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1.1 PORTAL PROJEKTI (V 3.1.2) 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Prijavno okno 

-> Naloge projekta 

-> Izdelava nalog 

-> Razprave (Izdelava pogovorov in komentiranje) 

-> Delovni nalogi 

-> Merjenje posameznih faz  

-> Projekti 

-> Administracija portala 

 

 
 
 
merjenje časa posamezne faze (merjenje s pomočjo spletne aplikacije časa posameznih faz po delovnih 
nalogih, ...) 
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1.1.1 NALOGE PROJEKTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Seznam mojih projektov Vnos nove naloge   Potrditev naloge določenega izvajalca 

 

 

Okno prikazuje izbrani projekt in osnovne podatke o projektu. 

(Število aktivnih in zaprtih nalog, pogovorov in delovnih nalogov) 

 

Filtri prikaza nalog iskalno okno znotraj vseh nalog projekta vnos nove naloge 

  
        Iskalno okno med mojimi projekti 

 

Z klikom na posamezno naloga odpremo njene podrobnosti 
Gumb za popravljanje naloge 

 

Sledi prikaz podrobnosti posamezne naloge. 
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Zgoraj levo 

Začetni inicialki avtorja   Čas vnesene naloge 

 

Začetna verzija naloge  Prioriteta     zadeva naloge 

 

Zgoraj desno 

    Priložene datoteke v nalogi Končna verzija naloge      rok izvedbe naloge   Začetni inicialki 

 

      Pripombe v nalogi      status naloge      Dnevnik sprememb naloge 

 

Gumb za popravljanje naloge      določen izvajalec naloge 

   
avtor naloge     Gumb za potrditev pogojev s strani izvajalca             

  

 

Dnevnik vseh sprememb na nalogi 

 

Spodaj levo 

Vnos pripomb na nalogo   Že vnešeme pripombe  

 

Seznam pripetih datotek na nalogo Pošlji obvestilo (označeno pomeni obvestilo po e-pošti ob shranjevanju vnosa) 

 

Vnešeni artikli/storitve 
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<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

-> Vnos nove naloge 

1.1.1.1 IZDELAVA NOVE NALOGE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Za ustvarjanje nove naloge kliknemo na gum »ustvari nalogo« 

 

 

Zadeva: Vnesemo zadevo o nalogi. 

Naloga/Komentar: avtor naloge poda opis naloge 

Komentar izvajalca: izvajalec naloge lahko poda poročilo ali komentar o izvajanju/izvedbi naloge 

Izvajalec: določitev izvajalca (po določitvi izvajalca dobi določena oseba obvestilo za potrditev strinjanja s pogoji naloge) 

Status: določanje trenutnega statusa naloge 

Datum izvedbe: določanje roka izvedbe (datum lahko vnesemo na novo ali izberemo že med vnesenimi) 

Prioriteta: določitev prioritete naloge (1-najvišja, 5-najnižja) 

Začetna oznaka: verzija naloge/dokumenta/razvojne faze ob vnosu naloge (start tag) 

Končna oznaka: verzija naloge/dokumenta/razvojne faze ob koncu naloge (end tag) 



MEDIC.si – Navodila za uporabo projektnega portala DotBusiness 
Verzija: 2.1, Datum 2.2.2016, Verzija  programa 3.1.2 

 
Pripni datoteko: pripnemo lahko poljubno datoteko ali slikamo z fotoaparatom naprave (tablica, telefon) – velikost datoteke se lahko omeji pod 

administracijo 

Postavke: vnos storitev ali artiklov vezane na nalogo (v administraciji se določi katere kategorije b2b so vidne na projektu) 

Pošlji obvestilo: vključeno pomeni, da ob shranjevanju vsi udeleženci projekta dobijo obvestilo o nalogi na e-pošto 

Shrani: gumb za shranjevanje naloge 

 

 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

-> Potrditev naloge določenega izvajalca 

 

1.1.1.2 POTRDITEV NALOGE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Po vnosu avtorja nove naloge projekta in določitvi izvajalcev za vneseno nalogo, prejmejo za nalogo 

določeni izvajalci elektronsko pošto za potrditev pogojev vnesene naloge. 

