Varnostna shema
Uporabniški priročnik
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1 Varnostna shema
Aplikacija e-Katalog je integrirana z Varnostno shemo (VS), ki služi za urejanje pravic uporabnikov.
V Varnostni shemi so shranjeni podatki o uporabnikih, aplikacijah ter uporabniških vlogah. Za
vsakega uporabnika je določeno:
do katerih aplikacij lahko dostopa,
v imenu katerega organa
kakšne so njegove uporabniške vloge v teh aplikacijah.
Če uporabnik za aplikacije v VS nima definiranih nobenih pravic, lahko uporablja zgolj javno dostopne
aplikacije, ki ne zahtevajo prijave.

1.1

Predpogoji za uporabo VS:


Osebni računalnik z nameščenim spletnim brskalnikom Microsoft Internet Explorer ali Mozilla
Firefox. Podprte so verzije, ki so uradno podprte s strani proizvajalca (IE 8 in novejši, Firefox
13 in novejši).



Pred oddajo prošnje za dodelitev pravic za uporabo asinhronega modula, mora biti v vašem
brskalniku nameščen certifikat SIGOV, s katerim boste dostopali do aplikacije. Digitalna
potrdila CA je možno uporabljati z Varnostno shemo samo do preteka njihove veljavnosti. Vsa
digitalna potrdila imajo omejen rok veljavnosti in uporabniki morajo pridobiti novo digitalno
potrdilo SIGOV še pred potekom starega potrdila.
Navodila za pridobitev in namestitev digitalnega potrdila SIGOV se nahajajo na spletnem
naslovu:
http://www.sigov-ca.si/obrazci.php

Vsak uporabnik e-Kataloga mora biti registriran v varnostno shemo in mora imeti dodeljene ustrezne
pravice. Za pridobitev pravic mora uporabnik zaprositi na spletni strani varnostne sheme. Po oddaji
prošnje mora biti prošnja tudi odobrena. Ko se to zgodi, dobite obvestilo na elektronski naslov, ki ste
ga navedli ob oddaji prošnje.

1.2

Prošnja za dodelitev pravic

Za dodelitev pravic morate obiskati spletno stran varnostne sheme, kjer kliknete na povezavo
https://vs.gov.si/VS.web/ za dodelitev pravic.
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Ob prihodu na spletno stran, izberite ustrezen certifikat v brskalniku v primeru, da jih imate več.

Primer zaslonske maske "Prošnja za dodelitev pravic"

Aplikacija avtomatično izpolni polja, ki jih pridobi iz certifikata. Polj priimek, ime ter DŠ ne morete
spreminjati. Lahko pa spremenite polje El. pošta. Na naslov, naveden v tem polju boste prejeli
elektronsko sporočilo o obdelavi vaše prošnje za dodelitev pravic.
Ustrezno izberite, kateremu tipu organizacije pripadate. Aplikacija bo ustrezno prikazala samo tiste
organizacije, ki ustrezajo temu tipu in so vnesene v register organizacij v VS. Če ustrezne
organizacije ni na izbiro, morate kontaktirati podporo, ki je navedena na izhodiščnem spletišču
varnostne sheme.
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Izberite Krovno aplikacijo »Informacijski sistem EJN«, nato dodate izbrano vlogo oz. vloge na prošnjo
s klikom na gumb Dodaj prošnjo za dodelitev pravic v seznam in s klikom na gumb oddate vlogo.
Primer vnosa:


_EKAT_NAR – Naročnik – uporabnik ima pravice do modula Naročanje, kjer lahko izdelke
naroča



_EKAT_NAR_PTRD – Naročnik – uporabnik, ki ima pravico za potrjevanje naročil

Ko vam bo odgovorna oseba odobrila vlogo, boste o tem obveščeni prek elektronske pošte.

1.3

Prva prijava v sistem

Ko vam upravljavec sistema odobri vaše vloge morate pred prvo prijavo ponastaviti geslo na naslovu
https://vs.gov.si/VS.web/resetPass
Pojavi se okno za ponastavitev gesla

V obe polji vnesite novo geslo (enako!), ki mora imeti najmanj 8 znakov.

5

Po vnosu gesla, aplikacija ponudi prijavo v aplikacijo

To stran zaprete in ob prihodu na spletno stran http://ejn.gov.si/, morate izbrati svoje digitalno potrdilo
v brskalniku s katerim se boste identificirali v aplikaciji se prijavite in lahko uporabljate aplikacije do
katerih imate dostop.

2 Dodatna pomoč
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na podporo in sicer:
Enotni kontaktni center državne uprave
T: 080 2002,
E: ekc(at)gov.si (od ponedeljka do nedelje od 7. do 22. ure)
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