Navodila za povezovanje vašega računa za dostop z vašim cer tifikatom
Pred povezovanjem vašega računa za dostop z vašim certifikatom se prepričajte, da je vaš certifikat na
računalniku pravilno nameščen.
Prav tako se prepričajte, da imate veljaven račun za dostop do aplikacije Cenilci.
Za dostop do aplikacije s certifikatom so podprti sledeči certifikati:





SIGEN-CA
NLB
PostarCa
Halcom

Za prijavo na portal Cenilci v brskalniku (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox…) uporabite
varno povezavo do aplikacije Cenilci: https://cenilci.cgs-labs.com/
Odpre se vam okno Potrditev potrdila (lahko je malo drugačno kot na sliki, odvisno od spletnega brskalnika,
ki ga uporabljate), v katerem so navedeni vsi certifikati, ki jih imate (pravilno) nameščene na svojem
računalniku.
Izberite ustrezni certifikat, ki ga želite povezati s svojim računom v aplikaciji Cenilec, ter ga potrdite.

Potrditev certifikata
V naslednjem koraku sistem želi od vas še odobritev uporabe.

Odobritev uporabe

Nato se vam odpre vstopna stran aplikacije Cenilci. Vpišite svoje uporabniško ime in geslo za dostop ter se
prijavite v aplikacijo.

Obvestilo ob prijavi s certifikatom
V aplikaciji vas čaka obvestilo, da vaš račun še ni povezan s certifikatom, ter povezava do uporabniškega
profila.

Obvestilo, če vaš račun še ni povezan s certifikatom

To povezavo lahko opravite v svojem uporabniškem profilu. Po vstopu v aplikacijo kliknite na svoje
uporabniško ime, izpisano v zgornjem desnem vogalu. S tem boste odprli svoj uporabniški profil.

Povezava do uporabniškega profila

Stran 1

V vašem uporabniškem profilu vas pričaka obvestilo, da vaš račun še ni povezan s certifikatom.

Obvestilo v uporabniškem profilu

Pod vašimi podatki v profilu se pojavi obvestilo, da ste se predstavili s certifikatom ter da vaš račun še ni
povezan s tem certifikatom. Izpisani so parametri vašega certifikata. Ob kliku na povezavo Poveži račun s
certifikatom se bo trenutno prijavljeni certifikat povezal z vašim računom.

Povezava računa s certifikatom
Stran 2

Ob uspešno opravljeni povezavi se vam ob vaših uporabniških podatkih izpiše obvestilo, da je bil vaš račun
uspešno povezan s certifikatom. Ravno tako se v profilu izpolnita polji za izdajatelja certifikata ter serijsko
številko certifikata. S tem ste uspešno končali postopek povezave vašega certifikata z vašim računom
aplikacije Cenilci.

Obvestilo o uspešno opravljeni povezavi
Ob vrnitvi na osnovno stran obvestila o nepovezavi računa in certifikata ne bo več. Ob naslednji prijavi v
aplikacijo s certifikatom bo na vstopni strani že izpolnjeno vaše uporabniško ime.

Kontakt in vprašanja
V primeru težav ali vprašanj vas prosimo, da preverite možna reševanja težav spodaj v tem dokumentu. V
kolikor težav ne uspete rešiti sami, nam opis težave, po možnosti s priloženo ekransko sliko (screenshot), ki jo
naredite s pomočjo gumba prt sc na vaši tipkovnici, in vašimi kontaktnimi podatki posredujete na elektronski
naslov gis@cgs-labs.com.

Stran 3

Pomoč ob težavah pri dostopu
Ob dostopu na varno spletno stran aplikacije Cenilec se vam ne odpre okno z vašim certifikatom. Preverite:




Ali imate pravilno nameščen certifikat (navodila spodaj)
Ali dostopate do aplikacije preko varne povezave (https in ne http)
Ali imate mogoče že od prej odpro sejo s certifikatom (če ne veste, zaprite vsa okna in zavihke tega
brskalnika ter ga ponovno odprite)

Preverjanje pravilne nameščenosti certifikata
Internet Explorer


Stran 4

Internetne možnosti, gumb Potrdila

Google Chrome


Nastavitve, dodatne nastavitve, Upravljanje potrdil

Stran 5

Mozilla Firefox


Stran 6

Možnosti, Napredno, zavihek Digitalna potrdila, Preglej digitalna potrdila

