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Spletni portal

je dosegljiv na naslovu https://www.intervencije.net

Podporo uporabnikom sistema nudimo na elektronskem naslovu: info@intervencije.net.
Uporabnik, kateremu je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo se strinja s »Splošnimi pogoji za
uporabo sistema Intervencije.net«.

Prijava in odjava v sistem
Dostop do podstrani.
Določene podstrani so
dosegljive po prijavi!
Slike, ki jih posredujejo
posamezna društva ali
zveze. Administrator
sistema si pridružuje
pravico, da se slika ne
objavi.

Razni podatki o delovanju
sistema, reklamna
sporočila...
Vsebina se lahko določa na
podlagi prijavljenega
uporabnika ali lokacije
prijavljenega uporabnika.
Seznam POCSAG sporočil
ne zajema vsa sporočila, ki
jih prejmemo v sistem!

Povezave na zunanje strani

Novice in obvestila
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Status delovanja sistema
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Vpišite svoje uporabniško ime in geslo. Sistem razlikuje med malimi in velikimi črkami tako pri
uporabniku, kot pri geslu!
Uporabiško ime in geslo pridobi organizacija po plačilu priključnine. Vsaka organizacija (društvo)
lahko pridobi poljubno število administratorskih imen. Administratorskih imen ne morate dodajati
sami. V kolikor želite dodati administratorje nas kontaktirajte po elektronski pošti.

Kliknite na besedilo »Odjavi uporabnika VASEUPORABNISKOIME«

Geslo spremenite tako, da po prijavi kliknete na besedilo »Spremeni geslo« in odprlo se vam bo okno,
ki je prikazano na spodnji sliki. Vtipkajte staro geslo in dvakrat novo geslo, ter kliknite na gumb
»Spremeni«.
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Vsaka organizacija ima lahko v sistemu poljubno članov in skupin.

Dodajanje novega člana
Novega člana v sistem dodate z naslednjimi koraki:
1. v drevesni strukturi izberete vozlišče »Člani organizacije«,
na desni strani zaslona se vam bodo prikazala vnosna polja (slika spodaj).

2. vnesite vse tri podatke: Ime, priimek in SMS (telefonska številka na katero bo član prejemal
SMS sporočila),
3. kliknite na gumb »Ustvari«.
Sistem najprej preveri če telefonska številka že obstaja v sistemu. V kolikor ugotovi, da obstaja, vas
sistem vpraša ali želite uporabiti obstoječe podatke, ali želite ustvariti novega uporabnika.
Uporabnik se doda na seznam uporabnikov.

Podatki o članu povezani z intervencijsko listo

Telefonske številke iz katerih
lahko član kliče intervencijsko
listo.

Podatek o kategoriji vozniškega
dovoljenja za posameznega
člana
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Ime in priimek

Atribut določa stolpec
»Ostalo« na
intervencijski listi.

Ali je uporabnik dovolil
obdelavo osebnih podatkov.
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Pomembno!
Vsak uporabnik, ki ga vpišete v sistem, mora podati osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih
podatkov. To stori tako, da pokliče telefonsko številko 059074871. Klic na omenjeno številko se le
zabeleži in takoj prekine, nihče se ne oglasi! S tem klicem je uporabnik podal soglasje k obdelavi
osebnih podatkov.
Za katere namene se bo uporabljalo osebne podatke je zapisano v splošnih pogojih 16. člen.
Uporabnik, ki še ni privolil v obdelavo osebnih podatkov ima ikono

, tisti ki so privolili pa

.

Uporabnik, ki en mesec po vpisu v sistem ne bo poklical na zgoraj omenjeno telefonsko številko bo
avtomatsko izbrisan iz sistema.

Seznam specialnosti
Seznam specialnosti za posameznega člana je prikazan na dnu obrazca.

Specialnost posameznemu članu dodate tako, da jo izberete v seznamu in kliknete na ikono
Specialnost zbrišete tako, da v vrstici kliknete na ikono

.

.

Podatki o članu povezani s pošiljanjem intervencijskih SMS sporočil
SMS sporočila se pošiljajo na telefonsko številko, ki jo ima uporabnik določeno v vnosnem polju »SMS
številka«. Na števili TEL1 in TEL2 se SMS sporočila ne pošiljajo!

