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1.

UVOD

Aplikacija oz. modul e-Katalog znotraj informacijskega sistema e-JN omogoča pripravo podatkov za
izvajanje skupnih javnih naročil.
Na strani uporabnika-naročnika obstaja pet različnih vlog, in sicer:
•
•
•
•
•

Upravitelj kataloga oz. vnašalec pogodb: pravica omogoča dostop do modula Administracija,
kjer uporabnik vnese podatke o neposredni pogodbi
Pripravljavec naročil: pravica omogoča dostop do modula Naročanje, kjer uporabnik izdelke
naroča
Potrjevalec naročil: pravica omogoča dostop do modula Naročanje, kjer uporabnik izdelke
naroča in tudi potrdi posamezno naročilo izdelkov
Vnašalec potreb: pravica omogoča dostop do modula Potrebe, kjer uporabnik pripravi
seznam potreb
Potrjevalec potreb: pravica omogoča dostop do modula Potrebe, kjer uporabnik pripravi
seznam potreb in jih tudi potrdi oz. zaključi

2. E-KATALOG
Do zaslonske maske e-Katalog dostopamo (po prijavi v informacijski sistem e-JN) s pomočjo seznama
na levi strani. Odpre se seznam ikon, ki je odvisen od vloge uporabnika na izbrani organizaciji.

Slika 1: Izbor ikon e-Kataloga

Aplikacija e-Katalog je razdeljena na naslednja področja:
• Administracija
• Potrebe
• Statistika
• Naročanje
Posamezna področja so razložena v naslednjih poglavjih.
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2.1. Potrebe

Slika 2: Odpiranje ikone Potrebe

Ob kliku na ikono Potrebe se odpre nova zaslonska maska, ki omogoča dostop do modula:
• Potrebe
Modul Potrebe omogoča naročnikom vnos svojih potreb glede na izbran katalog potreb.
2.1.1. Katalogi potreb
*Katalogi potreb so dostopni zgolj glavnemu administratorju.
2.1.2. Potrebe
*Potrebe so dostopne zgolj uporabniku z vlogo Vnašalec potreb ali Potrjevalec potreb.
Ob kliku na ikono Potrebe se nam odpre seznam do sedaj vnesenih potreb in iskalnik po seznamu.
Ob izpolnitvi iskalnika in kliku na »Išči« se spodaj prikaže seznam zadetkov.

Slika 3: Zaslonska maska Potrebe

Ob kliku na zapis v seznamu zadetkov se odpre maska Podrobni podatki potrebe.
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Nove potrebe dodamo s klikom na “+”. Tudi v tem primeru se nam odpre zaslonska maska Podrobni
podatki potrebe, le da se v takšnem primeru najprej pojavi še pojavno okno, kjer moramo vnesti
začetne informacije.
S klikom na

je možno izbrati organizacijo naročnika.

Slika 4: Vnos nove potrebe naročnika

S klikom na »Potrdi« se nam odpre zaslonska maska Podrobni podatki potrebe.
2.1.2.1. Podrobni podatki potrebe

Maska je razdeljena na dva dela:
• Osnovni podatki potrebe
• Izdelki na katalogu potreb
Podatki potrebe vsebujejo osnovne podatke o potrebi in možne akcije, ki jih je možno izvesti. Akcije
so odvisne od statusa potrebe in vloge uporabnika.

Slika 5: Osnovni podatki potrebe

Osnovnim podatkom sledi sklop »Izdelki«. Sklop se prikaže, ko shranite osnovne podatke potrebe.
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Slika 6: Izdelki na katalogu potreb

Na vrhu seznama izdelkov je možno iskanje po izdelkih z vnosom besedila in klikom na
najdemo izdelek, vnesemo količine.

. Ko

Namesto ročnega vnosa ali v primeru večje količine podatkov se na desni strani nahajata dve akciji. S
klikom na akcijo »Izvozi.xlsx« je možno podatke izvoziti v Excelovi datoteki. Podatke o količinah tako
lahko s pomočjo Excel-a vnesete v stolpec »Količina« in nato isto datoteko s pomočjo akcije »Izberi
.xlsx« uvozite nazaj na potrebo. Ostalih podatkov v Excelovi datoteki se ne sme spreminjati.
S klikom na »Shrani« pri osnovnih podatkih potrdite vnos oz. zajem podatkov. Potreba je na seznamu
potreb kot osnutek-v pripravi.
Ko so vsi podatki vneseni in shranjeni, z akcijo »Potrdi zaključek« pri osnovnih podatkih potrdite
konec vnosa podatkov.

