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Rešite
ev A: Prev
verite verz
zijo spletne
ega brskalnika. Minimum je IInternet Explorer
E
6.0 - p
preverite v »Pomoč«
« (Help), »
»Vizitka« (About
(
Intternet Exp
plorer). Ap
plikacija
v drugiih spletnih
h brskalnik
kih (npr. M
Mozilla Fire
efox) ne de
eluje.
Rešite
ev B: Prev
veriti je potrebno
p
((predvsem
m pri nove
ejših verzzijah operacijskih
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ov), če je
j
vključen »Zdru
užljivostni pogled« (Compattibility Vie
ew). V
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ols), »Nas
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z
stnega po
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k »Dodaj«
« (Add).
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(Truste
ed sites), »Mesta«
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nato »Dodaj« (Add). S tem do
odate mes
sto med
zaupan
nja vredna
a mesta.
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Problem 3. Težave pri vnosu uporabniškega imena in gesla
Rešitev: Pozorno vpišite uporabniško ime in geslo. Pri vnosu gesla pazite na
velike in male črke - preverite če ni morda vključen CapsLock na tipkovnici. V
primeru, da ste trikrat vnesli nepravilno geslo, vam aplikacija onemogoči
prijavljanje. V takšnem primeru morate poslati vlogo za spremembo gesla izpolnjen prijavni obrazec Z6 – zahtevek za dodelitev pravic oz. pri novejših
uporabniških imenih lahko odda zahtevek za ponastavitev gesla tudi vaš
koordinator MFERAC preko spletne aplikacije eAdmin.
Problem 4. Po vnosu ter potrditvi uporabniškega imena in gesla se
prikaže sporočilo »Nimate pravic za aplikacijo SAPPrA«
Nimate ustrezno urejenih pravic za delo z aplikacijo SAPPrA. Izpolnite obrazec Z6
– Zahtevek za dodelitev pravic in ga posredujte na Ministrstvo za finance.
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