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Spletni portal članov  uporabniška navodila
Obisk spletnega portala
V spletni Portal članov ZborniceZveze vstopite preko domače strani ZborniceZveze na spletnem naslovu
http://www.zbornicazveza.si . Na spletni strani poiščete sliko članske kartice ZborniceZveze, v Portal vstopite
s klikom na leto. Preko spletnega Portala članov lahko individualno dostopate do svojih podatkov:

Prvi obisk spletnega portala članov  postopek registracije
Ob prvem vstopu v Portal članov je potrebna registracija članske kartice. V okno, ki se bo odprlo samodejno,
vnesite 9mestno registracijsko številko, ki ste jo prejeli skupaj s kartico, in PIN. Vnos potrdite z gumbom
Registriraj. Registracija je obvezna in se izvede samo enkrat.

Če sta registracijska številka in PIN pravilna, se izvede in zaključi postopek registracije. Po nekaj sekundah
vas stran z obvestilom , avtomatsko preusmeri na prijavno okno portala. Registracijsko številko in PIN ste
prejeli v dopisu Zbornicezveze.

Prijava v spletni portal članov
V Portal članov se lahko prijavite, le če ste se že prej uspešno registrirali !
Za vstop v spletni Portal članov vpišite člansko številko s članske izkaznice ( maks. 6 mest) in PIN ( maks. 4
mesta). Vnos potrdite z gumbom “Prijava”. PIN ste prejeli v dopisu Zbornicezveze.
Prijavno spletno okno:

V primeru napačnega vnosa podatkov, bo sistem zavrnil prijavo ter obvestil o neuspešni prijavi ( glej sliko
spodaj ).
Primer neuspešne prijave:

Portal članov
V glavnem meniju Portala članov ( slika spodaj) lahko izbirate med različnimi vsebinami (stranmi ) Portala
članov. Nekatere strani so nudijo vpogled podatkov, sprememba ni možna, nekatere strani so interaktivne, kjer
lahko dodajate, urejate in brišete vaše različne podatke. Za lažjo orentacijo na kateri strani ste, se v glavi
portala izpiše naslov trenutno izbrane vsebine, npr. “Članstvo”.
Glavni menu:

Tabela z opisi strani in fukcionalnostjo:
Izbirne vsebine

Funkcionalnost strani

Opis

Članstvo

vpogled, izvoz v PDF

osnovni podatki o članu

Register

vpogled, izvoz v PDF

podatki o zaposlitvi, stanje v registru

Licence

vpogled, selektivni izvoz
licenc v PDF

podatki o licencah, kumulativni seštevek potrebnih in
doseženih točk. Podroben seznam izobraževanj v okviru
posamezne licence.

Prijave

interaktivna stran, možnost seznam izobraževanj s termini z možnostjo prijave na
prijave na izobraževanje
posamezno izobraževanje

Sklad

vpogled stanje vlog

seznam vlog z pripadajočimi statusi, vrstice so ustrezno
obarvana glede na status vloge. Podatki so samo na
vpogled.

Pripombe

interaktivna stran

vpis/urejanje/izbris lastnih pripomb. Možnost hrambe
osnutka pripombe. Možnost dodajanja/brisanja lastnih
priponk. Pregled odgovorov na pripombe iz centrale in
vpogled v priponke dodane iz centrale.

Nastavitve

interaktivna stran

vpis / urejanje /brisanje vaših kontaktnih podatkov

PIN

interaktivna stran

zamenjava PINa !

Odjava

odjava iz portala Člani

Članstvo
Na strani Člani se prikažejo podatki, ki jih o vas vodijo v okviru evidence članov ZborniceZveze. Ti vključujejo
osnovne osebne podatke, stalni in začasni naslov. Podatkov sam uporabnik ne more spreminjati in so na voljo
le na vpogled.
Podatke lahko izvozite v PDF dokument s klikom na ikono, ki se nahaja na desni strani spletne strani
Članstvo.