Po potrjenem zaključku dobi potreba status »zaključeno« in ponudi se možnost kreiranja pooblastila
oz. izpisa potreb v PDF datoteki - gumb »Izvozi.pdf« pri osnovih podatkih. Če je označeno, da je
organizacija naročnika zavezanec po sklepu vlade, se kreira zgolj izpis potreb oz. vnesenih podatkov,
sicer pooblastilo.
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2.2. Administracija

Slika 7: Odpiranje ikone Administracija

Ob kliku na ikono Administracija se odpre nova zaslonska maska, ki omogoča dostop do modula:
• Pogodbe naročnika
Modul Pogodbe naročnika omogoča kreiranje oz. vnos neposrednih pogodb naročnikov, na podlagi
katerih lahko uporabnik na strani naročnika naroča prek aplikacije e-Katalog.
2.2.1. Katalogi
*Katalogi so dostopni zgolj glavnemu administratorju.
2.2.2. Pogodbe
*Pogodbe so dostopne zgolj glavnemu administratorju.
2.2.3. Pogodbe naročnika
*Pogodbe naročnika so dostopne zgolj naročniku z vlogo Upravitelj kataloga oz. vnašalec pogodb.
Ob kliku na ikono Administracija se nam odpre seznam do sedaj vnesenih pogodb naročnika in
iskalnik po seznamu. Ob izpolnitvi iskalnika in kliku na »Išči« se spodaj prikaže seznam zadetkov.
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Slika 8: Zaslonska maska Pogodbe naročnika

Ob kliku na zapis v seznamu zadetkov se odpre maska Podrobni podatki pogodbe naročnika.
Nove neposredne pogodbe se dodajajo s klikom na “+”, pri čemer se tudi odpre zaslonska maska
Podrobni podatki pogodbe naročnika.

2.2.3.1. Podrobni podatki pogodbe naročnika

Maska je razdeljena na štiri dele:
• Podatki pogodbe naročnika
• Dodani uporabniki na e-Katalogu
• Izdelki na katalogu
• Izdelki pogodbe
Podatki pogodbe naročnika vsebujejo osnovne podatke pogodbe naročnika. S klikom na »
Naročniku je možno izbrati organizacijo naročnika na pogodbi.

« pri

Slika 9: Podrobni podatki pogodbe naročnika
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Podrobnim podatkom pogodbe sledi sklop »Dodani uporabniki na e-Katalogu«.

Slika 10: Izbira uporabnikov

Tukaj ima uporabnik z vlogo Upravitelj kataloga oz. vnašalec pogodb možnost dodajanja določenih
uporabnikov, ki pripadajo organizaciji naročnika. S tem bodo uporabniki imeli možnost naročanja iz
kataloga na podlagi te pogodbe. Možna je izbira zgolj uporabnikov, ki imajo na organizaciji vlogo
Pripravljavca naročil.
Sledi sklop »Izdelki na katalogu«.
Ob kliku na »Izdelki na katalogu« se prikaže seznam izdelkov na katalogu.

Slika 11: Seznam izdelkov na katalogu

Izdelkom na katalogu sledi sklop »Izdelki pogodbe«.

10

Slika 12: Seznam izdelkov pogodbe

Na vrhu seznama izdelkov pogodbe je možno iskanje po izdelkih z vnosom besedila in klikom na
.
Na desni strani se nahaja gumb za izvoz podatkov. Podatke je možno izvoziti v Excelovo datoteko v
».xlsx« obliki.

2.3. Naročanje
*Modul za naročanje je dostopen uporabnikom z vlogo Upravitelj kataloga oz. vnašalec pogodb ali
Pripravljavec naročil ali Potrjevalec naročil.

Slika 13: Odpiranje ikone Naročanje

Ob kliku na ikono Naročanje se odpre nova zaslonska maska, ki omogoča dostop do naslednjih
modulov:
• Naročanje
• Naročila za ponudnika
Modul Naročanje omogoča izvedbo naročil izdelkov glede na vnesene podatke v sistemu e-Katalog.
Omogoča pregled pripravljenih in izvedenih naročil.
2.3.1. Naročanje
Ob kliku na ikono Naročanje se nam odpre seznam do sedaj kreiranih naročil in iskalnik po seznamu.
Ob izpolnitvi iskalnika in kliku na »Išči« se spodaj prikaže seznam zadetkov. Ob kliku na zapis v
seznamu zadetkov se odpre zaslonska maska Podrobni podatki naročila.
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Slika 14: Zaslonska maska Naročanje

V seznamu zadetkov imamo na desni strani možni dve akciji, in sicer:
•

“Pregled naročil ponudnika”
- v kolikor je naročilo že prešlo v fazo kreiranja naročil za
ponudnike, imamo možnost s klikom na akcijo »Naročilo ponudnika« odpreti zaslonsko
masko »Podrobni podatki naročila za ponudnika«.

