
OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA IN PRIPOROČILA 

REGISTRACIJA NA VOLILNO SKUPŠČINO AZS 

 

 

 V registracijsko formo je potrebno vnesti sledeče podatke: 

o Ime, 

o Priimek, 

o E-mail naslov. 

 Te podatke nato potrdite s klikom na tipko »Register« 

 

 

 

 

 

 

 Naslednji korak je, da po uspešni registraciji pritisnete tipko 

»Enter« v naslednjem oknu. Hkrati vam je bilo na prej vpisan  

e-poštni naslov poslano vabilo z unikatnim linkom za vstop v 

okolje (ki ga ne potrebujete, če kliknete na tipko »Enter« v 

spodaj prikazanem oknu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nato je potrebno v pozdravnem oknu definirati vaše prikazano 

ime na skupščini, ki mora biti OBVEZNO formirano na sledeč 

način (v kolikor bo ime formirano na drug način, spremljanje ali 

sodelovanje na skupščini NE bo mogoče): 

o  Ime, priimek ter kratica kluba/društva v oklepaju.  

 Primer za klube/društva: Janez Novak (AZS) 

 Primer za medije: Janez Novak (Šport TV) 

 Ko vpišete prikazano ime (Name or Nickname), pritisnete na 

tipko »Ok«. 

 

 

 



Sistemske zahteve 

 Internetna povezava 1 Mbps (10/10) ali boljša (priporočljiva širokopasovna povezava) 

 Vgrajeni zvočniki in mikrofon ali preko vtičnika USB ali brezžične opreme za oddajanje 

 Vgrajena kamera ali preko vtičnika USB ali brezžične opreme za oddajanje 

 

Podprti brskalniki; 

 Google Chrome različice 55 in novejše 

 Safari 9 in novejši (z vtičnikom) 11 in novejši (brez vtičnika) 

 Opera različice 44 in novejše 

 Mozilla Firefox različica 50 in novejša 

 Microsoft Edge, vse različice 

 IE (Interner Explorer) različica 11 in novejša 

 Vivaldi vse različice 

 Yandex različica 16 

 

Zahteve za širokopasovno povezavo; 

 Pasovna širina, ki jo uporablja platforma, bo optimizirana za najboljšo izkušnjo na podlagi 

omrežja udeležencev. Samodejno se prilagodi okoljem 3G, 4G, WiFi ali ožičenim. 

* Ne priporočamo povezave z 2,4 GHz WiFi omrežjem zaradi radijskega šuma in motenj bluetooth, 

ki lahko poslabšajo kakovost povezave. V kolikor se poslužujete WiFi omrežja priporočamo 

uporabo 5 GHz omrežja. 

 

Konfiguracija požarnega zidu; Tega po vsej verjetnosti ne bo potrebno nastavljati, ker če vam deluje 

internet (Google,..), bo delovala tudi naša platforma. 

 Da bo platforma pravilno delovala, morajo biti v požarnem zidu odprta naslednja vrata: 

 443 / TCP (obvezno) 

 10000-20000 / UDP + TCP (neobvezno, priporočeno) 

o Vsi parametri so privzeti in se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo požarnega zidu 

podjetja ali okolja iz katerega se povezujete. 

 

Varnostne tehnologije; 

- Sestanki so na platformi zasnovani tako, da vsakemu udeležencu varno dostavijo vsebino z 

obogateno predstavnostjo v realnem času - vse, kar ima predstavitelj, je neposredno kodirano 

s SSL (Socket Secure Layer). 

- Platforma je zasnovana tako, da zagotavlja popolno anonimnost glasovanja na volitvah. 

- Vsi podatki sestankov se prenašajo s 256-bitnim SSL - običajno internetni podatki zahtevajo 

vrata 80 (ki se uporabljajo za standardni promet HTTP) - SSL zahteva uporabo požarnega zidu 

Port 443, ki je samo za promet HTTPS. Platforma s privzeto zahtevo teh vrat zagotavlja samo 

najbolj varne predstavitvene in seje. 



- Platforma komunicira z oblakom prek zanesljive in zelo varne povezave HTTPS (vrata 443), kar 

pomeni, da ni potrebna posebna konfiguracija vašega požarnega zidu. 

- Vsa vsebina, ki gre skozi platformo, vključno z besedilom klepeta, zvokom, videom in skupno 

rabo namizja, je v celoti prehodna. Nobeni podatki se ne shranjujejo lokalno v računalnikih 

udeležencev ali v oblaku. 

 


