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SKRBNIKGOSTUJOČA KOMISIJA

• Skrbnik direktno iz programa pošlje 
 vse zahtevane dokumente fakulteti, 
 ki je prosila za gostovanje dotičnega 
 predavatelja v svoji habilitacijski 
 komisiji

• Vsi podatki so zbrani in vedno 
 dostopni na enem mestu
• Zaradi pametnih opomnikov 
 zamud ni več
• Vsa korespondenca z vsemi 
 dokumenti je evidentirana 
 v računalniku 
• Priprava dinamičnih 
 pregledov je hitra 
 in enostavna 

KANDIDAT FAKULTETA

SKRBNIKGOSTUJOČA KOMISIJA

• Skrbnik mora poiskati papirnate 
 dokumente, jih fotokopirati ali 
 skenirati in jih poslati fakulteti, 
 ki je prosila za gostovanje 
 dotičnega predavatelja v svoji 
 habilitacijski komisiji

• Ročno iskanje podatkov 
 o habilitacijah
• Možnost zamude pri 
 obveščanju kandidatov 
 o poteku veljavnosti 
• Ročno vodenje celotne 
 korespondence o habilitacijah
• Ročno vodenje opomnikov 
 in netransparentni pregled 
 nad obvestili  

KANDIDAT FAKULTETA

Klasični potek habilitacije

Potek habilitacije z uporabo Minoa Habilitant

Specializirani programi za delo s habilitacijami
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Kaj boste pridobili z uporabo rešitve Minoa Habilitant?
• Vaše skrbi za pravočasno obveščanje kandidatov bodo za vedno odpravljene z vgrajenim 
 sistemom za samodejno obveščanje kandidatov
• Na voljo boste imeli več vrst opomnikov, povezanih z dogodki habilitacije, za dinamično 
 kreiranje in razpošiljanje obvestil 
• Vse podatke o postopkih, povezanih z izvolitvijo kandidatov, članov komisije in poročevalcev 
 boste imeli zbrane na enem mestu
• Vse dokumente, vezane na habilitacije, boste lahko pripenjali habilitacijam v obliki 
 e-dokumentov in jih brezpapirno pregledovali v elektronski obliki
• Na enem mestu boste imeli vpogled v vso korespondenco, zgodovino dogodkov 
 in opomnikov ter v vse dokumente, vezane na habilitacije

Kakšne opomnike boste imeli na voljo?
• Opomniki so odvisni od vrste dogodka (dopolnitev vloge, izvolitev, obvestilo člana, obvestilo 
 kandidata,...) in so glede na to namenjeni različnim prejemnikom (za kandidata, za vse člane 
 komisije, za  posamezne člane komisije in za habilitacijo)
• Opomniki, vezani na habilitacijo, so namenjeni odgovorni osebi (skrbniku), za pravočasno 
 obveščanje kandidatov, ostali pa so namenjeni tudi obveščanju kandidatov in članov komisije 
• Opomnike lahko pošiljate po elektronski pošti, prejemniki pa imajo možnost uvoza prejetega 
 opomnika v svoj osebni sistem opominjanja (npr. Outlook Calendar) 
• Za vaše lažje delo se teksti iz opomnika avtomatično prenesejo v tekst elektronske pošte, 
 opomnike pa lahko med sabo tudi kopirate
• S pametnim in transparentnim prikazom opomnikov boste dobili takojšno informacijo 
 o njihovem statusu (aktivni, zaprti, pretečeni)

Kakšne preglede habilitacij boste imeli na voljo?
Programska rešitev vsebuje več vrst pregledov habilitacij, za celovit in enostaven vpogled v vse 
vidike habilitacij. Habilitacije lahko pregledujemo po:
• preteku veljavnosti naziva 
• kandidatih 
• članih komisije 
• dogodkih 
• priponkah 
• opomnikih 

Aplikacija je nastala na pobudo 
odgovornih služb nekaterih 
fakultet, ki se, prav tako kot vi, 
vsakodnevno srečujejo 
s posebnostmi dela s 
habilitacijami in si želijo 
olajšati svoje delo.
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Je rešitev povezljiva z vašim obstoječim sistemom? 
Rešitev je razvita z Microsoft razvojnimi orodji Visual Studio.net in je povsem neodvisna 
od vašega obstoječega informacijskega sistema. 

Za lažji pričetek z delom ima vgrajeno funkcijo za uvoz matičnih podatkov (kandidatov 
in članov komisije) iz Excela, vnos pa je lahko tudi ročen.

