Zadávanie incidentov do Service Desku. (SD)
Usmernenie pre matrikárky
Každý používateľ, ktorý má prístupové práva do matričnej agendy IS REGOB/MA by mal mať
prístupové práva aj do SD.
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Prihlasovanie do SD:
Prihlasovacie meno: priezvisko9xxxxxx
kde xxxxxx je vaše 6miestne číslo, ktoré používate aj pre prihlásenie do IS REGOB.
Heslo: prvépísmenokrstnémeno9xxxxxxprvépísmenopriezvisko
kde xxxxxx je vaše 6miestne číslo, ktoré používate aj pre prihlásenie do IS REGOB.
Napr. ak sa prihlasuje užívateľ Petra Nováková, ktorá má č.prihlásenia do IS REGOB 123456
bude sa prihlasovať nasledovne:
Prihlasovanie meno: novakova9123456
Heslo: p9123456n
Po prvom úspešnom prihlásení doporučujeme nastaviť si vlastné heslo.
Na začiatku si skontrolujte, či máte v SD správne zadané osobné údaje, telefonický kontakt, emailovú adresu a v prípade potreby ich doplňte. Od týchto údajov závisí, či Vám budú prichádzať
informácie z SD do e-mailu.
Údaje možno skontrolovať kliknutím na „profil“ na úvodnej obrazovke. Keď ich potrebujete opraviť
tak kliknite na „modifikovať“ a po oprave údajov dajte „uložiť“.
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Na úspešné pripojenie do SD je potrebné pripojenie prostredníctvom čipovej karty. V prípade
problémov pri prihlásení do SD zavolajte 096160 5056
V SD pod jedným číslom smie byť uvedený len jeden problém!
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Kedy zadávať nové incidenty?


V prípade, že sa Vám pri prihlásení do IS REGOB/MA stránka nedá zobraziť a vôbec sa do
agendy MA nedostanete zavolajte na helpdesk 096160 1399 alebo sa obráťte na svojho
informatika.

V prípade chyby:


„ Chyba pri inicializácii formy. Chyba pri inicializácii USER DATA.“

Je potrebné, aby Vám informatik vymazal v počítači súbory cookies a súbor index.dat v adresári
USER DATA.


„Chyba pri inicializácii formy.“

Zadať novú požiadavku do SD


„... skúste neskôr, ak problém pretrváva kontaktujte správcu systému...“

Skúsiť neskôr a ak chyba pretrváva zadať novú požiadavku do SD

Zadanie novej požiadavky do SD:
Kliknite na úvodnej obrazovke v okne „požiadavky“ na „vytvoriť novú požiadavku.
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„Priorita“ - zadajte číslo 3
„Kategória požiadavky“ – vybrať Služby aplikácií/ MAT/ Problémy s aplikáciou v prípade, keď
problém vznikol v činnosti pod MA agendou a Služby aplikácií/REGOB v prípade, keď problém
vznikol v činnosti pod REGOB agendou.
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„Popis požiadavky“ musí obsahovať:
1. Na ktorom matričnom úrade problém vznikol
2. Či je problém v rodnej, sobášnej alebo úmrtnej matrike.
3. Presný názov činnosti zo stromu, pri ktorej problém vznikol –postupne ktoré činnosti ste
potvrdzovali.
4. Či problém vznikol pri poslednom potvrdení danej činnosti, alebo v strede činnosti napr. po
zadaní matky...
5. Rodné číslo osoby alebo identifikácia zápisu (zv., roč., str., por.č.) pri zadaní ktorého problém
vznikol.
6. Presné znenie chyby, ktorú systém vypísal (stačia všetky zrozumiteľné vety na začiatku textu
chybového hlásenia, nemusia byť uvedené kódy na konci textu) Je možné namiesto toho
priložiť ako prílohu skopírovanú obrazovku s textom chyby.
(Návod na kopírovanie obrazovky do wordovského dokumentu: Máme zobrazenú obrazovku, ktorú
chceme skopírovať. Stlačíme klávesu Print Scrn a potom si otvoríme Word a stlačíme Ctrl V.)
7. Meno používateľa aj s číslom (ktoré zadávate aj pri prihlasovaní sa do MA agendy), ktorý bol
na danom počítači prihlásený, keď daný problém vznikol.
8. Dátum kedy problém vznikol a časové obdobie kedy problém nastal napr. 14.4.2010 medzi
8:00 – 9:00 hod.
„Názov IS“ – zapísať „MAT“ alebo „REGOB“
„Prostredie“ - vyplníte BBT (Test)ak ide o testovacie prostredie alebo BBP (Produkcia) ak ide
o produkčné prostredie
„Verzia“ – číslo z pravého dolného rohu obrazovky z tmavomodrého riadku za slovom „build“. Je
potrebné, aby ste boli prihlásení v MA agende s adresou https://ihs.minv.sk/matwc
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Ak je potrebné pripojiť dokument kliknite na „Pripojiť dokument“ po potvrdení vyberte „Vyhladať
súbor“ potom „Prehľadávať“ a zo zoznamu súborov vyberiete potrebný súbor a dáte „OK“. A potom
dáte „Uložiť a zatvoriť“.
Ak ste novú požiadavku uložili bez prílohy je možné prílohu pridať cez „Prehľad Vašich existujúcich
požiadaviek „ – „Máte x otvorených požiadaviek“. Potom v zozname požiadaviek kliknite na číslo
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požiadavky. Teraz môžete „Pripojiť dokument“
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Otvorenú požiadavku, ktorá už bola uložená môžete modifikovať cez tlačidlo „Modifikovať žiadosť“



Problém bude riešený ako dátová

intervencia

Zadať novú požiadavku do SD pričom popis požiadavky musí obsahovať:
1.
2.
3.
4.

Na ktorom matričnom úrade problém vznikol
Či je problém v rodnej, sobášnej alebo úmrtnej matrike.
Stačí napísať, že je posielaná dátová intervencia
Priložiť vyplnené tlačivo určené pre dátové intervencie cez „Pripojiť dokument“
Je potrebné vyplnené tlačivo pre dátové intervencie s pečiatkou a podpisom poslať aj faxom
na 096160 5039
Prázdne tlačivo pre dátovú intervenciu nájdete na stránkach MV SR www.minv.sk v sekcii
Infoservis pre obce v sekcii Usmernenia http://www.minv.sk/?usmernenia

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, do ktorej kategórie problém patrí, zavolajte najprv na tel. č.:
096160 5058, 096160 5052 a v prípade, že problém nebude vyriešený telefonicky, po konzultácii
s nami problém do SD zadáte.
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Pripojenie doplňujúcich informácii:
V prípade, že budú požadované od Vás doplňujúce údaje alebo prílohy pre problém, ktorý už bol
Vami poslaný cez SD ako incident príde Vám o tom informácia e-mailom. Dostanete mail s hlavičkou:
„Incident XXXXX – žiadosť o doplnenie údajov“
V SD si zadáte číslo Vašej požiadavky a stlačíte zobraziť. Viete si prečítať, čo je od Vás požadované.
Pridáte komentár cez tlačidlo „Pridať komentár“, alebo pripojíte dokument k incidentu cez tlačidlo
„Pripojiť dokument“.

Uzavretie:
V prípade, že my uzavrieme incident ako vyriešený, príde Vám do e-mailu informácia: „Uzavretie
požiadavky XXXXX“. V SD si zadáte číslo Vašej uzavretej požiadavky a stlačíte zobraziť. Budete tu
mať od nás informáciu, že je daná vec vyriešená, prípadne, čo je ešte z Vašej strany potrebné urobiť.
V prípade, že nepovažujete danú vec za vyriešenú môžete znovu otvoriť žiadosť použitím príslušného
tlačidla.

Tlačidlo „Uzavrieť požiadavku“, ktoré máte k dispozícii pri otvorenej, riešenej alebo vyriešenej
požiadavke slúži na to, aby ste mohli uzavrieť požiadavku Vy. Použiť by ste to mali len vtedy,
keď nechcete, aby sa požiadavka ďalej riešila.
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Znalostná databáza:
E-mailom sme Vám na všetky prípojené matričné úrady posielali užitočné rady a vysvetlenia pri práci
v MA agende:
Aktualizácia osobných údajov v MA agende
Oprava údajov o zväzku matričnej knihy
Oprava z občana na osobu mimo regob v MA-agende
Osvojenie a nová identita dieťaťa
Presun zápisu z jedného zväzku do iného zväzku v agende MA
stotožnenie a zápis identifikátora
Uvedenie priezviska snúbenky bez slovenského prechyľovania –ová
Vysvetlenie pojmov osob k regobu
Zadávanie mŕtvonarodeného dieťaťa do systému IS REGOB_MA
Zápis narodenia / Zápis osoby v REGOB agende.
Vytvorenie zväzku matričnej knihy pre historickú obec v agende MA IS REGOB/MA.

V SD je časť „Vyhľadávanie riešenia v znalostnej databáze“ a tu keď zadáte kľúčové slovo MAT, tak
sa k týmto vysvetleniam dostanete.
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Oznamy:
Na hlavnej stránke Service Desku dolu napravo sú Oznamy, kde budeme uverejňovať informácie
o tom, že bol nasadený nový build XXXX, ktoré problémy rieši, ktoré problémy stále v systéme
v builde XXXX pretrvávajú...

