PRIHAJA NOV PORTAL eUPRAVA.
SPOZNAJ GA S SIMBIOZO!

eUprava ni nekaj novega. Že dobrih 10 let ponuja državljanom in državljankam hitrejši,
spletni dostop do raznovrstnih vsebin in oddaje vlog brez obiska institucij javne uprave
Vendar so izkušnje in odziv uporabnikov pokazale, da ni v celoti dosegla svojega prvotnega
cilja – poenostavljene uporabe za končne uporabnike. Zato se je s koncem leta 2013 začela
pripravljati korenita prenova portala, ki je v središče postavila uporabnika in dobro
uporabniško izkušnjo.
Simbioza z veseljem pozdravlja iniciative, ki z elektronskimi in spletnimi rešitvami olajšujejo
vsakdan. Vendar se zavedajo, da bo, kljub uporabniku prijaznejšim izboljšavam, elektronski
dostop do tako pomembnih vsebin lahko povzročal dodaten glavobol vsem, ki se
računalniških veščin šele učijo. Slabše poznavanje računalniških orodji pa po njihovem
mnenju nikdar ne bi smela biti ovira za izkoriščanje vseh prednosti, ki nam jih spletne rešitve
ponujajo. Le-te je potrebno približati prav vsakemu posamezniku!

Zato v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Direktoratom za informatiko
Simbioza pripravlja BREZPLAČNE DELAVNICE O UPORABI NOVEGA PORTALA
eUPRAVA, za vse generacije.
Delavnice bodo potekale VSAK DAN, od 23. do vključno 30. novembra, v
dopoldanskih in popoldanskih terminih. Do natančnejšega koledarja delavnic
dostopate preko spletne strani www.e-simbioza.com oziroma kliknite TUKAJ.
Na delavnice se je potrebno predhodno prijaviti preko SPLETNE PRIJAVE na
Simbiozini spletni strani oziroma preko telefonske številke 040 336 311.
Delavnice bodo razdeljene v dva (2) sklopa:.
1.
Digitalni certifikat: kaj je digitalni certifikat, kje ga dobim, kaj mi omogoča,
kako ga namestim in uporabljam.
2.
Moja eU prava: kako je spletni portal eUprava sestavljen, kako ga uporabljati,
kako uporabljati modul Moja eUprava, na katerem se bo med drugim mogoče
povezovati do različnih virov podatkov (Registra vozil in listin, Registra pogrešanih
dokumentov, Registra nepremičnin, Centralnega registra prebivalstva…), kako preko
spleta oddati vloge…
Simbioza bo organizirala tudi BREZPLAČNO INFO TOČKO, kjer bodo udeleženci
lahko pridobili dodatne informacije.

Na Simbiozina izobraževanja so vabljeni prav vsi, ki bi se želeli seznaniti z uporabo
prenovljenega portala, ne glede na predhodno znanje.
Vsem udeležencem priporočajo, da si še pred obiskom delavnice pridobijo digitalno
potrdilo za elektronsko uporabo (vendar le-to za udeležbo na delavnici NI pogoj). Obenem
jim tudi svetujejo, da na delavnice prinesejo osebni prenosni računalnik, če želijo, da jim
asistirajo pri nameščanju digitalnega potrdila. V nasprotnem primeru bodo na razpolago
Simbiozini računalniki.
Digitalno potrdilo, sodobno alternativo klasičnim osebnim identifikatorjem, je mogoče pridobiti
brezplačno na upravnih enotah, katerih seznam najdete TUKAJ. Obrazec za zahtevek lahko
najdete tudi na SPLETNI STRANI. Več informacij o postopku TUKAJ.

Nova eUprava prinaša veliko izboljšav – poenostavljen in pregleden portal,
prilagojenost ljudem s posebnimi potrebami, narodnim manjšinam, ter uporabnikom
na mobilnih napravah, boljši in slovenskemu jeziki prilagojen iskalnik ter druge
koristne vsebine.
»Na Simbiozi se bomo potrudili, da bomo z uporabnimi nasveti portal eUprava
približali tudi tistim, ki so manj vešči uporabe računalnika in bodo njene prednosti
zlahka izkoristili prav vsi državljani, vseh generacij.«, je zagotovila Ana Pleško,
direktorica Simbioza Genesis, socialno podjetje.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na
e-mail: pr@simbioza.eu
tel.št.: 040 600 133

