Newsletter, september 2017

Ústredný portál verejnej správy mení svoj vzhľad
S cieľom čo možno najviac sprehľadniť ústredný
portál verejnej správy, zjednodušiť manipuláciu
s vyhľadávanými informáciami či elektronickými
službami a orientáciu v elektronických schránkach
prešiel portál slovensko.sk viditeľnou zmenou
svojho vzhľadu.
Okrem jednoduchšieho návrhu titulnej stránky
nadobudli nový vzhľad aj logo slovensko.sk, sekcia
„Oznamy“ či podoba prihlasovacieho panelu.
Viac informácií k aktuálnym zmenám týkajúcim sa
nového vzhľadu titulnej stránky slovensko.sk
nájdete v súvisiacom ozname.

OZNAMY A POVINNOSTI


Všeobecná zdravotná poisťovňa začala platiteľom poistného zasielať do elektronických schránok ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia. Na jeho prevzatie je však najprv potrebné potvrdiť notifikáciu o doručení (tlačidlo „Prevziať“).



Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) je možné používať pri e-mailových klientoch Thunderbird, MS
Outlook (verzie staršie ako 2013) a pri e-mailovom klientovi pre Mac. Správne nastavenie protokolu IMAP je potrebné
pre komunikáciu s e-mailovým klientom.

Aktuálne oznamy a povinnosti nájdete v sekcii „Oznamy“



Pre zobrazenie všetkých oznamov je potrebné si
rozkliknúť „Zobraziť všetky oznamy“,
pre zobrazenie oznamov z minulých rokov je potrebné si
rozkliknúť možnosť „Archív oznamov“.

Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk
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AKTUALIZOVANÉ NA PORTÁLI


Návody a postupy

Spolu s prebiehajúcimi zmenami a aktualizáciami upravujeme priebežne pre používateľov všetky návody a inštruktážne videá
pre pôvodnú aj novú verziu elektronických schránok.
Potrebné informácie spolu s postupmi v podobe PDF návodov a inštruktážnych videí nájdete v sekcii „Návody a postupy“.
Sekcia prešla výrazným zjednodušením štruktúry, vďaka čomu používatelia nájdu potrebné informácie oveľa jednoduchšie.



Portál slovensko.sk aj v anglickej verzii

Ústredný portál verejnej správy je prístupný aj pre zahraničných používateľov. Verzia v anglickom jazyku je prístupná po
rozkliknutí anglického jazyka v hlavičke portálu slovensko.sk.
Zahraniční používatelia majú rovnakú možnosť prístupu k potrebným informáciám prostredníctvom sekcie „User guide“,
v ktorej sa nachádzajú PDF návody a inštruktážne videá v anglickom jazyku.

ŠKOLENIA
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) rozbieha po lete novú sériu školení práce s elektronickými schránkami
pre súkromných aj štátnych používateľov.



Orgány verejnej moci - termíny a prihlášky sú zverejňované na portáli slovensko.sk v časti Školenia pre orgány verejnej
moci - Základné funkcionality ÚPVS
Súkromné sektory - prihlásiť sa je možné prostredníctvom e-mailovej adresy skolenia@nases.gov.sk

Viac informácií týkajúcich sa školení nájdete na stránkach Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v sekcii „Školenia“.

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,
nová verzia elektronických schránok: lepsieschranky@nases.gov.sk.

Vypracoval: Odbor informačného obsahu ÚPVS, redakcia@nases.gov.sk

