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NAVODILA ZA DELO V PORTALU CENTER ZA PRIJAVO NAPAK 
 

Za nemoteno uporabo portala je potrebno, da je nameščen in posodobljen Internet Explorer 7+ 
in da je v Interner Explorer-ju vklopljen Javascript/ActiveX. 
 

 Po e-pošti ste prejeli potrdilo o dostopu v portal Center za prijavo napak ter uporabniško 
ime in geslo za dostop (geslo lahko pozneje spremenite na samem portalu). 

 
 

 Do portala dostopate na spletnem naslovu http://podpora.comtron.si. Vpišite uporabniško 
ime in geslo iz prejetega sporočila ter kliknete gumb . 

 
 

 Portal je razdeljen na tri osnovne dele: 
* levi menu za vnos/pregled primerov ter spremembo gesla 
* osrednji hitri pregled zadnjih primerov (ne prevzetih, v delu, zaključenih) 
* desni stolpec za obvestila 

 
 

 Vnos primera: vnos je razdeljen na več delov 

. 

 

http://podpora.comtron.si/
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V prvem delu lahko pripnete eno ali več datotek (npr. sliko težave). 

 
 

V drugem delu so prikazani vaši podatki (morebitne napake v podatkih nam prosim 
sporočite). 

 
 
V naslednjem delu izberite ustrezno podjetje in poslovalnico na katerega se prijava nanaša. 

 
 

V delu artiklov/projektov izberete ustrezno navezavo na tip, modul, projekt (če obstaja) ter 
podatke o serijski številki in industrijski kodi (če obstajajo). 

 
 

V delo Informacije o težavi vpišite podrobnejše informacije o težavi oziroma vprašanje.  

 
 
V zadnjem delu so prikazane morebitne povezave na drug primer prijave ter seznam 
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priloženih datotek. 
Prijavo zaključimo in oddamo s klikom na gumb . 
V kolikor niso vpisani vsi obvezni podatki (* pred nazivom polja) se pojavi naslednje 
sporočilo: 

 
To sporočilo se pojavi, če je besedilo v polje Naziv prekratko! 

 
 

Oddan primer se pojavi v pregledi zadnjih neprevzetih primerov. 

 
 

Pregled primerov 

 
 

Ob izbiri te opcije dobimo pregled prijavljenih primerov. 
Če se s miškinim kazalnikov zapeljemo na naziv predmeta, lahko na izbirnem menuju 
pogledamo podrobnosti primera. 

 
V prvem delu so podatki o primeru in njegov statusu. 
 
Pomen statusov: 
* čakanje na prevzem: primer ste oddali, TIC podporo pa ga še ni obdelala 
* v delu: TIC podpora je primer obdelala in ga dala v delo 
* zaključen: delo na primeru je zaključeno in čaka na vašo potrditev/zavrnitev (primer je 
avtomatsko potrjen po osmih dneh - v kolikor tega sami ne storite prej) 
* knjižen: delo na primeru je končano 
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V drugem delu lahko dodajate morebitne dodatne komentarje k primeru. Vnos potrdite s klikom 
na gumb . 

 
 
V zadnjem delu so najprej podatki o opisu težave ter nato vsi komentarji, ki so bili vpisani z 
Vaše strani ali strani TronInterCenter podpore. Pregled zapremo s klikom na gumb 

. 
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 Sprememba gesla 

 
 
Najprej vpišete staro geslo in nato dvakrat novo. Spremembo potrdite s klikom na gumb 

. 

 
 

 Kako si nastavimo, da si računalnik zapomni geslo za dostop do portala 

 V Internet Explorerju v nastavitvah (menu Orodja > Internetne možnosti) na zavihku 
Varnost izberemo področje Zaupanja vredna mesta ter kliknemo gumb Mesta. 
Na oknu, ki se odpre, v polje Dodaj to spletno mesto v področje vpišemo naslov 
http://podpora.comtron.si ter kliknemo gumb Dodaj. 
Okno potem s klikom na gum Zapri zapremo. Nato s klikom na gumb V redu zapremo še 
okno Internetne možnosti. 

 V Internet Explorerju v nastavitvah (menu Orodja > Internetne možnosti) na zavihku 
Varnost izberemo področje Internet ter kliknemo gumb Raven po meri…. 
Na oknu, ki se odpre, poiščemo nastavitev Prijava in izberemo opcijo Samodejna prijava 
s trenutnim uporabniškim imenom in geslom ter kliknemo gumb V redu. 
Okno potem s klikom na gum Zapri zapremo. 
Nato s klikom na gumb V redu zapremo še okno Internetne možnosti. 

 Nato se opravimo na http://podpora.comtron.si, vpišemo uporabniško ime in geslo ter 
obvezno opcijo Samodejni vpis ter potrdimo prijavo s klikom na gumb Vpis. 


