
Navodila za uporabo novega portala 
projekt.si 

 

Kje se nahaja portal ? 

 
Portal se nahaja na spletnem naslovu https://helpdesk.pis55.com 

 

  

https://helpdesk.pis55.com/


Prijava v portal 

 
1. Z vabilom 

Če ste prejeli spodnje sporočilo 

 

kar brez strahu, ekipa projekt.si vam je poslala vabilo za uporabo novega portala. Ko pritisnete na 

povezavo »sign-up link«, se vam odpre spletna stran, kjer vnesete svoje ime in priimek ter greslo, s 

katerim se boste prijavljali v portal. 

 

  



2. Brez vabila – v brskalniku vpišete naslov portala in pritisnite na gumb Log in 

 

- Pri prvi prijavi pritisnite na ukaz »Sign up« 

 

- Vpišete svoj elektronski naslov in pritisnite na gumb »Send link« 

 

Portal vam bo v poštni predal poslal povezavo za vpis v portal 

 

 

Ko ste pritisnil na gumb »Sign up«, se vam odpre pozdravno sporočilo, kjer vpišete svoje podatke za 

portal 



 

- Vpišete svoje ime in priimek 

- Vpišete geslo, ki ga želite uporabljati 

  



Delo v portalu 
 

 

 

a) Vnos novega zahtevka 

 

Najprej izberete vrsto zahtevka – to je lahko prijava napake v programu (Bug), zahtevo po novi 

funkcionalnosti programa (Feature request), postavite vprašanje (Question) ali pa splošno pomoč 

(General help). 

 

V polje Summary vpišete naslov zahtevka in pritisnete na gumb »Send«. Če želite svoje vprašanje bolj 

podrobno razložiti, je tukaj na voljo urejevalnik besedila, kamor lahko prilepite tudi slike in datoteke. 



 

b) Na gumbu Requests vidite vaše zahtevke, pri vsaki vidite status in celoten pogovor 

 

Pri vsakem zahtevku vidite status, s pritiskom na referenco si pa lahko odprete vsebino zahtevka 

 



Takšno sporočilo je prav tako prišlo v vaš poštni predal 

 

 

Odgovarjate lahko direktno v portalu: 

 

In z odgovorom na prejeto sporočilo v poštni predal 

 

 



Če sedaj pogledate v portal: 

 

Sta notri shranjeni obe sporočili, ena preko portala in druga s poštnim odjemalcem. 

  



Uporaba elektronske pošte 
Za vse, ki vseeno hočete še naprej svoje zahtevke pošiljati po elektronski pošti, to lahko delate še 

naprej. Vendar pa pošiljajte svoja sporočila na naslednja naslova : 

support@projekt-si.com 

ali 

helpdesk@pis55.com 

Sporočilo, ki bo poslano na en ali drugi naslov, se bo avtomatično shranilo kot nov zahtevek v portalu. 

Tudi naše odgovore boste prejemali nazaj po elektronski pošti in nanje odgovarjali (kot je opisano že 

zgoraj). V portalu si boste pa lahko ogledali vse svoje zahtevke in njihove statuse – če boste tako 

želeli. 
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