Varnostna shema
Uporabniški priročnik
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1 VARNOSTNA SHEMA
Aplikacija e-Dražba je integrirana z Varnostno shemo (VS), ki služi za urejanje pravic uporabnikov.
V Varnostni shemi so shranjeni podatki o uporabnikih, aplikacijah ter uporabniških vlogah v teh
aplikacijah. V njej je za vsakega uporabnika določeno:
‐ do katerih aplikacij lahko dostopa,
‐ na račun katerega organa in
‐ 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 Mozila
Firefox. Podprte so verzije, ki so uradno podprte s strani proizvajalca (IE 8 in novejši, Firefox
13 in novejši).



Predno uporabnik lahko odda prošnjo za dodelitev pravic za uporabo asinhronega modula,
mora imeti v brskalniku nameščen certifikat SIGOV s katerim bo dostopal do aplikacije.
Digitalna potrdila MSS 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 aplikacije e-Dražba, mora biti registriran v varnostno shemo in mora imeti dodeljene
ustrezne pravice. Za pridobitev pravic, mora uporabnik zaprositi na spletni strani. Po oddaji prošnje,
administrator prošnjo odobri. O tem dobite obvestilo na elektronski naslov, ki ste ga podali ob oddaji
prošnje.

1.2

PROŠNJA ZA DODELITEV PRAVIC

Za dodelitev pravic mora uporabnik obiskati izhodiščno spletno stran varnostne sheme, kjer klikne na
povezavo za dodelitev pravic.
Najprej potrebuje nameščen certifikat v brskalniku, potem pa obišče spletno stran varnostne sheme
https://vs.sigov.si/VS.web/prosnjaDodelPrav .

Ob prihodu na spletno stran, izberite ustrezen certifikat v brskalniku v primeru, da jih imate več:

Primer ekranske maske za Prošnjo za dodelitev pravic:

Aplikacija izpolni polja, ki jih pridobi iz certifikata. Polja priimek, ime ter DŠ ne morete spreminjati.
Lahko pa spremenite elektronski naslov kamor boste prejeli elektronsko sporočilo o obdelavi vaše
prošnje za dodelitev pravic.

Primer vnosa:
Vsak uporabnik mora ustrezno izbrati tipu organizacije v kateri je zaposlen. Aplikacija bo sama
prikazala samo tiste organizacije, ki ustrezajo tej zahtevi in so vnešene v register organizacij v VS. V
primeru, da ustrezne organizacije ni na izbiro, uporabnik kontaktira podporo, ki je navedena na
izhodiščnem spletišču varnostne sheme.
V naslednjem koraku uporabnik izbere aplikacijo Informacijski sistem E-Dražbe ter modul
informacijski sistem E-Dražbe, ter izbere ustrezno vlogo (pripravljalec, komisija), tako, kot je
prikazano na sliki.
Izbrana vloga se doda na prošnjo s klikom na gumb »Dodaj prošnjo za dodelitev pravic« v seznam in
s klikom odda prošnjo.
Ko odgovorna oseba reši zahtevek je uporabnik obveščen po elektronski pošti.

1.3

PRVA PRIJAVA V SISTEM

Ko uporabnik po elektronski pošti prejme obvestilo, da je bila njegova prošnja odobrena, se lahko
prvič prijavi v sistem.
V spletnem brskalniku mora imeti uporabnik obvezno naloženo ustrezno digitalno potrdilo. Ob prihodu
na URL aplikacije, le-ta ugotovi, da se uporabnik prvič prijavlja v sistem in na elektronski naslov
naveden v prošnji pošlje sporočilo, da je bilo geslo označeno za ponovno nastavitev – s tem korakom
si uporabnik prvič ponastavi geslo.
POZOR: v primeru, da uporabnik geslo pozabi ga lahko ponastavi na spletnem naslovu:
https://vs.gov.si/VS.web/resetPass.
Ob prihodu na spletno stran aplikacije, mora uporabnik izbrati svoj certifikat v brskalniku s katerim želi
dostopati do aplikacije.
Pojavi se okno za nastavitev gesla:

Geslo mora imeti najmanj 8 znakov in morata biti pravilno (enako) vnešeno v oba polja.

Po vnosu gesla, aplikacija ponudi prijavo v aplikacijo:

V naslednjem koraku uporabnik lahko vstopi v aplikacijo. Prikaže se vhodna stran z osnovnimi podatki
o vaši uspešni oz. neuspešni prijavi v sistem:

