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1 VARNOSTNA SHEMA
Informacijski sistem oz. aplikacija eNAKVIS je integrirana z Varnostno shemo
(VS), ki služi za urejanje dostopa do aplikacije.
V Varnostni shemi so shranjeni podatki o uporabnikih, aplikacijah ter
uporabniških vlogah. Za vsakega uporabnika je določeno:
• do katerih aplikacij lahko dostopa,
• v imenu katerega organa in
• kakšne so njegove uporabniške vloge v teh aplikacijah.
Če uporabnik za aplikacije v VS nima definiranih nobenih pravic, lahko
uporablja zgolj javno dostopne aplikacije, ki ne zahtevajo prijave.

1.1 Predpogoji za uporabo VS:
Osebni računalnik z nameščenim spletnim brskalnikom Microsoft Internet
Explorer ali Mozilla Firefox. Podprte so verzije, ki so uradno podprte s strani
proizvajalca (IE 8 in novejši, Firefox 13 in novejši).
Pred oddajo prošnje za dodelitev pravic za uporabo asinhronega modula,
mora biti v vašem brskalniku nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo (npr.
SIGOV-CA oz. SIGEN-CA), s katerim boste dostopali do aplikacije(digitalno
potrdilo mora biti izdano za poslovni subjekt na zaposlenega/uporabnika) .
Digitalna potrdila je možno uporabljati z Varnostno shemo samo do preteka
njihove veljavnosti. Vsa digitalna potrdila imajo omejen rok veljavnosti in
uporabniki morajo pridobiti novo digitalno potrdilo še pred potekom starega
potrdila.
Za pomoč pri namestitvi kvalificiranega digitalnega potrdila in registraciji v VS
se lahko obrnete na enotni kontaktni center: tel. 080 2002 ali ekc@gov.si .
Vsak uporabnik eNAKVIS mora biti registriran v varnostno shemo in mora
imeti dodeljene ustrezne pravice. Za pridobitev pravic mora uporabnik
zaprositi na spletni strani varnostne sheme.
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1.2 Prošnja za dodelitev pravic
Za dodelitev pravic morate obiskati spletno stran varnostne sheme, kjer
kliknete
na
povezavo
Prošnja
za
dodelitev
pravic
(https://vs.gov.si/VS.web/prosnjaDodelPrav).
Ob prihodu na spletno stran, izberite ustrezen certifikat v brskalniku v
primeru, da jih imate več.
Primer zaslonske maske "Prošnja za dodelitev pravic"

4

Aplikacija avtomatično izpolni polja, ki jih pridobi iz certifikata. Polj priimek,
ime ter DŠ ne morete spreminjati. Lahko pa spremenite polje za elektronski
poštni naslov. Na naslov, naveden v tem polju, boste prejeli elektronsko
sporočilo o obdelavi vaše prošnje za dodelitev pravic.
Pri izbiri krovne aplikacije, do katere želite dostopati, izberite »eNakvis« in
nato »eNakvis«. Pod tip organizacije izberite »MIZS«, pod ime organizacije
pa izberite ime svojega visokošolskega zavoda.
Dodate izbrano vlogo in s klikom na gumb »Dodaj v seznam« oddate vlogo.
Sedaj morate počakati, da na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu ročno potrdijo vašo Prošnjo za dodelitev pravic,
šele potem boste lahko dostopali do informacijskega sistema eNAKVIS. Po
odobritvi boste prejeli obvestilo na elektronski naslov, ki ste ga navedli v
Prošnji za dodelitev pravic. Agencija Prošnjo za dodelitev pravic odobri na
podlagi izpolnjenega obrazca »Vloge za dodelitevpravic dostopa do eVŠ«, ki
ga dobite na spletni strani: http://www.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/42
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete po pošti ali kot sken dokumenta (če
mogoče v formatu .pdf) na e-naslov: info@nakvis.si
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1.3 Prva prijava v sistem Varnostne sheme
Ko vam upravljavec sistema odobri vaše vloge morate pred prvo prijavo
ponastaviti
geslo
za
varnostno
shemo
na
naslovu
https://vs.gov.si/VS.web/resetPass
Pojavi se okno za ponastavitev gesla

V obe polji vnesite novo geslo (enako!), ki mora imeti najmanj 8 znakov.

Po vnosu gesla, aplikacija ponudi prijavo v aplikacijo

To stran zaprete in ob prihodu na spletno stran eNAKVIS
(https://enakvis.portal.gov.si/enakvis-web/) izberete svoje digitalno potrdilo v
brskalniku s katerim se boste identificirali v aplikaciji.
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