V kolikor se izvajalec ne strinja z vnešenimi pogoji, jih spremeni in z gumbom potrdi nalogo na portalu 

končno strinjanje z vneseno nalogo. 

Vsaka sprememba se zabeleži v dnevnik sprememb naloge. 

 

Po potrditvi izvajalca dobi avtor naloge potrditev tudi po elektronski pošti. 

Da je naloga potrjena je vidno tudi v seznamu nalog, saj je le ta obrobljena z zeleno barvo. 
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<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE¸ 

 

 

1.1.1.3 ISKANJE MED NALOGAMI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Napredno iskanje vseh informacij med vsemi nalogami aktivnega projekta omogoča spodnji gumb. 
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V oknu lahko iščemo po sledečih parametrih: 

Prioritete: (izberemo lahko več različnih vrst prioritet hkrati) – prazno pomeni vse 

Statusi: (izberemo lahko več različnih statusov hkrati) – prazno pomeni vse 

Oznaka: (išče po začetni in končni oznaki hkrati) 

Za: datum nastanka nalog, ki bodo prikazane 

Pred: prikaže vse naloge izdelane pred vnesenim datumom 

Iskanje: iskalni niz črk/besed (išče po zadevi, komentarju naloge, komentarju izvajalca) 

 

Opozorilo! 

v kolikor izbirni gumb »Prikaži zaključene« ni izbran potem bodo prikazani rezultati le med 

nezaključenimi nalogami. 

 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE¸ 

1.1.2 RAZPRAVE (VPRAŠANJA IN KOMENTARJI) 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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Z gumbom »ustvari pogovor« vnesemo vprašanje, katerega lahko tudi podrobno opišemo. 

 

Pod »Datum izvedbe« določimo do kdaj želimo odgovor, ter določimo prioriteto vprašanja. 

Pošlji obvestilo pomeni, da vsi udeleženci dobijo obvestilo po e-pošti o vnesenem vprašanju. 

Komentiranje na vprašanje 

 

Vnesemo ogovor/komentar na vprašanje. Če želim vse obvestiti tudi po e-pošti je potrebno označiti »Obvesti vse« 

Posamezno razpravo lahko avtor zaključi z gumbom za zaključevanje! 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 



MEDIC.si – Navodila za uporabo projektnega portala DotBusiness 
Verzija: 2.1, Datum 2.2.2016, Verzija  programa 3.1.2 

 

1.1.3 DELOVNI NALOGI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Seznam delovnih nalogov        Popravi delovni nalog    Napredno iskanje Ustvari delovni nalog 

 

 

Datum DN              Številka DN        Zadeva               Število postavk DN   Zaključen DN   Izvajalec DN 

      

 

 

Delovni nalog je vezan na izbrani projekt. 
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1.1.3.1 NOV DELOVNI NALOG 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Z klikom na gumb Ustvari delovni nalog se nam pojavi spodnje okno. 

 

Zadeva: Vnesemo zadevo o nalogi na delovnem nalogu. 

Naloga/Komentar: avtor naloge poda opis naloge 

Komentar izvajalca: izvajalec naloge lahko poda poročilo ali komentar o izvajanju/izvedbi naloge 

Postavke: vnos storitev ali artiklov vezane na delovni nalog (v administraciji se določi katere kategorije b2b so vidne na projektu) 

Pripni datoteko: pripnemo lahko poljubno datoteko ali slikamo z fotoaparatom naprave (tablica, telefon) – velikost datoteke se lahko omeji pod 

administracijo 

Datum odpreme: določanje roka odpreme blaga (datum lahko vnesemo na novo ali izberemo že med vnesenimi) 

Pošlji obvestilo: vključeno pomeni, da ob shranjevanju vsi udeleženci projekta dobijo obvestilo o vnesenem nalogu na e-pošto 

Shrani: gumb za shranjevanje delovnega naloga 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 
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1.1.4 PROJEKTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V zavihku Projekti imamo kompleten arhiv vseh naših odprtih in zaključenih projektov. 

Z iskalnim oknom lahko poiščemo željeni projekt. Napredno iskanje pa nam omogoča poiskati vsako informacijo. 

 

Seznam na prikazuje ime projekta, število nalog in komentarjev v projektu, datum in ali je projekt že zaključen. 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 


