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Prehľad aktuálnych zmien a aktualizácií
VIDEONÁVODY SO ZVUKOM
Inštruktážne videá sprístupnené na portáli slovensko.sk v sekcii Pomoc → Návody a postupy →
Videonávody.
Videonávody, jednoduchým spôsobom zobrazujúce základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci
s ústredným portálom verejnej správy alebo priamo v prostredí elektronickej schránky, najnovšie
obsahujú okrem titulkov aj hlasový popis.
Videá sa stávajú prehľadnejšími a umožňujú jednoduchšie sa oboznámenie s konkrétnou
situáciou.

NOVÁ SEKCIA HISTÓRIA ZMIEN
Pre prehľadnosť uskutočnených aktualizácií bolo v sekcii Na stiahnutie v časti Aplikácie pre
kvalifikovaný elektronický podpis vytvorené nové tlačidlo História zmien, ktoré poskytuje náhľad do
zmien klientskych aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.5).
Tlačidlo nájdete po zistení operačného systému.
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NOVINKY NA PORTÁLI
Aplikácie pre elektronický podpis
Aktualizovanú verziu balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS 1.0.5 pre vytváranie
kvalifikovaného elektronického podpisu v systéme MS Windows nájdete v sekcii Na stiahnutie.
Aktualizovaná verzia obsahuje:



kontrolu času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky,
odstránenie zlyhania inštalácie pri nesprávnom odinštalovaní internetového prehliadača Firefox.

Prehľad o stave správ v elektronickej schránke
Prostredníctvom novej funkčnosti notifikácií o nových správach sťahovaných cez protokol IMAP sa
notifikácia o príslušnej správe trvalo označuje ako prečítaná až po prečítaní správy.
Viac aktuálnych informácií týkajúcich sa ústredného portálu verejnej správy nájdete v sekcii
Oznamy.
Ďakujeme vám za zaslané podnety a spätnú väzbu na novú verziu elektronických schránok
Od 1. júla 2017 bola používateľom elektronických schránok sprístupnená možnosť začať pracovať aj
v novej verzii schránky a oboznámiť sa tak s jej novým vizuálom.
V prvej fáze nasadenia mohli používatelia zasielať podnety na vylepšenie novej verzie e-schránok
prostredníctvom e-mailovej adresy lepsieschranky@nases.gov.sk, vďaka čomu Národná agentúra
pre sieťové a elektronické služby získala prehľad možných podnetov na zefektívnenie práce
s elektronickou schránkou.
Za zaslané podnety vám ďakujeme. V prípade potreby môžu používatelia naďalej využívať služby Kontaktného
centra.

Zásady bezpečnosti pri používaní eID






Pri práci s elektronickou schránkou a eID používateľ pracuje s
citlivými údajmi. Preto by po prihlásení nemal umožniť prístup
neoprávneným osobám k otvorenému webovému prehliadaču,
resp. aplikácii, cez ktorú sa do schránky prihlásil.
Neodporúča sa prihlasovať sa na verejných počítačoch, v
ktorých používateľ nemá žiadnu kontrolu nad nainštalovaným
softvérom a hardvérom.
Po odhlásení zo schránky sa odporúča zatvoriť webový
prehliadač.

V prípade otázok, podnetov či problémov nás, prosím, kontaktujte na uvedených e-mailových adresách/tel. číslach:



informačný obsah portálu slovensko.sk: redakcia@nases.gov.sk,
otázky týkajúce sa elektronických schránok a elektronických služieb: +421 2 35 803 083, kontaktný formulár.
Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk

