Navodila za aplikacijo
PRISOTNOST
Navodila za delo s potnimi nalogi

1. Odsotnost
Odsotnost vnesete z izbiro rubrike Službena pot iz menija, ki se prikaže s klikom na
gumb Ostalo na osnovni strani aplikacije.

Obrazec Službena pot je razdeljen na štiri zavihke:
● Osnovni podatki
● Službena pot
● Poročilo
● Priloga

1.1 Osnovni podatki
Na koledarju označite predviden datum odhoda in predviden datum prihoda s službene
poti. Obvezno vnesite tudi komentar, ki naj vsebuje dodatna pojasnila za potrjevalce.

1.2 Službena pot
Na zavihku obvezno vnesite podatke potnega naloga. V primeru pedagoškega dela
vnesite tudi rubriko “V času odsotnosti imam po razporedu”.

1.3 Poročilo
Zavihka Poročilo v prvem koraku ni potrebno izpolnjevati. Namenjen je vnosu poročila
o dejavnostih med odsotnostjo. Poročilo vnesete, ko se vrnete s službene poti.

1.4 Priloga
Med priloge dodajte datoteke, ki se nanašajo na službeno pot - skeni letakov, reklam,
elektronska vabila v formatu pdf, doc…
Prilogo dodate tako, da najprej vnesete ime priloge (npr. Bilten konference) in jo s
klikom na gumb “Izberi datoteko” poiščete na svojem lokalnem disku. Datoteke so lahko
kakršne koli oblike, vendar priporočamo, da uporabljate standardne formate pdf, doc,
xls, jpg, png...

2. Potrjevanje
Ko dogodek shranite, se ta najprej pošlje v potrjevanje vašemu nadrejenemu, nato
skrbniku stroškovnega mesta iz katerega se bodo krili stroški službene poti, nato pa še
likvidatorju (nadrejenemu vašega nadrejenega). Ko dogodek potrdi še likvidator, se
dogodek šteje kot potrjen. O potrditvi so hkrati obveščeni delavec in vsi potrjevalci.
Dodatno se obvestilo pošlje tudi tajnici, ki vam bo pripravila dokumentacijo, ki jo
morate vzeti s sabo na pot. Da je dogodek resnično potrjen, lahko vidimo v zadnji
vrstici, kjer piše Potrjeno.

3. Zavrnitev
V primeru, da vam dogodek eden izmed nadrejenih zavrne, vas bo čakal v rubriki
Procesi. V rdečem kvadratku je napisano število vseh dogodkov, ki vas čakajo za
procesiranje. S klikom na rubriko Procesi se vam odpre seznam dogodkov, ki čakajo na
vas. Na spodnji sliki lahko vidimo, da gre za dogodek tipa Osebni izhod in da je v
koraku Vnos - čaka na vaše popravke.

Zavrnjene dogodke vidimo tudi v rubriki
Alarmi. V levem primeru lahko vidimo,
da je bil zavrnjen prvi dogodek tipa
Osebni izhod.

Ko kliknemo na posamezni dogodek, lahko v zgodovini vidimo razloge, zakaj se je
dogodek vrnil k vam. V spodnjem primeru vidimo, da je nadrejeni v tretjem koraku
(korak Potrjevanje) dogodek zavrnil z razlogom “Premalo podatkov. Popravi!”. Ko
dogodek popravimo (vnesemo dodatne podatke v komentar, potni nalog...), ga z
gumbom Shrani ponovno pošljemo v potrjevanje nadrejenim.

4. Potrditvena elektronska pošta
V primeru dokončne potrditve dogodka na svoj elektronski naslov prejmete sporočilo s
podatki dogodka in koraki potrjevanja. S klikom na povezavo v rubriki Povezava na
dogodek lahko dogodek odpremo neposredno v sistemu Prisotnost.

