
 

 

ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ЧЛЕНСТВО ВО ГЛОБАЛНИОТ ИНСТИТУТ 

“The IIA Global” 

The IIA Global од 15 март 2020 користи нов софтвер поврзан со запишување на членството 

во базата на податоци. 

 

Што треба да знаеме за членството во The IIA Global 
 
•  Глобалниот ID број сега се нарекува GAN (GAN - Глобален број на сметка) 
• Користете уникатни, идентични податоци за пристап за пристап до различни апликации 
под Глобална IIA (редовно пристапување и пристап до CCMS). Ова се однесува на вашата 
GAN, адреса за е-пошта и лозинка. Ако користите различни адреси за е-пошта, системот 
ќе ве одбие. 
• Ако сте лице избрано на позиции во Здружението (претседателство, надзорен одбор, 
итн.), Вашиот GAN и е-поштата што се дадени на Глобална IIA преку списокот со 
службеници мора да бидат идентични со вашите податоци за редовна примена на 
Глобална IIA веб-страница Во спротивно, нема да можете да користите опции за страници 
што се однесуваат на избрани лица. 
• Членовите на Здружението кои аплицирале за Интернет магазинот „Внатрешен 
ревизор“ исто така ќе ги користат своите уникатни податоци (ГАН, адреса за е-пошта и 
лозинка) за аплицирање. 
• Ако ги заборавите информациите за најавување на Глобална IIA, повеќе нема да можете 
да добиете целосна помош од вашиот локален администратор. Можете да добиете 
целосна помош од локалниот администратор на Здружението за да се најавите на нашата 
локална веб-страница (www.aiam.org.mk) како порано. На локалната страница, вашиот 
GAN (нашиот глобален ID број) е во вашите податоци, како и вашата примарна адреса за 
е-пошта. Веќе нема да можете да ја добиете почетната лозинка од вашиот локален 
администратор како порано. За нова лозинка, како и проблеми со лозинка, треба да 
отидете на врската: https://resetpassword.theiia.org 
• Сите нови членови ќе добијат информации од локалниот администратор дека се 
регистрирани за членство во Глобална IIA, како и од GAN (Глобален број на сметка). По 
таквите информации, секој нов член мора да оди на врската 
https://resetpassword.theiia.org за да ја активира својата сметка. 
Кога ја активирате вашата сметка, од вас ќе биде побарано да ја внесете вашата адреса за 
е-пошта како корисничко име (ова е склопот на е-пошта што ја пополните кога 
пополнување на апликацијата за локалната веб-страница - www.aiam.org.mk). Како 
безбедносна мерка, Global IIA ќе ви испрати потврда по е-пошта на таа адреса, пред да ја 
внесете лозинката. Не внесувајте нова адреса за е-пошта за да избегнете удвојување на 
вашата сметка. Ако има проблем, можете да испратите писмо на: institutes@theiia.org 
• Локалните администратори ќе можат да гледаат само активни членови во базата на 
податоци за членови на Глобална IIA. Досега имаше приказ на неактивни членови, така 
што администраторот можеше лесно да го најде неактивниот член и да го активира, со 
постојниот глобален ID број (GAN). Сега администраторот треба да ја знае вашата GAN и 
основната (приоритетна) адреса за е-пошта, за да ја активира вашата неактивна сметка 
(претходно добиена GAN). Администраторот на Здружението ги има овие информации за 
неактивни членови, но може да се појави проблем доколку некој член поради некоја 
причина ја смени својата адреса за е-пошта во претходниот период (на пример кога се 
најавува на „CCMS“) без да го извести локалниот администратор. 
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