•

“Ustvari kopijo naročila”
- kreira novo naročilo z izdelki izbranega naročila. Odpre se
zaslonska maska »Podrobni podatki naročila« z že vnešenimi izdelki.

Novo naročilo dodamo s klikom na “+”, pri čemer se tudi odpre zaslonska maska Podrobni podatki
naročila, le da se v takšnem primeru najprej pojavi še pojavno okno, kjer moramo vnesti začetne
informacije.

Slika 15: Dodajanje novega naročila

S klikom na »Potrdi« se odpre maska »Podrobni podatki naročila«.

2.3.1.1. Podrobni podatki naročila

Maska je razdeljena na dva dela:
• Osnovni podatki in iskalnik izdelkov
• Košarica
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Slika 16: Naročilo naročnika

Prikazani so vsi izdelki, ki so vključeni v izbran katalog. Pri posameznem izdelku imamo na voljo dve
akciji, in sicer:
•

“Dodaj v košarico”

•

“Dodatne informacije”

- po vnosu količine in klikom na akcijo izdelek dodamo v košarico
- odpre se nam pojavno okno z dodatnimi informacijami o izdelku

Slika 17: Dodatne informacije o izdelku

Če želimo poiskati točno določen izdelek, lahko uporabimo iskalnik nad seznamom izdelkov. Ob
iskanju izdelkov nam iskalnik sam predlaga določene izdelke, glede na vnesen pogoj. V kolikor
kliknemo »Išči«, se nam najdeni izdelki izpišejo v seznamu zadetkov. V kolikor pa že iz spustnega
seznama izberemo določen izdelek, pa nam program ponudi vnos količine.
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Slika 18: Iskalnik Izdelkov

Slika 19: Izbira količine izdelka

Z izbiro količine izdeka in klikom na gumb “Potrdi” se izdelek doda v Košarico.
V primeru, da isti izdelek izberemo večkrat, nas program na to opozori s pojavnim oknom:

Slika 20: Opozorilno okno

Košarica je prikazana v spodnjem delu zaslonske maske.
V košarici je še vedno omogočeno spreminjanje količine naročenih izdelkov, poleg tega pa imamo na
voljo še dve akciji:
•

“Briši”

•

“Dodatne informacije”

- ob kliku se pojavi dodatno opozorilo, v kolikor želimo izdelek res izbrisati.
- odpre se nam pojavno okno z dodatnimi informacijami o izdelku.
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Slika 21: Košarica

Akcija »Natisni .pdf« izpiše vsebino košarice v PDF obliki.
S klikom na »Shrani« shranimo naročilo oz. vsebino košarice.

2.3.1.2. Potrjevanje naročila

Ko imamo v Košarici že vse potrebne izdelke, s klikom na gumb “Pošlji v potrditev” naročilo pošljemo
v potrditev.

Slika 22: Pošlji v potrditev

Ob izvedbi akcije se preveri, kdo na naročnikovi strani je potrjevalec, in izpiše njihove elektronske
naslove, kamor lahko pošljemo zahtevo za potrditev.
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Slika 23: Pošlji v potrditev – izbira potrjevalca

Z izbiro elektronskega naslova potrjevalca in s klikom na »Potrdi« gre naročilo v status »V
potrjevanju«. Naročila v takšnem statusu ni več mogoče spreminjati. Lahko pa ga uporabnik z
ustrezno vlogo potrjevalca prestavi nazaj v prejšnje stanje s klikom na akcijo »Vrni v osnutek«.
Ko je naročilo v statusu »V potrjevanju«, imamo na desni strani pod košarico na voljo dve akciji (za to
potrebujemo vlogo potrjevalca):
• Zavrni – odpre se pojavno okno, kamor vpišemo razlog zavrnitve in nato naročilo zavrnemo.
To je končno stanje in na zavrnjenem naročilu ne moremo več izvajati dodatnih akcij.
• Potrdi – pred potrdi, lahko z akcijo »Vpogled v naročila« preverimo, komu in kakšna naročila
bodo dejansko kreirana. S klikom na akcijo »Vpogled v naročila« se nam odpre nova
zaslonska maska. Ko naročilo potrdimo, košarice ne moremo več spreminjati. Tudi sedaj
imamo na voljo akcijo »Vpogled v naročila«, kjer lahko po potrebi nadaljujemo proces
(spreminjanje statusa naročila za ponudnika).
2.3.2. Naročila za ponudnika
Ob kliku na zavihek Naročila za ponudnika znotraj modula Naročanje se nam odpre iskalnik kreiranih
naročil. Ob izpolnitvi iskalnika in kliku na »Išči« se spodaj prikaže seznam zadetkov.

