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1. Tehnični pogoji za delo z aplikacijo RZPP
Za vložitev zahteve za vpis podatkov v Register neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin (v nadaljevanju RZPP) z uporabo informacijske tehnologije
mora imeti upravičenec izpolnjene naslednje tehnične pogoje:

1.1 Strojna oprema:
kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA
procesor: minimalni razred procesorja Intel Pentium IV
minimalno 512 MB
ekran: minimalno 1024 x 768 točk in 256 barv
trdi disk: prostih 500 MB (vključno z inštalacijo)
vnosne naprave: miška in tipkovnica (priporočen optični čitalnik
nameščenimi TWAIN gonilniki)
internetni dostop (priporočen širokopasovni, kabelski ali optični dostop)

z

1.2 Programska oprema:
operacijski sistem: Windows XP/Vista/Windows 7 (32bit in 64 bit)
drugo: Microsoft Internet Explorer 8.0 ali novejši
Microsoft.NET framework 3.5

1.3 Upload dokumentov:
črno bela tehnika
ločljivost 200 ali 300 dpi

2. Namestitev odjemalca RZPP
Prednost »Click Once« namestitve programov je v tem, da za samo namestitev
uporabnik ne potrebuje administratorskih pravic. Uporabniku tudi ni potrebno ob
namestitvi dodatno vnašati podatkov o strežnikih, saj so ti že predhodno določeni.
Druga prednost take namestitve pa je v tem, da se ob vsakem zagonu programa
avtomatično preveri ali je na voljo nova verzija, ki se samodejno prenese in namesti
pri uporabniku.

2.1

Prva namestitev – Install

Odstranimo stare namestitve. Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs
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Slika 1

Izberemo obstoječega RZPP klienta (slika 1) in ga odstranimo s klikom na gumb
»Remove«.
Za odstranitev programa so običajno potrebne administratorske pravice uporabnika.
Novo verzijo je možno namestiti tudi brez predhodne odstranitve stare verzije v
kolikor uporabnik nima administratorskih pravic.
Uporabnik je prejel od AJPES spletni naslov, na katerem je pripravljena za
namestitev nova verzija odjemalca. Uporabnik z Internet Explorer-jem na prejetem
spletnem naslovu klikne na gumb »Install« (slika 2).

Slika 2

Uporabnik s klikom na gumb »Install« potrdi namestitev programa (Slika3) in na
koncu se prikaže obvestilo o uspešni instalaciji (slika 4).
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Slika 3

Slika 4

Nova verzija nameščenega programa se zažene iz Start menija. Start -> All
Programs -> AJPES -> ime programa
Ob prvem zagonu programa se uporabniku na namizju naredi bližnjica.

2.2

Naslednje posodobitve

Ob vsakem klicu programa, se na strežniku na strani AJPES, preveri ali je na voljo
nova verzija odjemalca. V kolikor je nova verzija na voljo, se le ta avtomatično
namesti pri uporabniku, po uspešni namestitvi pa program nadaljuje z zagonom nove
verzije.
V kolikor na strežniku AJPES ni nastavljena minimalna potrebna verzija za delovanje,
se med posodabljanjem uporabniku prikaže okno za potrditev posodobitve (slika 5).

Slika 5

2.3

Odstranitev programa – Deinstalacija

Odstranitev odjemalca izvedete na način: Start -> Control Panel -> Add or Remove
Programs
V seznamu izberi program in klikni na gumb »Change/Remove« (slika 6).
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Slika 6

Za odstranitev izberemo » Remove the application from this computer« in potrdimo z
» OK« (slika 7).

Slika 7

3. Verzioniziranje
Spremenjeno je preverjanje verzije nameščenega klienta in verzije nameščene
programske opreme RZPP na strežniku AJPES. Verzija se mora ujemati na prvih
treh številkah, četrta številka pa pomeni verzijo nameščenega oziroma
razpoložljivega klienta. Verzija: A. B. C. D
A – glavna številka verzije programa
B – večji sklopi sprememb
C – manjše spremembe in popravki

D – je 0 za strežniški del, za klienta pa je to številka gradnje
Primer: verzija nameščene programske opreme RZPP na strežniku 1.6.3.0 je torej
združljiva z verzijami klienta 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.3.3, itd.
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