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Licenčnik - Smart card runner  

Navodila za uporabo 

 

Namen aplikacije Licenčnik - Smart card runner 

Aplikacija služi kot vmesnik med strojno opremo - čitalcem kartic / kamero – in spletnim 

brskalnikom, ki ne more neposredno komunicirati s strojno opremo.  

 

Namestitev 

1. Odprite aplikacijo Portal organizatorjev:  

https://register-clani.zbornica-zveza.si/OrganizatorjiV2/ 

2. Pod okvirjem se nahaja povezava “Prenos aplikacije Licenčnik - Smart card runner”. Z 

izbiro sprožimo prenos aplikacije za branje kartic. 

3. Namestitev aplikacije sprožite z zagonom prenesene datoteke 

LicencnikSmartCardRunner_setup. Po končani namestitvi se bo aplikacija zagnala. 

 

 

Uporaba aplikacije 

1. Priključite čitalec kartic na računalnik.  

2. Zaženite aplikacijo Licenčnik - Smart card runner.  

 



2  

 

 

3. Vstavite / skenirajte organizatorsko kartico. Čitalec prepozna kartico, se poveže s 

strežnikom in odpre Portal organizatorjev, kjer v polje vpišete vaš PIN za prijavo.  

 

 

 

4. Kliknite “Prijava” in vstopili boste v Portal organizatorjev.  

    

Pomembno 

• Prijavo v Portal organizatorjev omogoča le veljavna organizatorska kartica. S člansko 

kartico ali drugo kartico se ne morete prijaviti.  

• Ko ste prijavljeni v Portal organizatorjev in vstavite kartico drugega organizatorja, se prvi 

organizator odjavi, da se lahko vpišete z drugim. Vse naslednje akcije so vezane na drugega 

organizatorja.  

• V primeru, da se akcija ob vstavitvi kartice ne sproži, poglejte aplikacijo Licenčnik - Smart 

card runner, ali ima v statusni vrstici izpisano napako.  
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Branje QR kode preko kamere 

Smart card runner zna preko vgrajene ali priklopljene kamere brati tudi kartice s QR kodo.  

 

 
Slika 6: Aplikacija z aktivirano kamero 

 

QR kodo »pokažemo« kameri in aplikacija jo prebere. Uspešno branje sproži »beep« in slika 

za dve sekundi zamrzne, kar je indikator, da je bila koda prebrana. V tem času se številka 

kartice obdeluje in ustrezno krmili funkcionalnosti Portala organizatorjev. Po dveh sekundah 

je aplikacija pripravljena za skeniranje naslednje kode. 

 

Skeniranje QR kode s čitalnikom črtne / QR kode 

V Portalu organizatorjev na strani Udeležba je možno QR kodo skenirati / prebrati tudi s 

čitalnikom za črtne / QR kode. Spodaj desno najdete polje, ki avtomatsko dobi fokus po nekaj 

sekundah neaktivnosti aplikacije. Čitalnik bo QR kodo kartice prebral v to polje, obdelava 

prebrane številke kartice pa bo ustrezno krmilila funkcionalnosti Portala organizatorjev.   

 

Slika 5: Fokusirano polje za čitalec črtne / QR kode na dnu strani 
 

 