Kako je z namestitvijo, uvajanjem ter uporabniško pomočjo? 
Z delom boste lahko pričeli takoj po namestitvi rešitve na vašo strojno opremo, ki jo bo opravil 
naš tehnični strokovnjak. Poskrbeli bomo za strokovno uvajanje za delo s programsko rešitvijo, 
ves čas sodelovanja pa vam bomo nudili kakovostno in ažurno uporabniško pomoč in podporo, 
ki poteka preko telefonske ali varne oddaljene pomoči, na podlagi ‘’on-line’’ vpogleda v vaš 
delovni ekran. S tem se boste izognili nepotrebnim stroškom osebnih obiskov pri stranki.

Zakaj preiti na brezpapirni sistem spremljanja habilitacij?
Ročno spremljanje, vodenje in obveščanje o habilitacijah in postopkih je zahtevno in stresno, 
iskanje po mapah pa nepraktično in zamudno. Mimogrede lahko pozabite na kakšnega 
kandidata, spregledate pomemben datum in ste na koncu odgovorni za nepodeljen naziv. 

Uporaba celovite programske rešitve za vodenje korespondence, povezane s postopki 
obveščanja kandidatov in spremljanja postopka habilitacij, Habilitacije.net odpravlja vse vaše 
skrbi in zagotavlja pravočasno obveščanje vseh udeležencev procesa habilitiranja. Nudi vam 
transparenten pregled nad vsemi postopki, dokumenti in potekom habilitiranja.  

Delo s habilitacijami ne bo več stresno, temveč hitro, enostavno, pregledno in maksimalno 
avtomatizirano, vaša elektronska evidenca in arhiv pa urejena, pregledna ter dostopna 
v vsakem trenutku.

Vas zanima več in želite predstavitev programske rešitve?
Pokličite nas in se dogovorite za termin sestanka, na katerem vam bomo lahko podrobneje 
predstavili omenjeni produkt in vam odgovorili na vsa morebitna vprašanja.
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Kaj o nas in naših rešitvah menijo uporabniki? 
“Uvedba celovitega informacijskega sistema MINOA Javni sektor, je dosegla vsa naša 
pričakovanja in razblinila strah pred prehodom na nov sistem, saj je bil le ta hiter in “neboleč”. 
Zadovoljni smo tudi s hitro, strokovno in kvalitetno uporabniško podporo. Za vsa vprašanja 
so nam vedno na voljo pravi sogovorniki za strokoven in kvaliteten pristop k rešitvam, ki jih 
vseskozi zahtevajo zakonske spremembe na področju javnega sektorja in novosti modernega 
elektronskega poslovanja.”

Magda Mužar, vodja finančno-računovodske službe, Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo

“Na Fakulteti za arhitekturo smo zadovoljni z večletnim sodelovanjem s podjetjem Minoa d.o.o. 
Še posebej cenimo oseben pristop zaposlenih, ki se kaže v hitrem odzivanju na naše potrebe, 
morebitni problemi se hitro rešijo in v svetovanju za nadgraditev oz. izboljšavo obstoječih 
programskih rešitev.”

Mojca Kogovšek, vodja finančno-računovodske službe, Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo

Nakup programske rešitve  
Cena programske rešitve za primer nakupa  je 3.400€*. 
V ceno je vključeno:
• pravica do uporabe programske rešitve, 
• enkratna namestitev na strojno opremo uporabnika,
• tri ure uvajanja uporabnikov (na dan namestitve),
• potni stroški, povezani z namestitvijo,
• enoletna garancija za odpravo morebitnih programskih napak.

Plačilni pogoji
• 50 % celotne vrednosti programske rešitve plačate po namestitvi  
• 50 % celotne vrednosti programske rešitve plačate po končanem uvajanju uporabnikov 
 (najkasneje dva meseca po namestitvi) 

Vzdrževanje programske rešitve po preteku garancije
Po preteku enoletne garancije, se na željo uporabnika sklene vzdrževalna pogodba, ki 
omogoča samodejne posodobitve programske rešitve z vsemi nadgradnjami, prioritetno 
uporabniško podporo in pomoč.

Najem  programske rešitve  
Cena za mesečni najem programske rešitve znaša 80€*. 
V ceno je vključeno:
• pravica do uporabe programske rešitve, 
• enkratna namestitev na strojno opremo uporabnika,
• tri ure uvajanja uporabnikov (na dan namestitve),
• potni stroški, povezani z namestitvijo,
• samodejne posodobitve programske rešitve z vsemi nadgradnjami.

Plačilni pogoji
Najemnina se plačuje od prvega meseca uporabe naprej in se obračunava do 5. v mesecu 
za pretekli mesec.

Pogoji najema
Minimalni rok najema programske rešitve je tri mesece.
Odpovedni rok je en mesec od prejema pisnega obvestila o prekinitvi najema.

* Cena ne vključuje DDV-ja.

Za več informacij ali predstavitev
programske rešitve nas pokličite
na telefonsko številko

01 514 00 50
ali kontaktirajte na

info@minoa.si 