GSM številka na katero sistem
pošilja SMS sporočila uporabniku.

Ali uporabnik dobiva SMS
sporočila iz sistema ZARE?
Kljukica pomeni, da bo uporabnik
za vpisane RIC naslove prejemal
SMS sporočila.
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RIC naslov uporabnika oziroma
društva oziroma zveze ali regije iz
katergea naj uporabni dobi SMS
sporočilo.
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Pomembno:
- SMS številka mora biti vpisana brez presledkov in brez posebnih znakov – samo cifre! SMS
številka mora biti dolga 9 znakov (samo številke). Številke tujih operaterjev niso dovoljene!
- RIC številka mora biti vpisana brez presledkov in brez posebnih znakov. Vpisana RIC številka
mora biti dolga 7 znakov (samo številke).
- Vsa dohodna in odhodna SMS sporočila se beležijo (kdo, kaj in kdaj).
- Administrator sistema si pridružuje pravico, da v primeru zlorab posameznika izključi iz
sistema!
- V kolikor ne želite, da vaš član dobiva POCSAG sporočila iz sistema ZARE (pozivi na
intervencije) odstranite kljukico pri POCSAG.
Pomembno!
Član, ki želi prejemati SMS sporočila, ne sme imeti blokade na komercialna SMS sporočila, ali pa mora
pri mobilnem operaterju zahtevati izjemo za komercialno številko 29290543.

Kaj so RIC naslovi?
RIC je kratica za Radio Identity Code, prevedeno v slovenščino: identifikacijska šifra radia oziroma
identifikacijska šifra radijskega sprejemnika. Vsak pozivnik ima v sebi vpisane 4 ali več identifikacijskih
številk, ki jim pravimo RIC naslovi. Največkrat so te identifikacije naslednje:
- Osebna identifikacija
- Društvena identifikacija
- Identifikacija gasilske zveze
- Identifikacija regije
Identifikacijo radijskega sprejemnika vam dodeli ReCO, ki vam tudi sprogramira pozivnike (vpiše
ustrezne identifikacije).
Kadar ReCO prične s postopkom tihega alarmiranja se v eter pošlje radijski signal, ki vsebuje:
- Identifikacijo (RIC) kateremu pozivniku (ali večim) je sporočilo namenjeno.
- Vsebino sporočila.
RIC naslov je sestavljen iz dveh delov (7 mestne številke in črke):
XXXXXXX : Y
XXXXXXX = 7 – mestna številka

:

Y = črka: A ali B ali C ali D

Primer: 0628079:D
Črka označuje način pošiljanja. Za običajne pozivnike se uporablja črka D.
V kolikor bo sistem Intervencije.net zaznal, da gre za poziv, ki je namenjen enemu od članov
vpisanih v sistem, bo sporočilo preusmeril na mobilni telefon v obliki SMS sporočila.
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POMEMBNO!
v primeru, da ReCO pošilja besedilo z naslednjo vsebino:
TEST POZIVNIK*
ali
TESTIRANJE POZIVNIK*
ali
*REDNO TEDENSKO PREVERJANJE POZIVNIK*
ali
*REDNO TEDENSKO TESTIRANJE POZIVNIK*
ali
*REDNI PREIZKUS POZIVNIK*
ali
*TESTNI POZIV – V KOLIKOR SOBOTNIH*
ali
TEST POZIVNIKOV. POKLIČI 112!*
ali
TESTIRANJE POZIVNIK*. POKLIČI 112!
ali
TESTIRANJE POZIVNIKOV * ─SMS
ali
POSILJAMO TEST ZA POZIVNIKE ZA-RE * LEP POZDRAV *
ali
TEST - PREJEM JAVI POVELJNIKU *
ali
SOBOTNI TEST POZIVA*
ali
TEST-MESE*

takega sporočila ne bomo posredovali na mobilne telefone!
V besedilu znak * nadomesti poljubno besedilo!
Zgoraj omenjena funkcionalnost omogoča regijskim centrom za obveščanje, da lahko v vsakem
trenutku preverijo uporabo (nošenje) pozivnikov.

Sistem se uporablja le kot dopolnilni sistem in nikakor ne nadomešča sistema pozivnikov!

Imetniki pozivnikov so dolžni pozivnike uporabljati!
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Tiskanje seznama uporabnikov

V seznamu izberite »Člani organizacije«, ter na desni strani kliknite »Natisni seznam«.
Odprlo se vam bo okno, ki je prikazano spodaj. Seznam natisnete tako, da kliknete na ikono

Izvoz v PDF
Kliknite na disketo

, izberite PDF.

Računalnik vas bo vprašal kaj želite s poročilo narediti:
-

Shraniti (Save)
Odpreti (Open)
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Izdelava skupine
Člane organizacije lahko povežete v skupino na katero boste kasneje pošiljalo SMS sporočila. Predno
želite člana dodati v skupino, mora skupina obstajati. Skupino ustvarite na naslednji način:
1. Odprete »Admin« modul.
2. Odprete drevesno strukturo.
3. V drevesni strukturi izberete vozlišče »Definirane skupine«,
na desni strani zaslona se vam bodo prikazala vnosna polja (slika spodaj).

4. Desno zgoraj v vnosno polje »Ustvari novo skupino« vpišite naziv skupine, ki jo želite
ustvariti.

5. Kliknite gumb »Ustvari«. Skupina se je dodala na seznam skupin v tabelaričnem prikazu.
6. Dokončne lastnosti skupine nastavite z urejanjem skupine (klik na ikono

pred skupino)

Brisanje skupine
Skupino izbrišete tako, da pred nazivom skupine kliknete na ikono

.

Urejanje skupine
Lastnosti skupine in člane skupine lahko uredite tako, da pred skupino kliknete na ikono
izberete ime skupine v drevesni strukturi.

Uporabnike v skupino dodate tako, da v desnem delu v zaprtem seznamu »Dodaj v skupino«
izberete uporabnika in kliknete na ikono

.
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RIC naslovi na skupini so namenjeni občinskim poveljnikom, kadar želijo biti obveščeni o vseh
intervencijah v občini. V tem primeru se vpiše se RIC naslove društev v občini.
Če želite, da bo skupina prikazana v modulu »Intervencijske liste«, morate dodati kljukico »Omogoči
IL«.
Če želite, da bo skupina prikazana v modulu »SMS«, morate dodati kljukico »Omogoči SMS«

»Omogoči SMS«, kljukica določa, da naj se skupina prikazuje v
seznamu skupin v modulu »Pošiljanje SMS sporočil«

Pomembno!
Če želite, da bo skupina prikazana v modulu SMS, morajo biti izpolnjeni trije pogoji:
1. Skupina mora imeti kljukico pri »Omogoči SMS«
2. Morate biti član skupine
3. Pri »Lahko pošilja SMSe?« mora biti kljukica! (glej sliko)

Kljukica v stolpcu »Ali prejema SMSe?« pomeni, da bo član te skupine prejel SMS.
Ta funkcionalnost je namenjena temu, da določeni uporabniki samo pošiljajo SMSe skupini, niso pa
sami obveščeni.
Uporabniki, kateri imajo kljukico pri »Lahko pošilja SMSe?« lahko naredijo distribucijo sporočila
skupini tudi če nimajo uporabniškega imena in gesla za dostop do portala in sicer preko mobilnega
telefona. Distribucija SMSja s pomočjo SMSa je mogoča tudi če uporabnik ni administrator! Za
navodila si preberite naslednje poglavje »Vmesnik SMS-SMS«
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Intervencijska lista prikazuje člane organizacije, ki se odzovejo na intervencijo, vajo itd...

INTERV.
LISTA

Dostop do intervencijske liste je možen preko:
-

Portala https://www.intervencije.net
Z Windows aplikacijo »Intervecije Win Client1«
Direktni dostop do intervencijske liste brez prijave s posebnim URL naslovom, ki ga prijavljeni
uporabnik lahko prevzame na intervencijski listi

Klicne številke za intervencijsko listo so:

-

0590 74 870 (Zelena)
0590 74 874 (Rumena, na zelini listi rumeno obarvana vrstica)
0590 74 879 (Rdeča)

Telefonska centrala ob klicu na eno od zgornjih central povezavo vzpostavi in takoj prekine (ang.
Hang-Up, prekinitev povezave). Uporabnik v slušalki sliši znak zasedeno. Na intervencijski listi se klic
prikaže po cca. 2s in osvežitvi intervencijske liste.

