRL, poate conține doar o societate – Service SRL, in care se găsesc toate
echipamentele, fără a fi diferențiate pe diferite puncte de lucru.
5) Butonul Rapoarte deschide planșa unde se pot genera liste de rapoarte pe echipamente, liste de
personal autorizat, rapoarte de lucru pentru RSVTI, etc.
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6) Butonul Cursuri, deschide planșa ce conține materiale de instruire, pentru principalele meserii.

7) Butonul Teste, deschide planșa în care se găsesc teste de verificare a cunoștințelor, pentru
principalele meserii.

8) Butonul Baza legală duce spre planșa ce conține colecția de Legi, HG, OUG, Prescripții tehnice și
Ordine ale Inspectorului De Stat Șef.
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Inițializarea Programului la prima utilizare:
1. Apasă butonul Cont, aflat în partea stânga sus și apoi butonul Setări.
2. Prima data, trebuie sa introduci numărul Autorizației de RSVTI și data expirării, daca nu le-ai
introdus la definirea utilizatorilor.
3. Derulează în jos planșa, până la secțiunea Istoric

Programul începe numărătoarea automată a Proceselor verbale , cu numărul 1. Dacă dorești ca
programul sa continue cu numărătoarea PV de unde ai rămas la completarea manuală, va trebui să
introduci la ISTORIC, ultimele numere de P.V. folosite pana acum.
Programul iți cere trei numere:
- Ultimul număr de P.V. folosit la AF sau VTU la Instalații sau echipamente.
- Ultimul număr de Adeverință folosit la manevranți , legatori de sarcină, etc.
- Ultimul număr de P.V. de examinare, folosit la acceptarea manevranților, a legatorilor de sarcină
etc.
Daca nu completezi nimic în aceste rubrici, programul începe cu nr. 1.
ATENTIE: Poți scrie ultimele numerele folosite, doar înainte de completarea
primului Proces Verbal. După ce programul alocă numărul 1, nu vei mai
putea introduce numere în aceste câmpuri.

Cap. III Utilizarea programului, Introducerea datelor

-

1. Introducerea datelor
Programul permite lucrul cu unități care au mai multe subunități.
De exemplu: Unitatea Rom Cement poate avea subunități Fabricile de ciment: Ceahlău, Bicaz,
Neamț.
Sau Combinatul Petrochimic are subunități secțiile de prelucrare.
Sau Unitatea SCOLI, poate avea subunități Școala 10, Școala 5 si Școala 16.
Subunitățile, în program sunt denumite Societăți.
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a. Introducerea Unităților
În planșa principală , apasă butonul Unități si apoi butonul Adaugă Unitate.

Introdu numele Unității și apasă “Salvare”

Unitatea nou creată va aparte în planșă.

Pentru a continua, dă click pe unitatea nou creată
b. Introducerea Societăților
In planșa Societăți, apasă butonul Adaugă Societate .
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Celelalte butoane din planșă sunt:
- Statistici. – Arata graficele echipamentelor si persoanelor doar din aceasta Unitate
- Modifică – Se poate edita denumirea unității
- Șterge – Șterge Unitatea, fără posibilitatea de recuperare a datelor.

Se poate importa un fișier de tip imagine, cu antetul societății.
După completarea datelor , apasă butonul Salvare.

Intră în Societatea nou creată cu dublu click:
Planșa nouă va arăta în felul următor:
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În modulul 1 sunt datele despre societatea introdusă.
Butoanele din acest modul, au următoarele funcționalități:
-

Hartă – Indică pe Hartă poziționarea societății, daca adresa a fost introdusă corect și este
cunoscută.
Statistici – Afișează graficele pentru această societate.
Modifică – Se pot edita datele societății
Mută – Permite mutarea societății în alta Unitate
Dezactivează – Permite marcarea societății ca Dezactivata, ăn cazul întreruperii unui contract. In
grafice, nu se vor vedea datele societăților dezactivate. Ulterior, societatea se poate reactiva.
Șterge – Șterge societatea cu toate datele despre echipamente, persoane si autorizații emise.
Atenție, datele nu mai pot fi recuperate.