Register
Na strani Register se prikažejo podatki, ki jih o vas vodijo v okviru evidence članov ZborniceZveze. Ti vključujejo
registrsko številko, podatke o zaposlitvi in stanje v registru. Podatkov sam uporabnik ne more spreminjati in so
na voljo le na vpogled.
Podatke lahko izvozite v PDF dokument s klikom na ikono, ki se nahaja na desni strani spletne strani
Članstvo.

Izvoz v PDF dokument:

PDF dokument  primer izpisa:

Licence
Na strani je tabela z podatki o vaših licencah z ugnezdeno tabelo izobraževanj in podrobnih podatkov v okviru
licence. V tabeli licenc je kumulativni seštevek potrebnih in doseženih točk. Posamezna izobraževanja so tudi
ovrednotena z točkami.
Izvoz ( izpis ) podatkov o licencah in izobraževanjih je možen v PDF oblik ( dokumentu) . V PDF dokument
lahko izvozite podatek za določeno ( izbrano ) licenco. Izberete jo s klikom v kvadratek v vrstici licence. Če ni
izbrana nobena licenca, se vsi podatki o licencah in izobraževanjih izvozijo v PDF dokument. V PDF
dokumentu se na dnu seznama izpiše datum in čas izpisa.
Licence:

Izvoz podatkov o licencah v PDF dokument:

Primer PDF dokumenta:

Prijave / odjave na izobraževanja
Stran vsebuje seznam izobraževanj s termini z možnostjo prijave in tudi odjave na posamezno izobraževanje.
Po prijavi vas sistem obvesti ali je bila prijava uspešna. Zeleno obarvana izobraževanja so že bila izvedena.
Prijava:

Odjava:

Sklad
Stran vsebuje seznam vlog z pripadajočimi statusi, vrstice so ustrezno obarvana glede na status vloge. Podatki
so samo na vpogled.

Seznam z različnimi statusi: vloga / rešeno / zavrnjeno

Pripombe
Osnovni namen funkcionalnosti strani je pošiljanje in sprejemanja elektronskih sporočil med članom in
centralo z možnostjo dodajana priponk. Struktura in lastnosti spletne strani so podobne osnovni obliki foruma.
Za poenostavitev uporabe smo spletno stran razdelili na dva funkcionalno ločena dela.
●

Prvi (zgornji) del se imenuje vnosni del in vsebuje obrazec, ki ima dva načina delovanja:
○ prvi način (privzeti) je vpis novih pripomb, akcija: Shrani, Pošlji
○ drugi način je urejanje obstoječih pripomb, akcija: Shrani, Pošlji
● Drugi ( spodnji del ) je seznam pripomb in odgovorov iz centrala, vsaka pripomba ima različne
aplikativne možnosti in statuse

Razdelitev strani pripombe: zgoraj je uredniški del in seznam pripomb/osnutkov/odgovorov

Vpis nove pripombe / osnutka
Novo pripombo vnesemo na sledeč način, v prazen obrazec vpišemo zadevo in besedilo pripombe ter
izvedeno akcijo s klikom na gumb: Shrani ali Pošlji. Če obrazec ni prazen ( vsebuje besedilo ), potem s klikom
na gumb: Nova pripomba izpraznimo obrazec in ga pripravimo vnos nove pripombe ali osnutka. Če novo
pripombo “Shranimo“ je to osnutek in centrala o tem ni obveščena. Posledično to pomeni, da vaše
pripombe niste poslali centrali, zato ne pričakujte odgovora. Osnutek lahko poljubno krat urejate in shranjujete.
Če želite osnutek poslati central kot pripombo, potem morate osnutek dejansko “Poslati” centrali, to opravite s
klikom na gumb:”Pošlji”. Zadnja pripomba ali osnutek ( korespondenca) se izpiše na vrhu seznama sporočil,
enako velja za odgovore ali sporočila iz centrale. Vsak član ima lahko več osnutkov in pripomb, število ni
omejeno.

