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Для того щоб швидко обмінятись оригіналами документів та стати членом Асоціації
Україна Ваш Ініціатор відправляє Запрошення для реєстрації у сервісі на

електронну пошту яка була вказана в анкеті Вашого особистого кабінету Асоціації
Запрошення містить унікальне посилання по якому необхідно буде перейти

Для реєстрації в сервісі обовʼязково буде потрібен Ваш електронний підпис ЕЦП або
КЕП ЕЦП або КЕП підтвердить Ваше право на обробку юридично значущих документів які
надійдуть від Ініціатора

Перейдіть за посиланням в листі до форми реєстрації створіть та запамʼятайте
пароль для входу на платформу натисніть кнопку Реєстрація з ЕЦП
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Далі натисніть кнопку Оберіть ключ вкажіть розташування файла ключа
КЕП ЕЦП на Вашому комп ютері введіть пароль від ключа та натисніть Зчитати
ключ

В результаті успішного зчитування на екрані з явиться інформація про
Вашу ЕЦП КЕП Перевірте коректність даних та натисніть Підтвердити

Вітаємо Ви успішно створили свій аккаунт та компанію в сервісі Будь
ласка ознайомтесь та прийміть умови роботи в сервісі для продовження роботи
Звертаємо Вашу увагу що Ви будете працювати в сервісі абсолютно безкоштовно Всі
витрати за користування на стороні Ініціатора обміну

Інструкція для учасників Асоціації
Товарної Нумерації Уркаїна

                                                    Support@edin.ua (044) 359 01 12 EDIN.UA

mailto:Support@edin.ua
https://edin.ua/


Якщо Ваша компанія раніше вже була зареєстрована на платформі
Вам надійде сценарій документообігу Контракт від Ініціатора на платформу Для
приєднаяння до сценарію авторизуйтесь на платформі за адресою

і зайдіть у розділ Контрагенти Сценарії документообігу
Вхідні

Або перейдіть за посиланням у отриманому електронному листі
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Не прочитаний сценарій буде відображатись жирним шрифтом зі статусом
Новий
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Для опрацювання комплекту документів авторизуйтесь на платформі за
адресою і зайдіть у розділ Зовнішні комплекти документів
Вхідні

Або перейдіть за посиланням у отриманому електронному листі

Інструкція для учасників Асоціації
Товарної Нумерації Уркаїна

                                                    Support@edin.ua (044) 359 01 12 EDIN.UA

https://doc.edi-n.com
mailto:Support@edin.ua
https://edin.ua/


Сервіс працює за сценарієм який був попередньо налаштований
Ініціатором для Партнера Для деяких комплектів контрагенту необхідно додати
документи Фінансовий звіт Форма квитанція № Для цього натисніть
кнопку Додати та завантажте вказані документи до комплекту

Оберіть документи для підписання та натисніть кнопку Підписати все

Оберіть файли електронних підписів та печаток Вашої компанії уведіть
пароль до ключів та натисніть кнопку Зчитати
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Дякуємо за користування сервісом

Виберіть зчитані електронні підписи печатки на натисніть Підписати

Підписані документи відправте Ініціатору натиснувши на кнопку Прийняти
або Надіслати довкладення
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Служба технічної підтримки
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