Na zeleni intervencijski listi so prikazani naslednji podatki:
1. Ime in priimek uporabnika, ki je poklical na eno od zgoraj navedenih številk
2. Čas klica
3. Specialnosti (Spec.)
4. Kategorija vozniškega dovoljenja (VD)
5. Ostalo (administratorji sistema imate možnost, da vsakemu uporabniku določite atribut
»Ostalo IL«
Na rdeči intervencijski listi sta vedno prikazana le dva podatka:
1. Ime
2. Priimek
Nad intervencijsko listo so prikazana ZARE POCSAG sporočila, ki so prispela v zadnje pol ure.

1

Posebna aplikacija namenjena varnostnim službam v podjetjih
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Podatki pod intervencijsko listo

Podatki prikazujejo:
- Kdaj je bila intervencijska lista izdelana
- Čez koliko časa bo intervencijska lista osvežena
- Povezava »Osveži takoj«; klik vam osveži intervencijsko listo takoj (ni potrebno čakati na iztek
časa)
- Povezava »Direktna povezava na intervencijsko listo za izbrano skupino«; klik vam odpre
povezavo na intervencijsko listo, ki je dosegljiva brez prijave.

Direktna povezava na intervencijsko listo
Direktna povezava je dosegljiva a URL naslovu: https://www.intervencije.net/il.aspx?GroupId=XXXX
Pri čemer je XXXX kodirana identifikacija intervencijske liste.
Direktno povezava na intervencijsko listo si lahko shranite med »Priljubljene povezave«
Samodejno osveževanje intervencijske liste deluje samo v prijavljenem načinu! V kolikor dostopate
do intervencijske liste brez prijave lahko osvežite intervencijsko listo s pritiskom na tipko F5 ali
kliknete na ikono v internet brskalniku, ki vam osveži trenutno prikazano internet stran:

Izdelava lastne intervencijske liste
Intervencijsko listo izdelate po naslednjem postopku:
1.
2.
3.
4.

Odprete »Admin« modul
Odprete drevesno strukturo
Kliknete v drevesni strukturi »Definirane skupine«
V desnem delu se vam pojavi okno prikazano na spodnji sliki

5. V vnosno polje »Naziv« vpišite naziv nove skupine, ki jo želite ustvariti
6. Kliknite na gumb »Ustvari«, prikazalo se vam bo okno, ki ga vidite na spodnji sliki
»Omogoči IL«, kljukica določa da naj se skupina
prikazuje v seznamu intervencijskih list.
»Čas prikaza IL«, določa koliko časa od klica naj bo klic
prikazan na intervencijski listi. Vpišite čas v minutah.
Privzeta nastavitev je 120 minut!

Stran: 13 / 18

Navodila za administratorje

7. V kolikor želite, da se ustvarjena skupina prikazuje med intervencijskimi listami, morate v
okence »Omogoči IL« postaviti kljukico.
8. Kliknete gumb »Shrani«
9. Uporabnike v skupino dodate tako, da v desnem delu v zaprtem seznamu »Dodaj v skupino«
izberete uporabnika in kliknete na ikono

.

Seznam intervencijskih list

Seznam intervencijskih list je prikazan v zgornjem delu zaslona. Seznam je sestavljen iz nazivov
intervencijskih list. Intervencijske liste, ki imajo v nazivu na koncu * so izdelane avtomatsko in so
sestavljene iz vseh članov organizacije.
Klik na naziv intervencijske liste vam prikaže klice na eno izmed treh telefonskih številk. Da se klic
prikaže morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Uporabnik mora poklicati eno izmed treh telefonskih številk
2. Uporabnik mora biti član intervencijske liste oziroma skupine
3. Uporabnik mora imeti status aktiven postavljen na 1 (0 pomeni, da uporabnik ni več aktiven)
4. Uporabnik mora podati osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov s klicem na
številko 059074871.
5. Organizacija mora biti aktivna
Telefonske številke so:
- 0590 74 870 (Zelena)
- 0590 74 874 (Rumena, na zeleni listi rumeno obarvana vrstica)
- 0590 74 879 (Rdeča)
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Obrazec je namenjen pošiljanju SMS sporočil določenim skupinam ali posameznikom.

