AB „LG CARGO“
„Lietuvos geležinkelių“ grupės dalis

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS EL. PARAŠU SISTEMOJE „e. Krovinys“

1. Reikalingos priemonės:
•

Naudojimosi informacine sistema e. Krovinys ir dokumentų pasirašymo el. parašu sutartis
(prašymo forma siunčiama el. paštu kas@litrail.lt).

•

Viena iš el. parašo priemonių:
•

Asmens tapatybės kortelė - tai lustinė asmens tapatybės kortelė, išduodama Migracijos
tarnybos. Norint naudoti asmens tapatybės kortelę kaip el. tapatybės priemonę,
reikalingas kortelės skaitytuvas bei papildoma programinė įranga.

•

USB laikmena ar lustinė kortelė - tai kriptografinė laikmena, kurioje yra laikomas
kvalifikuotas sertifikatas. Lietuvoje ji išduodama Registrų centro. Norint naudoti šią
priemonę, reikalinga papildoma programinė įranga.

•

Mobilusis parašas - tai su SIM kortele suteikiamas kvalifikuoto el. parašo sertifikatas. SIM
kortelė ir sertifikatas išduodamas bet kuriame naudojamo mobiliojo ryšio operatoriaus
salone.

•

Smart-ID programėlė - mobilioji programėlė su sukurtą kvalifikuota Smart-ID paskyra
(Smart-ID paskyros registracijos metu tapatybė turi būti patvirtinta naudojantis
mobiliuoju parašu, asmens tapatybės kortele arba paskyra užregistruojama apsilankius
„SEB“ arba „Swedbank“ banko skyriuje).

2. Pasirašomi dokumentai:
•

Vagonų atvarymo, nuvarymo žiniaraščiai KR-12.

•

Krovinių priėmėjo žinialapiai KR-53.

•

Bendrosios formos aktai KR-34.

•

Krovinių vežimo Lietuvos Respublikos teritorijoje KR-99 važtaraščiai.

•

Krovinių vežimo SMGS važtaraščiai (tušti ir krauti vagonai į/iš Latvijos, tušti, privatūs ir išnuomoti
vagonai į/iš Rusijos Federacijos, tušti, privatūs ir išnuomoti vagonai ir konteineriai į/iš
Baltarusijos).

•

Naudojantis asmens tapatybės kortele, USB laikmena arba lustine kortele gali būti
iškredituoti/pasirašyti daugiau nei vienas dokumentas.
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3. Naudojantis Asmens tapatybės kortele arba USB laikmena:
• Pasirenkama „Lustine kortele arba USB laikmena“.
• Pasirenkama šalis, spaudžiama „Pasirašyti“.

4. Naudojantis mobiliuoju parašu:
• Pasirenkama „mobiliuoju parašu“.
• Suvedamas telefono numeris, asmens kodas, spaudžiama „Pasirašyti“:

•
•

Ekrane sugeneruojamas kodas, kurį būtina pasitikrinti su telefono ekrane rodomu kodu.
Kompiuteryje:

•

Telefone įsitikinus, jog kodas, atvaizduojamas telefone, sutampa su rodomu kompiuterio
ekrane, spaudžiama „Gerai“ ir suvedamas sPin kodas.
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5. Pasirašymas Smart-ID programėle:
• Pasirenkama „Smart-ID“ priemone.
• Suvedamas asmens kodas, spaudžiama „Pasirašyti“.

•

Kompiuteryje atvaizduojamas Kontrolinis kodas sutikrinamas su telefono ekrane matomu
kodu , įvedamas PIN kodas.
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