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Перелік скорочень
CAN

– (Card Access Number) Код доступу до картки

ID-картка

– Електронна картка, що містить безконтактний електронний
носій інформації та персональні дані

БЕН
ЄДДР

– Безконтактний електронний носій
Єдиний державний демографічний реєстр

ПЗ

– Програмне забезпечення

ПК

– Персональний комп’ютер

РНОКПП

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1

Область застосування
Інструкція призначена для надання необхідної інформації щодо користування

програмним забезпеченням «IDReaderUA» (надалі – ПЗ), а також – для надання опису
можливих помилок при використанні ПЗ.
ПЗ встановлюється на ПК і виконує наступні функції:
 взаємодія

зі

зчитувачами

ID-карток

(виводиться

список

зчитувачів,

підключених до ПК та готових до роботи – для яких встановлено драйвери),
(див. п. 2.2);
 встановлення сесії PACE на основі введеного CAN (див. п. 2.3);
 зчитування персональних та біометричних даних, які записані на БЕН IDкартки див. п. 2.3;
 виділення та копіювання персональних даних користувача (див. п. 2.3);
 вивантаження даних користувача у файли .xml або .csv-формату (див. п. 2.3);
 завантаження/видалення кореневих сертифікатів для ID-картки, (див. п. 2.4);
Користування ПЗ можливе тільки після проходження процедури ліцензування,
описаної в документі [1].
1.2

Рівень підготовки користувача
Користування ПЗ повинен виконувати підготовлений фахівець, що має навички

користування персональним комп’ютером, зчитувачем даних з БЕН ID-документів та
ознайомлений з даною Інструкцією.
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2 ОПИС ПРОЦЕДУР
2.1

Підготовка до початку роботи
Для початку роботи з ПЗ необхідно виконати наступні кроки:
1. Увімкнути ПК.
2. Встановити ПЗ згідно з Інструкцією по встановленню.
3. Підключити до ПК зчитувач даних з БЕН ID-документів, попередньо
встановивши необхідні драйвери для зчитувача, при цьому зчитувач повинен
відповідати вимогам, описаним в документі [1].
4. Прикласти ID-картку до зчитувача.
5. Запустити ПЗ подвійним натисканням лівої кнопки миші на його ярлику на
робочому столі.
6. При початковому запуску ПЗ потрібно обов’язково пройти процедуру
ліцензування, описану в документі [1] і після цього повторно запустити ПЗ, як
описано в попередньому пункті.

2.2

Початок роботи ПЗ
Подвійним натисканням лівої кнопки миші на відповідному ярлику робочого столу,

потрібно запустити ПЗ. При цьому відкриється початкове вікно, що зображено на рис.
2.2.1.

Рисунок 2.2.1 – Головне вікно ПЗ
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Для вибору зчитувача документів (якщо підключено декілька зчитувачів і для них
встановлені драйвери) потрібно з випадаючого списку поля «Зчитувач документів»
вибрати потрібний пристрій, який буде використовуватись для зчитування даних з IDкартки за допомогою CAN (див. рис. 2.2.1).
Якщо зчитувач з будь-яких причин невірно підключений (поле «Зчитувач
документів» порожнє), або непідключений, то відобразиться відповідне повідомлення:
«Не підключено зчитувач документів» (див. рис. 2.2.2).

Рисунок 2.2.2 – Повідомлення про непідключений зчитувач
Для коректного зчитування даних ID-картки на вкладинці Сервіс повинен бути
завантажений кореневий сертифікат, опис процедури завантаження сертифікатів міститься
в п. 2.4.
Якщо закінчився термін ліцензії отриманої згідно процедури описаної в п. 2.2
«Інструкції зі встановлення ПЗ», то ПЗ видасть відповідне повідомлення про необхідність
оновлення ліцензії: «Увага! Термін дії ліцензії завершився» (див. рис. 2.2.3). При цьому
для продовження роботи необхідно буде оновити ліцензію згідно з процедурою описаною
в документі [1].
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Рисунок 2.2.3 – Повідомлення про закінчення терміну використання
ліцензії при запуску ПЗ
Якщо термін ліцензії ще не скінчився, але до закінчення залишилось менше 7 днів,
ПЗ видає інформаційне повідомлення «Залишилось менше 7 днів до закінчення строку
дії ліцензії» (див. рис. 2.2.4).