SMS

Naslovniki
Besedilo, ki
ga želite
poslati.

Čas, ko naj
bo sporočilo
dostavljeno.
Če čas ni
vpisan se
sporočilo
pošlje takoj!

Zadnjih 5
poslanih
sporočil

Skupine uporabnikov,
Določite jih v ADMIN
modulu pod
»Definirane skupine«

Seznam posameznikov
katerim lahko pošiljate
SMS sporočila

Pregled poslanih
SMS sporočil

Seznam shranjenih
sporočil. Vsak uporabnik
z ADMIN pravicami ima
lastna shranjena
sporočila

Ikone
Brisanje

Pošiljanje SMS sporočila
1. Izberite skupine in/ali uporabnike katerim želite poslati sporočilo.
2. Vpišite besedilo SMS sporočila v vnosno polje »Besedilo« (maksimalno število znakov je 160)
3. Kliknite gumb »Pošlji«.

Pošiljanje SMS sporočila s časovnim zamikom
1. Izberite skupine in/ali uporabnike katerim želite poslati sporočilo.
2. Vpišite besedilo SMS sporočila v okence »Besedilo:«
3. Kliknite v vnosno polje »Pošlji ob času« in določite čas kdaj naj bo sporočilo dostavljeno
izbranim skupinam oziroma uporabnikom.
4. Kliknite gumb »Pošlji«
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Pošiljanje sporočila s pripono
Pošiljanje besedila s pripono imajo na voljo le v naprej določeni uporabniki (npr. dispečerji reševalnih
postaj). Za dodelitev te pravice nas pokličite po telefonu ali nam posredujte elektronsko pošto.
Pošiljanje besedila s pripono pomeni, da se vsakemu besedilu doda še v naprej določeno fiksno
besedilo, ki je vezano na prijavljenega uporabnika. Primer takega besedila: »--Posilja dispecer 1«.
SMS s pripono pošljete tako, da:
1. Izberite skupine in/ali uporabnike katerim želite poslati sporočilo.
2. Vpišite besedilo SMS sporočila v vnosno polje »Besedilo« (maksimalno število znakov je 160)
3. Kliknite gumb »Pošlji s pripono«.

Shranjevanje sporočil
Uporabnik si lahko definira 5 v naprej definiranih sporočil, katere bo pošiljal svojim članom.
1. Vpišite besedilo SMS sporočila v vnosno polje »Besedilo« (maksimalno število znakov je 160)
2. Kliknite gumb »Pošlji s pripono«.
Naslovniki se ne shranjujejo!
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Opravlja funkcijo posredovanja SMS sporočila na več mobilnih telefonov hkrati.

Sporočilo SMS pošljete na določeno GSM številko, distribucijo sporočila SMS sporočila pa bo za vas
izvedel sistem.

V administratorskem modulu lahko vsaki definirani skupini vpišete tako imenovano SMS GSM kodo.

Na GSM telefon napišete sporočilo v naslednji obliki:
SmsGsmKoda#Poljubno sporocilo, ki ga zelite distribuirati BREZ SUMNIKOV!!!
Primer: UO#Sestanek upravnega odbora bo v sredo ob 19. uri

Pomembno!

SMS GSM koda naj ne vsebuje šumnikov!

Tako sestavljeno sporočilo pošljete številko 051606356 in sistem Intervencije.net bo v nekaj
sekundah naredil distribucijo vašega sporočila vsem članom v skupini. Sporočilo, katerega pošljete na
prej omenjeno številko se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja!
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Kontaktni podatki:
Aldia, d.o.o., informacijske rešitve
Pot za Brdom 100
1000 Ljubljana
T: +386 1 515 00 32
F: +386 1 515 00 34
W: www.intervencije.net
E: info@intervencije.net
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