2. Butonul Echipamente, deschide planșa de gestionare a echipamentelor
3. Butonul Persoane, deschide planșa de gestionare a personalului deservent
4. Modulul 4 va afișa Autorizațiile emise în această societate

C. Modulul Echipamente
Modulul Echipamente are două butoane:
o Adaugă
o Comandă CNCIR
Pentru a intra în modul, apasă butonul Echipamente, din planșa Societăți
Planșa care se deschide va arăta în felul următor:
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Apasă butonul Selectează Categoria. Se va deschide un meniu cu toate categoriile de instalații,
din toate prescripțiile ISCIR.
Unele categorii, au și sub categorii. Acestea sunt marcate cu semnul >

Alege categoria dorită, dând click pe ea.
Apoi apasă butonul Înainte.
Pentru exemplificare am ales categoria Motostivuitor.
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Completează succesiv toate datele solicitate despre echipament, pană la salvarea acestora.

Urmează datele despre gestiunea echipamentului
Toate datele introduse aici sunt folosite in completarea P.V., cu excepția Numărului de inventar.
Data expirării duratei de viață este foarte importantă, deoarece va fi folosita in grafice.
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După vizualizarea planșei de confirmare a datelor introduse, apasă butonul ADAUGĂ.
Echipamentul apare în listă:

Dă click pe echipamentul Stivuitor și se va deschide următoarea planșă:
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În planșa echipamentului se regăsesc 4 module:
1. Modul despre echipament, unde se află butoanele:
a. Clonează – Se folosește în cazul introducerii mai multor echipamente de același
tip. De exemplu Transpaletă manuala. La clonare, planșele cu date sunt deja pre
completate, ușurând adăugarea echipamentului.
b. Prelungește durata de viață. - In urma expertizării efectuate la expirarea duratei de
viață, se stabilește data până la care mai poate funcționa echipamentul. Această
dată se introduce in program
c. Modifică – Butonul permite editarea datelor echipamentului
d. Mută – Butonul permite mutarea echipamentului în altă Societate
e. Scoate din funcțiune – Echipamentul se scoate din funcțiune, ca urmare a
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Conservării. La dorință se poate repune in funcțiune.
f. Șterge. – Se folosește ca urmare a scoaterii din funcțiune ca urmare a Casării sau
Vânzării echipamentului
2. Modulul Autorizații unde se regăsesc butoanele proceselor verbale de AF (Autorizarea
funcționării) și VTP (Verificare tehnică periodică)
3. Modului Proceselor verbale, unde se regăsesc butoanele PV de Acceptare montaj și PV
de Participare la Expertiză
4. Modulul Revizii, ce permite urmărirea lucrărilor de întreținere si revizie periodică.
MODULUL AUTORIZAȚII
Adăugarea Procesului Verbal de Autorizare a funcționării - AF
Având in vedere că Stivuitorul este verificat tehnic de către CNCIR, trebuie doar sa adăugam in
program, Numărul P.V., Data emiterii și Data scadenței:

Exact la fel se completează formularul și în cazul VTP.
Odată completat un PV, echipamentul va apare in grafice, în luna în care expiră PV.
In cazul echipamentelor supravegheate de RSVTI, se completează câmpurile din planșa de
admitere a funcționării (sau a VTP), se editează cu atenție câmpul “Am constatat următoarele: “
apoi se apasă butonul Salvează.
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Se va genera automat P.V. , conform modelului din prescripțiile tehnice ISCIR:
Documentul generat este de tip .docx, astfel că se poate edita, înainte de a fi printat.
Acum se va vedea cât de importantă este completarea tuturor câmpurilor, la introducerea datelor
societății și a datelor echipamentului.
Daca datele lipsesc, ele vor trebui introduse manual în fișierul .docx generat de program.
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MODULUL PROCESE VERBALE
Completarea unui P.V. de acceptare montaj (sau de participare la expertiză):
Se completează data întocmirii P.V. și se apasă butonul Salvează

Se va genera automat documentul .docx cu PV completat
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MODULUL DOCUMENTE
Permite păstrarea documentelor care țin de echipament:
Se pot uploada fișiere de tip imagine -jpg, png, și fișiere PDF:
• Fotografii ale echipamentului și ale plăcii de timbru
• Procesele verbale scanate, emise de CNCIR
• Documentația de montaj
• Raportul de expertizare ... etc.
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MODULUL REVIZII TEHNICE
Pentru adăugarea unui PV de întreținere tehnică periodica sau de revizie, întocmit de societatea cu care
ai contract de întreținere, apasă butonul Document revizie tehnică:

Completează numărul P.V, data reviziei și data expirării. Revizia se adaugă în grafice, în luna expirării.