Slika 24: Zaslonska maska Naročila za ponudnika

Ob kliku na zapis v seznamu zadetkov se odpre nova zaslonska maska »Podrobni podatki naročila za
ponudnike«.
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2.3.2.1. Podrobni podatki naročila za ponudnika

Zaslonska maska prikazuje podatke naročila za ponudnika. V kolikor je naročilo vsebovalo izdelke za
več ponudnikov, se temu primerno prikaže več vrstic, katere je možno s klikom dodatno odpreti
(zeleno obarvane vrstice).
Posamezno naročilo vsebuje podatke, prikazane na spodnji sliki.

Slika 25: Podrobni podatki naročila za ponudnika

Akcije na vrhu seznama so prikazane vedno. Te akcije so:
• Izvozi .xml – izvoz naročila v obliki XML dokumenta
• Natisni .pdf – izvozi se naročilo v obliki PDF, katerega lahko nato natisnemo
• Pregled eSporočil
Akcije na desni strani pod seznamom izdelkov so odvisne od statusa naročila in od vloge prijavljenega
uporabnika.
Ko je naročilo v statusu »Potrjeno«, ima lahko uporabnik na voljo naslednje akcije:
• Potrdi izvršitev – ob kliku se odpre pojavno okno, kjer vnesemo razlog in nato naročilu
spremenimo status.
• Delno potrdi izvršitev – z izbiro enega ali več izdelkov (izbiro izdelka v stolpcu »Zavrni«) lahko
delno potrdi oz. zavrne naročilo.
• Zavrni izvršitev – ob kliku se odpre pojavno okno, kjer vnesemo razlog in nato naročilu
spremenimo status.
Ko je naročilo v statusu »Potrjena izvršitev« ali »Delno potrjena izvršitev«, ima lahko uporabnik na
voljo naslednje akcije:
• Realiziran – ob kliku naročilu spremenimo status.
• Nerealiziran – ob kliku se odpre pojavno okno, kjer vnesemo razlog in nato naročilu
spremenimo status.
• Storniran – ob kliku se odpre pojavno okno, kjer vnesemo razlog in nato naročilu
spremenimo status.
S klikom na gumb »Nazaj« se vrnemo na iskalnik po naročilih.
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2.3.2.2. Pregled eSporočil

Zaslonska maska »Sporočila za naročila za ponudnika« nam prikazuje seznam poslanih elektronskih
sporočil v okviru izbranega naročila. Poslana elektronska sporočila so odvisna od podatkov in statusa
naročila.
Tukaj lahko točno vidimo komu, kdaj in kaj je bilo poslanega na določen elektronski naslov.

Slika 26: Zaslonska maska Sporočila za naročila za ponudnika

S klikom na »Natisni« se nam odpre vsebina naročila v PDF dokumentu, enako kot na predhodnji
zaslonski maski.
Pri vsakem izmed poslanih elektronskih sporočil imamo na voljo dve akciji, in sicer:
•

“Pošlji še enkrat”
, s katerim ponovno sprožimo pošiljanje elektronskega sporočila
(pošlje se enaka vsebina na isti elektronski naslov)

•

“Pošlji na drug naslov”
, kjer se nam odpre pojavno okno, kamor vnesemo nov
elektronski naslov, na katerega se pošlje vsebina izbranega zapisa.
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2.4. Statistika

Slika 27: Odpiranje ikone Statistika

*Moduli za statistiko so dostopni uporabnikom z vlogo Upravitelj kataloga oz. vnašalec pogodb ali
Pripravljavec naročil ali Potrjevalec naročil.
Ob kliku na ikono Statistika se odpre nova zaslonska maska, ki omogoča dostop do naslednjih
modulov:
• Statistika količin izdelkov
• Statistika cen izdelkov
• Statistika po obdobju
• Statistika števila naročil
Modul Statistika omogoča pregled in izpis vnaprej delno definiranih poročil, saj nam omogoča, da si
sami definiramo, kako naj bodo podatki prikazani v tabeli.