Postup kopírovania chybových a ladiacich správ:
Niekedy sú požadované chybové a ladiace správy z IS REGOB/MA, ktoré je potrebné skopírovať
z Vášho počítača. Postup kopírovania chybových a ladiacich správ je nasledovný:

 Zaškrtnete štvorček chybové a ladiace správy v pravom dolnom rohu úvodnej
obrazovky programu MAT alebo REGOB
 Kliknete na Zmaž obsah
 Prepnete z chybových správ na ladiace správy
 Kliknete na zmaž obsah
 Zaškrtnete štvorček Zapnúť/Vypnúť logovanie
 Stlačíte Vymazať LOG a potvrdíte otázku, že si naozaj želáte vymazať LOG
 Vykonáte danú činnosť v MA agende, pri ktorej Vám systém vypisuje chybu a po
zobrazení okna s popisom chyby toto zrušíte krížikom
 V okne Ladiace správy stlačíte Vypísať LOG a všetok text skopírujete najlepšie do
Poznámkového bloku.
 Prepnete sa do okna Chybové správy a tiež všetko skopírujete do Poznámkového
bloku.
Dokument Poznámkového bloku s chybovými a ladiacimi správami priložíte k incidentu do SD
ako prílohu.
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Úprava konfigurácie pracovných staníc, ktorá zabezpečí
možnosť spúšťania MS WORD na počítačoch, kde beží REGOB
Pokiaľ na Vašom počítači, kde máte spustený REGOB nemôžete spustiť MS Word a pracovať v ňom,
pripájame dokument „Návrh úpravy konfigurácie pracovných staníc pripojených do siete SNET pre
prácu v agendách Ohlasovňa a Matrika IS REGOB a ZA.“ , podľa ktorého by Váš informatik mal urobiť
úpravy na Vašom počítači.

Návrh úpravy konfigurácie pracovných staníc pripojených do siete SNET
pre prácu v agendách Ohlasovňa a Matrika IS REGOB a ZA.
Nové funkcionality IS REGOB (napr. voličské zoznamy) pre plné využitie vyžadujú možnosť práce
v MS Office a možnosť ukladania vygenerovaných súborov z IS REGOB na pevný disk pracovnej
stanice.
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Z tohto dôvodu navrhujeme:
- doinštalovať MS Office alebo OpenOffice pre potreby použitia nových funkcionalít IS REGOB a ZA
- v aplikácii MS Excel nastaviť v menu Nástroje – Možnosti – Zabezpečenie – Zabezpečenie makier Úroveň zabezpečenia na VEĽMI VYSOKÁ (makrá sú potenciálny zdroj vírusov)
- povoliť spúšťanie MS Excel príp. MS Word v registroch MS Windows (pri tejto operácii musí mať
užívateľ práva administrátora)
Nastavenie v HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies.
V tomto zmysle upraviť Postup inštalácie pracovných staníc pre agendy Ohlasovňa, Matrika na
stranách 29-30 (verzie z júna 2008.)

- vytvoriť v adresári Dokumenty príslušného užívateľa podadresáre pre prácu s reportmi IS REGOB,
kam sa budú ukladať vygenerované súbory z IS REGOB. Uvedené adresáre nastaviť ako SÚKROMNÉ
s právom prístupu len pre užívateľa, ktorý ho vytvoril. Do týchto adresárov sa môžu ukladať aj súbory
z aplikácií MS Word a MS Excel spustené užívateľmi Ohlasovne a Matriky.
V tomto zmysle doplniť Postup inštalácie pracovných staníc pre agendy Ohlasovňa, Matrika (verzia
z júna 2008.)

Pokiaľ v aplikácii Service Desk nemôžete otvoriť prílohu k
incidentu, ktorá je uložená vo formáte niektorého z programov kancelárskeho balíka Microsoft
Office prikladáme riešenie tohto problému:

V hlavnom menu prehliadača Internet Explorer kliknite na:
Anglická verzia IE:
Tools > Internet Options > Security, vybrať zónu (Internet alebo Lokálna sieť intranet) a potom kliknúť
na tlačidlo 'Custom Level...', posuňte sa dole na uzol 'Downloads' a skontrolujte, že sú v stave 'Enable'
položky 'File download' and 'Automatic prompting for file downloads' are enabled.
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Slovenská verzia IE:
Nástroje > Možnosti siete Internet... > Zabezpečenie, vybrať zónu (Internet alebo Lokálna sieť
intranet) a potom kliknúť na tlačidlo 'Vlastná úroveň...', posuňte sa dole na uzol 'Preberanie' a
skontrolujte, že sú v stave 'Povoliť' položky 'Automatické zobrazovanie výziev pri preberaní súborov'
a 'Preberanie súborov'.

Príručka používateľa aplikácie Service Desk
Príručku používateľa aplikácie Service Desk nájdete na hlavnej stránke SD po kliknutí na „Nápovedu“
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www.minv.sk sekcia infoservis pre obce
Na stránkach MV SR www.minv.sk v sekcii Infoservis pre obce v sekcii Usmernenia
http://www.minv.sk/?usmernenia nájdete príručky a metodické usmernenia (aj toto usmernenie
a Tlačivo pre dátovú intervenciu) a v sekcii Aktuality pre obce
http://www.minv.sk/?aktuality_obce aj aktuálne informácie súvisiace s prevádzkou informačného
systému Registra obyvateľov a súvisiacej matričnej agendy.
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