ELEKTRONICKÝ PORTÁL
KATEGORIZÁCIA
Návod registrácie nových používateľov
(získanie a inštalácia prístupového a podpisového certifikátu)
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1. Úvod
Dokument popisuje systém z hľadiska nového používateľa. Prezentuje grafické rozhranie a procesy,
ktoré systém implementuje na zabezpečenie služby registrácie nových používateľov.

2. Popis produktu
Informačný systém umožňuje vykonávať kategorizáciu liekov výhradne v elektronickej podobe.

3. Proces registrácie
Kapitola popisuje kroky, ktorými prejde nový používateľ pri procese registrácie. Každý krok je
doplnený náhľadom grafického rozhrania.

3.1. Úvodná stránka portálu
Nový používateľ prichádza do prvého kontaktu so systémom prostredníctvom hlavnej stránky
verejnej zóny portálu.

Na hlavnej stránke je možné nájsť odkazy do verejnej zóny portálu. Pre proces registrácie je dôležitá
linka vpravo hore
zóny registrácie.

. Kliknutím na linku je používateľ presmerovaný do

3.2.Kontrola nastavení
V zóne registrácie je používateľovi najskôr ukázaná stránka s prehľadom nastavení, ktoré sú potrebné
pre úspešný priebeh a dokončenie registrácie. Tieto nastavenia sa kontrolujú voči používateľovmu
prehliadaču a operačnému systému.

Systém kontroluje údaje uvedené v tabuľke v hlavnej časti stránky.

V prípade, že niektoré nastavenie nie je uvedené správne, alebo chýbajú nainštalované komponenty
potrebné pre dokončenie inštalácie
riešenie problému.

, systém ponúkne

V prípade, že všetky nastavenia sú správne, môže používateľ pokračovať v registrácii. Tabuľka
nastavení bude vyzerať nasledovne:

Pre pokračovanie v inštalácii je potrebné, aby používateľ potvrdil súhlas so spracovaním osobných
údajov.

Po potvrdení súhlasu
je používateľovi zobrazené tlačidlo
. Stlačením tohto tlačidla
systém ponúkne používateľovi druhý krok registrácie – osobné údaje.

3.2.1. Inštalácia komponentu Signing Tool
Najčastejším problémom nastavení kontrolovaných v kapitole 3.2 býva neprítomnosť komponentu
Signing Tool. Pre úspešnú inštaláciu komponentu Signing Tool je potrebné túto inštaláciu vykonať
pod používateľom disponujúcim právami lokálneho administrátora, súčasne je nevyhnutné mať
nainštalované prostredie .NET Framework 2.0.
Po stiahnutí Signing Tool je potrebné spustiť inštaláciu komponentu stlačením tlačidla:

Operačný systém Vás môže vyzvať, aby ste potvrdili, či súhlasíte s inštaláciou komponentu.

Potvrďte inštaláciu stlačením tlačidla

.

Spustí sa sprievodca inštaláciou. Inštalácia je nastavená tak, že vyžaduje minimum konfiguračných
zmien. Stačí iba stláčať tlačidlo

. Inštaláciu demonštruje séria obrázkov nižšie.

3.3. Osobné údaje
Druhým krokom registrácie je zadanie osobných údajov používateľa. Pri každom údaji je uvedený aj
obrázok

. Prejdením kurzora myši nad obrázok sa ukáže doplňujúci informačný text. Povinné údaje

sú označené hviezdičkou na konci, napríklad

.

Pri vypĺňaní údaja „Platnosť dokladu“ pomocou Kalendára (tlačidlo na pravej strane) je potrebné
zadávať údaje v poradí: rok – mesiac – deň.
Súčasťou formulára je aj tzv. CAPTCHA, ochranný mechanizmus, ktorý potvrdzuje, že používateľ je
človek, nie automat. Text zobrazený na obrázku komponentu CAPTCHA je potrebné opísať do
textového poľa umiestneného pod ním.
Po vyplnení všetkých povinných údajov je potrebné formulár odoslať stlačením tlačidla
V prípade, že niektoré údaje nebudú vyplnené správne, je používateľ upozornený červeným
textovým popisom vedľa poľa, ktoré bolo nesprávne vyplnené. Ostatné zadané údaje zostanú
zachované, ale text v komponente CAPTCHA je potrebné opätovne napísať.

.

3.4.Prehľad vyplnených údajov
Po odoslaní formulára s osobnými údajmi žiadateľa sa zobrazí prehľad vyplnených údajov.

Súčasťou prehľadu je aj informácia o tom, s akými údajmi bude vygenerovaná žiadosť o prístupový
certifikát do neverejnej zóny portálu.
Stlačením tlačidla
o prístupový certifikát.

sa spustí proces generovania žiadosti

3.5.Generovanie žiadosti o prístupový certifikát
Prístupový certifikát slúži na vstup používateľa do neverejnej zóny portálu. Po stlačení tlačidla
dochádza k spusteniu procesu generovania žiadosti.

Po ukončení generovania žiadosti sa zobrazí informácia.

Následne sa vygenerovaná žiadosť odošle do systému, čo môže trvať niekoľko sekúnd. Systém
informuje používateľa správou.

Po dokončení generovania žiadosti končí proces registrácie.

3.6.Ukončenie procesu registrácie
Systém po vykonaní krokov uvedených v predchádzajúcich kapitolách informuje používateľa, že
„online“ časť registrácie prebehla úspešne a zobrazí ďalšie informácie.

Na e-mailovú adresu uvedenú v osobných údajoch je zaslaný potvrdzujúci e-mail s informáciami
o ďalšom postupe. Prílohou e-mailu je aj žiadosť o prístupový certifikát.

Úloha používateľa v procese registrácie končí. Je potrebné, aby ďalej osobne (na Ministerstve
zdravotníctva Slovenskej republiky) absolvoval proces vydania prístupového certifikátu (na základe tu
vygenerovanej žiadosti) a proces inštalácie prístupového certifikátu.

4. Proces vydania prístupového certifikátu
Proces vydania sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré nie sú popísané v tomto dokumente. Kroky,
ktoré je potrebné vykonať na vydanie certifikátu sú zverejnené v dokumentoch prístupných na
http://www.health.gov.sk/.

Výstupom procesu je prístupový certifikát do neverejnej zóny portálu. O vydaní certifikátu je
používateľ notifikovaný e-mailom.

5. Proces inštalácie prístupového certifikátu
Proces nadväzuje na vydanie prístupového certifikátu. Kliknutím na inštalačnú linku uvedenú v
potvrdení sa zobrazí stránka systému Registrácie, pomocou ktorej je možné vydaný prístupový
certifikát nainštalovať. Stránka zobrazuje informácie o vydanom certifikáte.

Pre inštaláciu je potrebné stlačiť tlačidlo
. Systém sa pokúsi
nainštalovať certifikát do počítača používateľa. Systém informuje používateľa o úspešnom ukončení
inštalácie.

Po úspešnom nainštalovaní prístupového certifikátu sa odporúča nainštalovaný certifikát zálohovať.
To je možné po kliknutí na tlačidlo
, ktoré sa po nainštalovaní certifikátu odomklo. Po
jeho stlačení systém vytvorí zálohu prístupového certifikátu na pracovnej ploche používateľa, o čom
informuje nasledovnou správou:

Záloha je chránená heslom. Toto heslo a súčasne zálohu prístupového certifikátu by si mal používateľ
uložiť na bezpečnom mieste.
Po vytvorení zálohy systém odomkne tlačidlo dokončenia inštalácie
ktorého dôjde k presmerovaniu používateľa na hlavnú stránku verejnej zóny portálu.

, stlačením