Așa arată planșa Echipamente, după completare:
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Revenind la planșa Echipamente, sub modulul Echipamente, găsim modulul Autorizații, unde se află
toate autorizațiile echipamentelor din această societate.
Pentru ușurința căutării, în momentul când vor fi multe autorizații create, se pot folosi filtrele de
Autorizații valabile, Autorizații expirate și Autorizații anulate.
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Aceasta a fost modulul ECHIPAMENTE
Niciodată nu a fost mai ușoară gestionarea acestora.
Totul este organizat, intuitiv și ușor de folosit.
În plus tot modulul este optimizat pentru folosirea pe tablete si telefoane mobile.

27

MODULUL PERSOANE

a. Introducerea sau importarea persoanelor
Introducerea persoanelor una câte una:
Apasă butonul Adaugă și completează câmpurile, inclusiv localitatea si județul nașterii. Acestea sunt
necesare la completarea autorizațiilor. Adresa, telefonul si e-mailul sunt opționale și le poți introduce
doar daca crezi că iți trebuie ție. Programul nu le folosește.
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Importarea persoanelor dintr-un tabel Excel ( .xlsx)
Atenție: Nu se pot importa persoane din tabele de tip .xls ci doar din cele de tip .xlsx
Este o funcție utilă daca ai mai multe persoane de adăugat. Noi, de ex., trimitem clienților
fișierul model și solicităm completarea acestuia, în vederea importului și a autorizării.
Obține fisierul .xlsx care trebuie completat, apăsând butonul Descarcă șablonul xlsx pentru import
persoane

Completează tabelul cu datele persoanelor și salvează fișierul. Importă fișierul salvat anterior.
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Adăugarea unei autorizații emise de ISCIR.

Apasă butonul Selectează meseria, alege meseria dorită si apoi apasa butonul Inainte

Completează Numărul Autorizației și data emiterii talonului. Data expirării talonului se va completa
automat peste 4 ani.
Completează data efectuării instruirii periodice anuale și data expirării .
Poți apăsa butonul “peste un an”. Apoi apasă butonul Înainte.

Dupa verificarea și salvarea datelor introduse, în Grafice, va apare într-o coloană, talonul, în luna în care
acesta expiră.
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Pentru adăugarea unei Autorizații în urma unei instruiri anuale, apasă butonul Autorizare

Selectează meseria pentru care dorești sa faci autorizarea.

Pentru meseriile din categoria 'Personal de deservire' (la care persoanele detin autorizații ISCIR și Talon)
ex. Macaragii, Fochisti, Stivuitoristi…vor fi afișate doar persoanele care au autorizație ISCIR aferentă
meseriei respective.
Pentru meseriile din categoria 'Personal auxiliar de deservire' ex. Manevranți, Legători de sarcină …, vor fi
afișate toate persoanele din societate.

După introducere, confirmă datele și apasă butonul Creează.
Se va genera Procesul verbal și Adeverințele (adeverințele se emit doar pentru personalul auxiliar )
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Toate autorizațiile emise se văd în modulul Autorizații.

De asemenea, toate autorizațiile se vor regăsi în planșa grafice, în lunile în care acestea expiră.
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Nu în ultimul rând:

Butonul de Feedback
In colțul stânga sus al planșei programului, apasă butonul CONT.
Se expandează un meniu, care conține butonul Lasă-ne un feedback.
Aici poți, foarte usor să ne trimiți o sugestie de îmbunătățire, să semnalezi o eroare, sau să
trimiți orice informație în legatură cu programul.
Te rog foarte mult să semnalezi imediat orice ne-funcționalitate,
astfel încât să o putem corecta în cel mai scurt timp.

Daca ai parcurs acest manual până la sfârșit, te felicit.
Iar dacă si aplici în program cele citite,
cu siguranță vei fi mai eficient de acum înainte.
Pentru orice întrebare privind folosirea programului ExpertRSVTI,
mă poți suna la 0741078919
Iți doresc succes în folosirea programului ExpertRSVTI !
P.S.
Poți sa câștigi bani din vânzarea programului, devenind Afiliat.
Oferim 50% din valoarea licenței din primul an, daca recomanzi programul altor RSVTI-ști sau
societăți comerciale.
Pentru detalii, trimite un mail pe adresa : adrian@expertrsvti.ro

DEZVOLTATOR,
Ing. Adrian Miclaus
Tel.0741078919
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