Navodila za oddajo zaključnega poročila za DELOVNI PREIZKUS
Poročilo oddajate na Portalu za delodajalce, v storitvi Programi zaposlovanja.
Poročilo boste lahko oddali, če imate na istem računalniku digitalno potrdilo (AC NLB, SIGEN-CA,
Posta®ca ali HALCOM-CA) in nameščeno podpisno komponento
http://public.setcce.si/proxsign/update/SETCCE_proXSign_setup.exe, ki omogoča elektronsko
podpisovanje dokumentov.

Podpisno komponento lahko naložite tudi preden vstopite v storitev

:

Postopek oddaje zaključnega poročila:

1. Kliknete na

kliknete na

izberete

, izberete program

in nato

2. Odpre se vam seznam pogodb, za katere je potrebno narediti zaključna poročila. Kliknite na
želeno pogodbo, da se potemni. Takrat se vam bo na desni strani prikazalo stanje vsake

pogodbe in število vključenih oseb, za katere bo potrebno pripraviti poročilo.

3. Na desni strani spodaj s klikom na
na izbrani pogodbi.

dobite seznam vključenih oseb

Na seznamu se vam pojavijo le tiste osebe, ki so že zaključile usposabljanje.

S klikom na posamezno osebo ali
se vam odpre nova zaslonska slika za vnos poročila. Poročilo
ima tri točke in vsa polja so obvezna, navodila so na desni strani ekrana.

Ko zahtevana polja izpolnite, kliknete

.

Sedaj je vaš vnos shranjen. Na zadnji ekranski sliki se vam odprejo izpisani podatki, ki jih preverite. V
primeru, da želite poročilo dokončno oddati, kliknete na gumb

.

Če se boste vrnili na prvo stran aplikacije (na seznam poročil), bo shranjeno poročilo na seznamu,
imelo bo začasno številko (v oranžni barvi) in status v urejanju:

S klikom na začasno številko ga lahko urejate, s klikom na koš lahko poročilo zbrišete.

4. Na zadnji strani preverite vpisane podatke in In kliknete na
Izberete certifikat za podpisovanje in kliknite V redu.

Pojavi se vam okno s stanjem vašega digitalnega potrdila. Kliknite V redu.

Dokument je tako uspešno podpisan.
5. Aplikacija vas vrne na prvo stran

Oddana poročila dobijo status Poslano. V .pdf, obliki si lahko ponovno ogledate poslan dokument.
Če dokument odprete, dobite obrazec, kakršen je bil poslan na Zavod. Na vrhu Poročila je rumeno
okence s podatki, ki
dokazuje, da je
dokument uspešno
elektronsko podpisan.