2.4.1. Splošno o statistiki – uporaba pivot tabel
Moduli Statistika količin izdelkov, Statistika cen izdelkov in Statistika števila naročil so narejeni tako,
da rezultate prikazujejo v t.i. pivot tabeli.
Takšna tabela omogoča dinamično pripravo željenega izpisa podatkov.
Spodnja slika prikazuje elemente pivot tabele.

Slika 28: Statistika - po statusih - oznaka področij
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Odvisno od pregleda, ki si ga želimo prikazati, lahko skupine podatkov z računalniško miško
premikamo med področji 1, 2 in 3. Glede na našo postavitev se v področju 4 podatki nato izpišejo.
•
•
•
•

Področje 1: skupine podatkov, ki jih postavimo v to področje, se upoštevajo pri računanju, a
se ne prikazujejo na pregledu (področje 4). Tukaj so vse skupine podatkov, s katerimi lahko
operiramo.
Področje 2: skupine podatkov, ki jih postavimo v to področje, se prikazujejo v stolpcih.
Področje 3: skupine podatkov, ki jih postavimo v to področje, se prikazujejo v vrsticah.
Področje 4: rezultat pregleda podatkov glede na postavitve skupin podatkov po področjih.

S klikom na puščico pri posameznemu podatku iz področij 1, 2 in 3 se nam izpišejo vrednosti, ki jih to
področje vsebuje.

Slika 29: Klik na področje

Izberemo lahko samo določeno vrednost iz izbranega področja in pritisnemo tipko Potrdi. Vrednosti v
področju 4 se nato avtomatsko preračunajo in upoštevajo izbiro v prejšnjem koraku.
S klikom na »Izvozi .xlsx« podatke izvozimo v Excel datoteko.
2.4.2. Statistika količin izdelkov
Glede na iskalne pogoje se prikažejo podatki v obliki pivot tabele. Iskalni pogoj »Podjetje« vsebuje
vrednosti, odvisne od prijavljenega uporabnika in vloge, ki jo uporabnik ima v sistemu e-JN.
Splošna uporaba pivot tabele je opisana v poglavju 2.4.1.
Modul prikazuje sumirane podatke o cenah izdelkov glede na izbrane iskalne pogoje in glede na
izbrane podatke v pivot tabeli.

Slika 30: Zaslonska maska Statistika količin izdelkov
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2.4.3. Statistika cen izdelkov
Glede na iskalne pogoje se prikažejo podatki v obliki pivot tabele. Iskalni pogoj »Podjetje« vsebuje
vrednosti odvisne od prijavljenega uporabnika in vloge, ki jo uporabnik ima v sistemu e-JN.
Splošna uporaba pivot tabele je opisana v poglavju 2.4.1.
Modul prikazuje sumirane podatke o količinah izdelkov glede na izbrane iskalne pogoje in glede na
izbrane podatke v pivot tabeli.

Slika 31: Zaslonska maska Statistika cen izdelkov

2.4.4. Statistika po obdobju
Iskalni pogoj »Podjetje« vsebuje vrednosti odvisne od prijavljenega uporabnika in vloge, ki jo
uporabnik ima v sistemu e-JN. Obvezna je označitev, da je vaše organizacija »Naročnik«. Naročniku je
omogočen pregled naročil po ponudnikih.
Modul prikazuje sumirane podatke o naročilih glede na izbrane iskalne pogoje. S klikom na Išči se
prikažejo podatki v obliki stolpičastega grafa.
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Slika 32: Zaslonska maska Statistika po obdobju

S klikom na »Natisni« se prikaže bližnjica do tiskanja, kjer lahko stran natisnemo.
2.4.5. Statistika števila naročil
Glede na iskalne pogoje se prikažejo podatki v obliki pivot tabele. Iskalni pogoj »Podjetje« vsebuje
vrednosti, odvisne od prijavljenega uporabnika in vloge, ki jo uporabnik ima v sistemu e-JN.
Splošna uporaba pivot tabele je opisana v poglavju 2.4.1.
Modul prikazuje sumirane podatke o številu naročil glede na izbrane iskalne pogoje in glede na
izbrane podatke v pivot tabeli.

Slika 33: Zaslonska maska Statistika števila naročil
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