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novosti v spletnem pregledovalniku
vključujemo nove občine
nekaj statističnih podatkov
dodatne informacije

Izbran nasvet
Imate težave z
varnostnimi opozorili
vašega brskalnika?

Novosti v pregledovalniku
Pripravili smo nekaj manjših sprememb in izboljšav v pregledovalniku:
1. Postopek merjenja dolžin je razširjen, tako da omogoča:
l

merjenje oz. označevanje več različnih poligonov ali linij (linijo po novem
zaključite z levim dvoklikom na miški)

l

poljubno brisanje ali prikaz na karti posameznega poligona ali linije iz
seznama

2. Dodatne možnosti in spremembe pri tiskanju
l

Poleg tiskanja v PDF se uporabniku ponudi možnost tiskanja samo trenutne
karte kot slike (uporabno kadar želite prenesti samo karto v neko svojo
predlogo). PDF način pa ostaja privzet, saj se tako generira celoten
dokument, ki ima poleg karte še legendo, opis, merilo, spremno besedilo...

l

Vse merjene linije na zaslonu se sedaj tudi prenesejo v oba načina tiskanja,
kar pomeni da lahko na ta način tudi označujete območja.

l

V PDF dokument se na prvo stran izpiše označena parcela ali lokacija

3. Dosedanji gumb za prejšnji pogled je razširjen na mnogo več shranjenih
pogledov med katerimi se je možno premikati z gumboma za naprej in nazaj.
4. Izboljšano je delovanje za uporabnike brskalnika Mozilla Firefox (koordinatni
kalkulator, vnosna polja). Še vedno pa se za optimalno delo priporoča Internet
Explorer.
Vključujemo nove občine
Tudi v letu 2008 nadaljujemo z vključevanjem občin. Tako se je že vključila občina
METLIKA, v naslednjih nekaj dnevih pa lahko pričakujete še vključitvi občin
MAJŠPERK in DOL PRI LJUBLJANI. Z nekaj občinami pa smo v zaključni fazi
dogovorov, več o tem kmalu.
Nekaj statističnih podatkov
Trenutno je vključenih 79 občin kar pomeni 37.6% vseh občin oziroma 36.6%
prebivalstva v Sloveniji.
Med 15 največjimi občinami po številu prebivalcev jih uporablja PISO 9. Označene v
spodnji tabeli.
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OBČINA
Ljubljana
Maribor
Kranj
Koper
Celje
Novo mesto
Velenje
Domžale
Nova Gorica
Kamnik
Krško
Brežice
Slovenska Bistrica
Ptuj
Škofja Loka

PREB.
267920
111053
53566
50145
49235
35511
34033
32410
31991
28033
25808
24483
24299
23752
22420

Vir podatkov o prebivalcih: Statistični urad RS, 2007
Presegli smo mejo 35.000 registriranih uporabnikov od vzpostavitve sistema leta
2002. Uporabniki ste v letu 2007 opravili 279.920 prijav v sistem, kar je 53% več kot
leta 2006 in 143% več kot leta 2005.

Dodatne informacije
Uporabniška navodila za javni dostop (PDF, 4.69MB)
Pogosta vprašanja in težave (PDF, 415KB)
Izobraževalni seminarji

V primeru drugih vprašanj, idej ali težav nas lahko kontaktirate na piso@realis.si
NASVET: Imate težave z varnostnimi opozorili brskalnika?
Predvsem uporabniki Internet Explorerja 7 ste najbrž precej začudeni, ko želite
uporabljati sistem PISO na zaslonu pa dobite spodnje sporočilo:

Gre za varnostno opozorilo brskalnika, da za spletno stran ki jo želite obiskati
nimate namečenega certifikata. Z izbiro srednje opcije ("Continue to this website")
lahko sicer brez problemov vstopate ter uporabljate sistem. Še bolje pa je da si
namestite certifikat s katerim vas spletni brskalnik ne bo več opozarjal na to.
(OPOMBA: Pri drugih brskalnikih je vsebina opozorila lahko drugačna).
Za namestitev certifikata uporabite to povezavo:http://www.realis.si/ca/
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