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Za prijavo v sistem lahko uporabljamo različne internetne brskalnike - Internet Explorer, Mozzila Firefox,
Netscape,... V internetno vnašanje in potrjevanje vozovnic vstopite z menijsko izbiro “potniški prevozi /
potrjevanje vozovnic”, ter z uporabniškim imenom in osebnim geslom, katerega ste predhodno prejeli po
pošti.

Slika 1: Vstopna stran

Po uspešni prijavi se Vam bo na zaslonu prikazal naslednji vmesnik za potrjevanje oz. vnos imetnikov
osnovnošolskih vozovnic:

NAZIV OSNOVNE ŠOLE

Slika 2: Vmesnik za potrjevanje vozovnic

Izberete razred (klik na povezavo “Seznam imetnikov”) tako, da Vam sistem ponudi učence, ki naj bi v
tekočem šolskem letu obiskovali izbrani razred. Če nismo razpolagali z podatkom o razredu, se učenci
nahajajo pod “seznamom imetnikov 0”. V primeru, da smo razpolagali z letnico rojstva imetnika vozovnice,
smo na osnovi rojstva določili razred.
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Po izboru razreda (kliku na povezavo “Seznam imetnikov”) se Vam bo na zaslonu prikazalo naslednje
pojavno okno:

Slika 3: Seznam imetnikov

Z klikom na povezavo “Briši”, imetnika brišemo iz seznama - pojavi se rdeča pika (status brisan), ter
povezava “Aktiviraj”, s pomočjo katere lahko ponovno aktiviramo imetnika vozovnice.
Z klikom na povezavo “Ime in priimek”, lahko za izbranega imetnika popravljamo podatke, ki so potrebni za
izdelavo vozovnice. Med seznami se pomikamo s klikom na navigacijo povezave “Prijava > Razredi >
Imetniki”.
·Z izbiro gumba “Potrdi seznam imetnikov” potrdimo vnos za posamezen razred.
·Z izbiro gumba “Dodaj novega imetnika” pa dodajamo nove imetnike vozovnic.

Slika 4: Popravljanje podatkov imetnika vozovnice

Tu lahko vnašamo in popravljamo posamezne podatke imetnika vozovnice. Z izbiro gumba “Potrdi”,
ažuriramo podatke v bazi, z izbiro gumba “Prekliči” pa podatke prekličemo na originalne vrednosti.