Kreiranje prazne pripombe in oddaja osnutka ali pripombe

Urejanje pripombe ali osnutka
Urejanje osnutka ali pripombe izvedete na sledeči način, v seznamu sporočil se postavite na ustrezno vrstico
in na desni strani v stolpcu: Akcija izberite Uredi. Vsebina se bo kopirala v vnosni obrazec, ker lahko vnesete
spremembe. V primeru da ste spremenili besedilo, morate spremembo tudi shraniti s klikom na gumb Shrani
( za osnutek) ali pa gumb: Pošlji ( za pripombo ).

Urejanje pripombe iz seznama

Izbris pripombe ali osnutka
Postopek za izbris je enostaven. Program vam ponudi možnost izbrisa za vse osnutke in deloma za pripombe.
Pravilo je sledeče, če je bila pripomba centrali prebrana ali pa ste prejeli odgovor na konkretno pripombo, potem
izbris ni več možen.

Izbris pripombe / osnutka

Odgovarjanje na sporočila iz centrale
Odgovarjanje na sporočila iz centrale ali pa odgovor na odgovor iz centrale je enak kot je urejanje sporočila.
Logiko krmili program, če gre za odgovor ali novo sporočilo iz centrale ponudi možnost odgovarjanja. Odgovor
se zaključi s klikom na gumb: Pošlji.

Odgovori iz centrale
Če iz centrale odgovorijo na konkretno pripombo, potem se v seznamu ne pojavi nov zapis, ampak se
odgovor nahaja v isti vrstici v stolpcu odgovor. Če pa član odgovarja centrali se odgovor vpiše v stolpec
Pripomba v isti vrstici kot je odgovor.

Pripombe + priponke
Sistem sporočil omogoča dodajanje in pregled priponk pripetim vsaki pripombi , osnutku ali sporočilu iz
centrale. Priponke lahko pripenjamo in brišemo naknadno, kar pomeni, da smo pripombo že prej poslali v
primeru osnutka pa shranili. Lastne priponke se lahko naknadno tudi izbriše.
Upravljanje s priponkami je omogočeno v svojem oknu, odpremo ga s klikom na izbiro povezave , ki se nahaja
za vsako pripombo ločeno v stolpcu seznama Priponke. Če pripomba še nima priponke, potem je naziv
povezave: Dodaj, sicer pa je navedeno število pripetih priponk. S klikom na dodaj ali število pripetih priponk
odpremo modalno okno s seznamom priponk ali brez. V oknu priponk imamo možnost dodajanja / brisanja in
pregled priponk. V seznamu so navedeni meta podatki o priponki.

Stolpec s povezavami za manipulacijo s priponkami

Modalno okno s seznamom priponk:

Nastavitve kontaktnih podatkov
Možnost vnosa, spremembe in izbrisa kontaktnih podatkov člana. Format posameznih vrednosti je prikazan v
vnosnem polju, če podatek ni vnesen.
Nastavitve kontaktnih podatkov:

PIN
Možnost zamenjave PINa. Obvezen je vnos starega PINa in dvojni vnos novega PINa, če vnesene vrednosti
niso pravilne, program zavrne shranitev novega PINa. Sistem uporabnika obvesti o napaki. Maksimalna in
obvezna dolžina PINa je štiri mestno število. Vnesemo lahko samo številke. Obvezen je vnos vseh treh
podatkov sicer bo zamenjava onemogočena.
Pri zamejavi PINa bodite pazljivi in dosledni !

Zamenjava PINa:

Odjava iz Portala članov
Po zaključku dela na portalu priporočamo, da se odjavite. Posebej priporočamo odjavo in zaprtje brskalnika na
javnih internetnih točkah, kjer lahko pride do zlorabe podatkov. Po odjavi vas bo sistem preusmeri na prijavni
obrazec v kolikor bo brskalnik ostal aktiven.

Odjava iz Portala članov:

Obvestilo o odjavi, sledi avtomatska preusmeritev na prijavni obrazec po nekaj sekundah:

