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1. korak: Prijava v osnovno ASK aplikacijo na spletnem 
naslovu http://ask.novatel.si/login.php

2. korak: Nastavitve proženja in odziva (skupinski 
telefonski klic in/ali SMS)                 

2.1. Na začetni strani izberite Nastavitve proženja in odziva in nato 
Uredi nastavitve:

http://ask.novatel.si/login.php
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2.2. V nadaljevanju v polju Proženje najprej Izberite tip poziva in ga 
potrdite: 

Pri  tipu  poziva lahko  izbirate  med  4  različnimi  možnimi  proženji  pozivov in 
sicer za vsak RIC posebej*:
       

● Avtomatski klic + Pager2SMS; s potrditvijo izbrane nastavitve vsi člani operativne skupine, 
v primeru ko center za obveščanje 112 sproži pozivnike, prejmete avtomatski telefonski klic 
(potrditev prihoda na intervencijo z 1 = DA ali 0 = NE) ter avtomatsko Pager2SMS sporočilo 
(brez potrjevanja):

         

   v polju Pozivnik urejate skupine, ki bodo 
   prejele izbrane pozive, za vsak RIC posebej

   v polju Proženje potrdite tip poziva, za vsak 
   RIC posebej*

   v polju Klic - ročni urejate  
   število poizkusov / ponovitev klica in 
   časovni interval (min. 30 sekund) med  
   ponovitvami telefonskih klicev: izbrana 

nastavitev velja v primeru avtomatskega 
   in ročnega proženja telefonskih klicev
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● Avtomatski SMS - Pager2SMS; s potrditvijo izbrane nastavitve vsi člani operativne skupine, 
v primeru ko center za obveščanje 112 sproži pozivnike, prejmete avtomatsko Pager2SMS 
sporočilo (potrditev prihoda na intervencijo s povratnim telefonskim klicem z DA: telefonske 
številke ali NE: telefonske številke, ki jo prejmete v avtomatskem Pager2SMS sporočilu):

       
   v polju Pozivnik urejate skupine, ki bodo 
   prejele izbrane pozive, za vsak RIC posebej

   v polju Proženje potrdite tip poziva, za vsak 
   RIC posebej* 

● Avtomatski klic; s potrditvijo izbrane nastavitve vsi člani operativne skupine, v primeru ko 
center za obveščanje 112 sproži pozivnike,  prejmete avtomatski telefonski  klic (potrditev 
prihoda na intervencijo z   1 = DA ali 0 = NE):

 
      

   v polju Pozivnik urejate skupine, ki bodo 
   prejele izbrane pozive, za vsak RIC posebej

   v polju Proženje potrdite tip poziva, za vsak 
   RIC posebej*

    v polju Klic - ročni urejate                                  
    število poizkusov / ponovitev klica in             
    časovni interval (min. 30 sekund) med            
    ponovitvami telefonskih klicev: izbrana           
    nastavitev velja v primeru avtomatskega        

  in ročnega proženja telefonskih klicev 

● Klic  -  ročni;  s  potrditvijo  izbrane  nastavitve  vsi  člani  skupine  za  obveščanje  prejmete 
skupinski telefonski klic, ki ga ročno izvede zadolžena oseba za komunikacijo (potrditev z  1 
= DA ali 0 = NE):
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    v polju Proženje potrdite tip poziva

    v polju Proženje potrdite tip SMS statistike, 
    ki jo avtomatsko prejme mobilna tel. številka 
    iz katere je bil sprožen ročni klic, izbirate med 
    2 možnostima:

 SMS statistika vsebuje vse odzive; 
             v avtomatskem povratnem SMS-u so 
            prikazani vsi odzivi (1 = DA in 0 = NE in 

        brez odziva) klicanih telefonskih številk

 SMS  statistika  vsebuje  samo  pozitivne  
odzive: v avtomatskem povratnem SMS-u 

                                                 so prikazani samo pozitivni odzivi 
                                                 (1 = DA) klicanih telefonskih številk

                                                                       

v polju  Klic - ročni urejate  število poizkusov / ponovitev klica in časovni interval (min. 30 sekund) 
med   ponovitvami  telefonskih  klicev: izbrana  nastavitev velja  v  primeru  avtomatskega  in  ročnega  
proženja telefonskih klicev

                                                                                                           

OPOMBA: društveni RIC ima trenutno vključeno aktivno nastavitev Avtomatski klic + 
                    Pager2SMS, preostali vpisani RIC-i imajo trenutno vključeno aktivno nastavitev 
                    Avtomatski SMS – Pager2SMS

OPOMBA: ne glede na izbran tip poziva lahko uporabnik vedno in kadarkoli sproži obveščanje  
                    preko skupinskega telefonskega klica kot je to bilo mogoče do sedaj

OPOMBA: potrjevanje zadnjega sproženega poziva je mogoče le 1 uro po proženju
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3. korak: Prijava v  spremljanje odziva na grafičnem 
vmesniku / uporaba naprednih interaktivnih zemljevidov 
na spletnem naslovu

3.1.  Na internetni strani (ADMIN /  PODUPORABNIK dostop prejmete ob 
aktivaciji nadgradnje) lahko spremljate odziv obveščenih oseb glede 
na izbrano

nastavitev proženja poziva (izbor je potrjen v točki 2.2.) v osnovni ASK aplikaciji:

● Avtomatski klic + Pager2SMS; nastavitev vam omogoča pregled odziva obveščenih oseb 
preko  avtomatskega  telefonskega  klica  (leva  stran  ekrana),  Pager2SMS  sporočilo  se  ne 
potrjuje (na desni strani ekrana zgoraj je vpisano besedilo iz avtomatskega Pager2SMS-a):
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PREGLED ODZIVA na sprejet avtomatski klic:

   1 = DA / pridem.....oseba se obarva zeleno
   0 = NE / ne pridem.....oseba se obarva rdeče
   sprejet klic in brez potrditve odziva.....oseba se obarva oranžno
   neodgovorjen klic.....oseba se obarva oranžno

Nad pregledom odziva po članih, ASK prikaže skupno število 
 pozitivno – DA in 
 negativno – NE potrjenih odgovorov:

       
                                          

Na prikazu pregleda odziva so člani navedeni prednostno:

 na vrhu in zeleno so izpisani člani s pozitivnim odzivom, 
 pod njimi in rdeče so člani z negativnim odzivom,
 pod slednjimi in oranžno so člani, ki so poslušali avtomatski klic in niso oddali 

odziva (vpisana je tel. številka in čas klica),
 najnižje in oranžno so člani, ki niso odgovorili na klic (tel. številka in čas klica 

nista vpisana).
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● Avtomatski   SMS – Pager2SMS; nastavitev vam omogoča pregled odziva obveščenih oseb 

preko avtomatskega Pager2SMS sporočila (leva stran ekrana), na desni strani ekrana zgoraj 
je vpisano besedilo iz avtomatskega Pager2SMS-a:

                                                           

PREGLED ODZIVA na sprejet avtomatski Pager2SMS:

 1 = DA / pridem.....oseba se obarva zeleno
 0 = NE / ne pridem.....oseba se obarva rdeče
 sprejet SMS in brez potrditve odziva.....oseba se obarva oranžno

Nad pregledom odziva po članih, ASK prikaže skupno število 
 pozitivno – DA in 
 negativno – NE potrjenih odgovorov:

      
Na prikazu pregleda odziva so člani navedeni prednostno, enako kot v primeru sprejetega  
avtomatskega klica.
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● Avtomatski  klic; nastavitev  vam  omogoča  pregled  odziva  obveščenih  oseb  preko 

avtomatskega  telefonskega  klica  (leva  stran  ekrana),  funkcionalnost  Pager2SMS  v  tem 
primeru  ni  vključena  (na  desni  strani  ekrana  zgoraj  je  vpisano  besedilo  iz  zadnjega 
avtomatskega Pager2SMS):

Ekranski prikaz pregleda odziva je enak kot pri opciji Avtomatski klic + Pager2SMS.

● Klic – ročni; nastavitev vam omogoča pregled odziva obveščenih oseb preko ročno 
sproženega skupinskega telefonskega klica (leva stran ekrana), funkcionalnost Pager2SMS v 
tem primeru ni vključena (na desni strani ekrana zgoraj je vpisano besedilo Intervencija):

Ekranski prikaz pregleda odziva je enak kot pri opciji Avtomatski klic + Pager2SMS.
   