Рисунок 2.2.4 – Повідомлення про закінчення терміну дії ліцензії
В правому куті головного вікна ПЗ розміщено основну інформацію про ПЗ –
кнопка «Про програму». При натисканні на кнопку відкриється вікно, що зображено на
рис. 2.2.5.
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Рисунок 2.2.5 – Основна інформація про ПЗ
2.3

Авторизація та зчитування даних
Авторизація за допомогою САN потребує введення останніх 6-ти цифр номеру ID-

картки у відповідне поле (див. рис. 2.2.1, п. 2.2).
Якщо CAN введений невірно, то відобразиться повідомлення: «Введено невірний
CAN» (див. рис. 2.3.1).

Рисунок 2.3.1 – Помилка введення CAN
Якщо CAN введено вірно, то відкриється вікно з даними, зчитаними з ID-картки
(див. рис. 2.3.2):
 фото власника;
 зразок підпису;
 прізвище;
 ім’я;
 по батькові;
 стать;
 дата народження;
 громадянство;
 номер ЄДДР;
 РНОКПП;
 прізвище латиницею;
 ім’я латиницею;
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 номер документа;
 дата видачі документа;
 строк дії документа;
 назва органу, що видав документ;
 місце реєстрації власника картки;
 сімейний стан власника картки з назвою органу, який зареєстрував
шлюб/розлучення.

Рисунок 2.3.2 – Вікно зі зчитаними з ID-картки даними
В ПЗ реалізовано можливість виділити та скопіювати дані документа. Для цього
необхідно натиснути на полі з потрібними даними правою кнопкою миші та, у
спливаючому вікні, вибрати потрібну дію («Виділити все» або «Копіювати») (див. рис.
2.3.2).
Також доступна опція вивантаження даних у файли .xml або .csv-формату. Для
цього потрібно натиснути відповідну кнопку: «Зберегти в XML» та «Зберегти в csv» (на
рис. 2.3.2 обведено червоним) та обрати папку для збереження вивантаженого файлу (рис.
2.3.3 та рис. 2.3.4).
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Рисунок 2.3.3 – Збереження даних у .xml-форматі

Рисунок 2.3.4 – Збереження даних у .csv-форматі
При натисканні на кнопку «Назад» (див. рис. 2.3.2) відбувається перехід у попереднє
вікно ПЗ. При натисканні на кнопку «Вихід» (див. рис. 2.3.2) відбудеться закриття ПЗ.
У випадку, якщо здійснено оновлення даних, записаних в БЕН ID-картці (місця
реєстрації, сімейного стану тощо) для формату csv, при кожному наступному збереженні
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даних після оновлення, нові дані будуть відображатись у верхньому рядку, а більш старі
дані зазначались під ними.
2.4

Вкладка «Сервіс»
Вкладка сервіс ПЗ призначена для завантаження/видалення кореневих сертифікатів

для ID-картки. Для здійснення завантаження потрібно скористатися кнопкою «Додати»,
для видалення – кнопкою «Видалити».
Скачати кореневий сертифікат можна з сайту ca.pk-ukraina.gov.ua обравши в меню
«Внутрішній паспорт» – «Сертифікати ІСАО» розділ «Кореневі сертифікати».
Увага! Наявність актуального кореневого сертифікату є необхідною умовою для
верифікації ID-картки.

Рисунок 2.4.1 – Вкладка «Сервіс» ПЗ
Якщо сертифікати відсутні, або термін дії сертифікату вичерпано, то зчитати дані
ID-картки через ПЗ буде неможливо. При цьому ПЗ видаватиме «Помилку верифікації
карти» (див. рис. 2.4.2).

11

Рисунок 2.4.2 – Помилка при недійсних сертифікатах
2.5

Вихід з ПЗ
Для виходу з ПЗ потрібно натиснути кнопку «Вихід».
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