REGISTRACIJA UPORABNIKA in DRUŽBE
Želimo se prepričati, da prejemate naša e-poštna obvestila (obvestila o neposrednem
povabilu v postopek, obvestilo o spremembah in popravkih postopkov, obvestilo o prejetem
sporočilu itd). Da bi zagotovili, da boste prejemali naša e-poštna sporočila, dodajte našo epoštno domeno alerts@vortal.biz in preverite nastavitve filtra v mapi vsiljenih sporočil.

Registracija je razdeljena v 3 korake:
•
•
•

Registriraj uporabnika,
Potrdi registracijo in
Ustvari ali dodaj družbo

1. REGISTRACIJA UPORABNIKA

-

V brskalnik vpišite www.s-procurement.si ter kliknite VSTOPI V PORTAL.
V menijski vrstici na levi strani kliknite Želim se registrirati.
V kolikor vas je naročnik delno pred-registriral (v primeru postopkov na podlagi
povabil), boste prejeli e-poštno sporočilo, v katerem je razvidno ime vaše
družbe. Kliknite na povezavo v e-poštnem sporočilu.

Odpre se obrazec za registracijo, na kateri izpolnite vsa zahtevana polja (označena z
zvezdico). Shranite uporabniško ime in geslo. Nato kliknite Nadaljuj.

2. POTRDITEV REGISTRACIJE
Na elektronski naslov, ki ste ga vpisali ob registraciji ste prejeli povezavo na spletno stran
za potrditev registracije. Kliknite na potrditveno povezavo. Prijavite se z vašim uporabniškim
imenom in geslom.

3. USTVARI ALI DODAJ DRUŽBO
Upoštevajte, da je vašo družbo morda registriral že drug uporabnik (S-Procurement je
namreč večuporabniška platforma). Če je tako, boste morali zaprositi za članstvo v svoji
družbi na platformi. V tem primeru mora vašo prošnjo za članstvo sprejeti uporabnik, ki je
prvi registriral vašo družbo. To stori po vpisu v platformo med »Nastavitvami družbe« v
zavihku »Upravljanje z uporabniki«. V kolikor vaša družba še ni registrirana, morate družbo
registrirati.
1. Preverite, ali vaša družba že obstaja V polja vnesite naziv ali davčno številko vaše
družbe ter kliknite Preveri.
V kolikor vas je naročnik delno pred-registriral, vnesite ime družbe (ta je razvidna iz
e-poštnega sporočila, ki ste ga prejeli). Kliknite Preveri.

2. Če je vaša družba že registrirana, zaprosite za članstvo v njej tako, da kliknete Zaprosi
za članstvo. Nato kliknite Dokončaj.

V kolikor vaša družba na platformi še ni registrirana, jo registrirajte s klikom na gumb
Registriraj novo družbo.

Na obrazcu za registracijo izpolnite zahtevana polja in kliknite Ustvari obrazec.
Opozorilo: V polju »Kot kaj se želite registrirati?« izberite »Kot ponudnik«.

Izpolnite obvezna polja v obrazcu za registracijo družbe ter kliknite Dokončaj. Družbo ste
uspešno registrirali.

Vaš profil je bil uspešno ustvarjen. Na vstopni spletni strani www.s-procurement.si (“Vstopi
v portal”) se lahko prijavite z vašim uporabniškim imenom in geslom. Z uporabo
informacijskega Sistema S-Procurement soglašate s splošnimi pogoji dostopa in uporabe ter
politiko o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljeni v informacijskem sistemu SProcurement.

1. SISTEMSKE ZAHTEVE
Za pravilno uporabo platforme S-Procurement morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
OPERACIJSKI
SISTEM

BRSKALNIK

JAVA

CPE

RAM

Windows (vse
različice od XP
naprej)

Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10 in
11 z omogočenimi piškotki in
JavaScriptom

Java 6 ali
novejša
različica

2.000
MHz ali
več

2.000
MB ali
več

MacOSX 10.5.X 0 ali Mozilla Firefox 310 ali novejša različica z
več
omogočenimi piškotki in JavaScriptom*
Linux (Fedora in
Ubuntu) 32 bitov

Chrome 36 ali novejša različica z
omogočenimi piškotki in JavaScriptom
Blokiranje pojavnih oken mora biti
onemogočeno. Upoštevajte, da imate
morda več blokatorjev pojavnih oken.

Za uporabo digitalnega potrdila, nalaganje in podpisovanje datotek morate imeti nameščeno Javo.
(*) Mozilla Firefox, Microsoft Edge in Google Chrome ne podpirajo več Jave v različicah, višjih od 49.0.2.

Posodobite različico Jave v računalniku: Java je obvezna za elektronsko podpisovanje
ponudbene dokumentacije in pošiljanje sporočil ter pojasnil. Upoštevajte, da Java ni
združljiva z brskalnikom Chrome.
2. ZDRUŽLJIVOST PLATFORME
Platforma S-Procurement je združljiva z vsemi glavnimi internetnimi brskalniki, ki so na voljo
na trgu: Internet Explorer, Firefox, Safari in Google Chrome.
Za podpis ponudbe je potrebno uporabiti brskalnik Internet Explorer, ki podpira delovanje
Jave.

3. PRIPOROČILA
•
•

•

Za registracijo uporabnika in vaše družbe, pripravo in oddajo ponudbe si vzemite
dovolj časa.
Za oddajo ponudbe morate razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
V primeru težav se obrnite na našo tehnično podporo podpora@s-procurement.si ali
+386(0)1 6010071 vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