OPOMBA:  pri opisu vsakega člana v pregledu odziva je izpisan opis, ki ga ima posamezen član 

navedenega  v  osnovni  ASK  aplikaciji. V  kolikor  ima  član  pri  osnovnem  opisu  
navedeno voznik, ASK pri tem članu prikaže ikono s tovornjakom.

3.2.   Na internetni strani za spremljanje odziva obveščenih oseb je 
vključena tudi uporaba naprednih interaktivnih zemljevidov, kar 
vam omogoča lažje načrtovanje poti v primeru izvoza na točko 
intervencije:

● Ekranski  prikaz  zemljevidov  -  ASK;  pod  vsebino  teksta  iz  Pager2SMS sporočila,  ASK 
aplikacija na zemljevidu prikaže pot od A (naslov zbornega mesta) do B lokacije (naslov 
točke intervencije) in sicer v načinu makro-pogleda:

 A lokacija = vpisana sistemsko in jo lahko kadarkoli prepišete 
 B lokacija = vpišete jo vsakič sproti
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PRIKAZ PREGLEDA dodatnih možnosti zemljevidov:

V polju, kjer je vpisan tekst Pager2SMS sporočila (zgoraj desno), preko 3 dodatnih hitrih 
tipk upravljate z različnimi prikazi zemljevidov:

    hitra tipka  poleg makro-pogleda (spodnji zemljevid) prikaže/skrije mikro-
pogled (zgornji zemljevid) poti od A do B lokacije:
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 hitra tipka    prikaže/skrije pregled odziva:     

 

OPOMBA:  za  uporabo  naprednih  interaktivnih  zemljevidov  mora  imeti  uporabnik  vključeno 
aktivno internetno povezavo

OPOMBA:  na ADMIN povezavi  za spremljanje odziva in uporabo zemljevidov lahko kadarkoli 
prepišete B lokacijo, ki jo ima trenutno vpisano PODUPORABNIK na ločeni povezavi 
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● Ekranski prikaz zemljevidov - mobilni telefon / tablica; uporaba naprednih interaktivnih 

zemljevidov v ASK aplikaciji je omogočena tudi na mobilnem telefonu ali tablici: 

 

V polju, kjer je vpisan tekst Pager2SMS sporočila, preko dodatnih hitrih tipk upravljate z 
različnimi prikazi zemljevidov:

  hitra  tipka neposredno  odpre  upravljanje  zemljevidov  v  Android  
navigaciji, ki je nameščena na posamezni mobilni napravi, ostale hitre tipke delujejo 
kot  je  opisano  zgoraj  pri  PRIKAZU  PREGLEDA  dodatnih  možnosti 
zemljevidov
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3.3. V kolikor ASK aplikacije na internetni strani (ADMIN / PODUPORABNIK 
dostop prejmete ob aktivaciji nadgradnje) niste uporabljali več kot 24 
ur, se ASK aplikacija samodejno postavi v privzeto nastavitev:

                

● Zgodovina proženih pozivov; pregled za nazaj je omogočen v osnovni ASK aplikaciji  na 
povezavi http://ask.novatel.si/login.php in sicer v polju Statistika – Vsi pozivi:            
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PREGLED statistike – Vsi pozivi:

V polju Vsi pozivi preglejujete statistiko vseh proženih pozivov: 
    v primeru, da imate izbrano nastavitev avtomatski klic + avtomatski Pager2SMS, so v 

pregled statistike vključeni telefonski klici z odzivom obveščenih oseb:

 

    v primeru, da imate izbrano nastavitev avtomatski SMS - Pager2SMS, so v pregled 
statistike vključeni avtomatski SMS-ji z odzivom obveščenih oseb:
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    v primeru, da imate izbrano nastavitev avtomatski klic, so v pregled statistike 
vključeni telefonski klici z odzivom obveščenih oseb:

Ekranski prikaz pregleda odziva je enak kot pri opciji Avtomatski klic + Pager2SMS.

    v primeru, da imate izbrano nastavitev klic - ročni, so v pregled statistike vključeni 
telefonski klici z odzivom obveščenih oseb:

OPOMBA: v pregledu statistike je omogočen izpis vsakega skupinskega poziva v .pdf obliki
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HVALA ZA POZORNOST 

                       
Za dodatne informacije glede uporabe nadgradnje ASK aplikacije smo dosegljivi na:

e-pošta: info@novatel.si

tel.: 082 800 820 ali 082 820 826
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