Корисничко упутство за нови
информациони систем
е-Култура

По покретању апликације са адресе http://srv.zaprokul.org.rs:55050/Account/Login (линк који сте
добили у е-пошти) добија се следећи прозор:

Уколико се корисник први пут логује на систем потребно је да креира своју шифру.

Нема потребе да се поново региструјете, јер Ваша е-пошта већ постоји у систему. Уколико
се одговорна особа за попуњавање упитника променила или се променила е-пошта
одговорне особе или е-пошта установе у којој радите, а која је везана за цео налог, молимо
Вас да нас одмах контактирате.
Уколико су сви подаци и даље исти, идете на дугме Промени шифру, након чега се добија следећи
прозор:

У поље е-пошта упишите адресу е-поште на коју сте добили позив за попуњавање упитника и кликните
на дугме ПРОМЕНИ ШИФРУ.
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На адресу е-поште коју сте навели, стићи ће упутство како да креирате шифру.
Када у е-пошти коју сте добили кликнете на Промени шифру, добија се следећи прозор:

У поље е-пошта упишите адресу е-поште на коју сте добили позив за попуњавање упитника. У поља
Шифра и Потврди шифру унесите шифру коју желите (минимум 8 карактера) и кликните на дугме
ПРОМЕНИ ШИФРУ. Добићете следећи прозор:

Истом акцијом, шифра се може променити и при сваком следећем логовању на систем.
Након што корисник креира шифру, може се пријавити на систем. Потом му се отвара следећи
прозор.
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Кликните на лого еКултура и отвориће се следећи прозор.

Почетна страна културне установе

1 Навигациони мени
2 Списак Ваших установа (матичне и јединица у саставу, уколико постоје)
3 Дугме за додавање нове установе
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Навигациони мени
1. Ажурирање података
Када кликнете на Ажурирање података, добићете списак Ваших установа (матичне и јединица у
саставу, уколико постоје).
Молимо Вас да проверите податке у адресарима и промените их, уколико је потребно. Промењени
подаци тада одлазе администратору система на одобрење.

Када кликнете на оловку у десном горњем углу, можете да промените податке о установи. Када
клинете на канту, можете да избришете установу. Када клинете на таблу, добићете списак упитника.
Уколико постоји непопуњен упитник за неку од установа, у црвеном пољу ће писати 1 упитник. Када
кликнете на то поље, отвориће Вам се нови упитник.
Када кликнете на Детаљније, можете погледати све податке о тој установи.
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Мобилни телефон није јавно видљив, служи нама за бржу и лакшу комуникацију са Вама.
У поље Фиксни телефон и Факс немојте уписивати позивне бројеве, они се аутоматски појављују.

2. Пријава нове установе на систем
Када кликнете на Пријава нове установе на систем, добићете следећи прозор:

Када попуните све податке за нову установу коју желите да додате, кликните на ПОШАЉИ. Захтев тада
одлази администратору система и чека на одобрење.

3. Моји захтеви за промену
На овом месту ће се налазити Ваши захтеви за промену установа или додавање нове установе, док их
администратор система не одобри.
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Попуњавање упитника
За матичну културну установу и сваку од јединица у саставу постоји информација да ли неки од
упитника чека на попуњавање, односно да ли има непопуњених упитника који су пристигли за ту
установу.
Уколико поред установе стоји 1 Упитник, то значи да постоји упитник који треба да се попуни за ту
установу.
У овом случају избором напоменуте акције отвара се следећи прозор са списком свих упитника који
чекају на попуњавање (за ту установу / јединицу у саставу).

Када кликнете на ПОПУНИТЕ УПИТНИК, отвара се упитник који треба попунити.

Важно је напоменути да када кликнете на дугме ЗАВРШИ АНКЕТУ на крају упитника, ВИШЕ
СЕ НЕ МОЖЕТЕ ВРАТИТИ НА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА, јер не постоји опција чувања.
Овде ће бити приказан упитник за позоришта, али сви упитници ће се попуњавати истим поступком.
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a) Постоје питања код којих је потребно изабрати одговор из групе понуђених одговора, нпр.

b) Питања код којих је потребно унети одговарајућу вредност (број) или опис (текст), нпр.
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На крају упитника акцијом ЗАВРШИ АНКЕТУ, упитник се шаље администратору система на
верификацију са унетим одговорима на питања. Након успешног слања упитника враћате се на
почетну страну установе.

Када кликнете на Анкете установе, па на ПОГЛЕДАЈ УПИТНИК, можете погледати упитник који сте
попунили.
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