SharePoint

GRADNIKI
ZA IZBOLJŠANE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
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Spoštovani,

Pred vami je katalog gradnikov za SharePoint, ki jih lahko
namestite na svoje okolje, bodisi, da uporabljate SharePoint
2016 / 2019 ali SharePoint OnLine.

Vsak izmed gradnikov bo vašo SharePoint platformo obogatil z
novo funkcionalnostjo, ki jo bodo uporabniki z veseljem sprejeli in
Branka Slinkar
direktorica

uporabljali. Naša ekipa se je na vso moč potrudila, da so gradniki
enostavni in intuitivni za uporabo ter privlačni na pogled.

Gradniki so nastali na podlagi bogatih izkušenj iz premnogih
projektov, ki smo jih izvajali v številnih podjetjih iz Slovenije in
tujine. V dolgih letih smo razvili celo vrsto različic posameznih
gradnikov in najboljše od njih, smo zbrali v dodatke, ki vam jih
predstavljamo.

V primeru, da vaš delovni proces zahteva nekoliko drugačen
gradnik, vam ga z veseljem prilagodimo.

Hvala za zaupanje.
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GALERIJA
Gradnik je namenjen ličnemu prikazovanju slik, z možnostjo
pomikanja med slikami in prikazovanjem posamezne fotografije,
ob kliku na njo. Prav tako lahko gradnik nastavimo na način, da
prevzame vlogo bannerja (pasice) na strani.
GALERIJA SLIK
Gradnik omogoča, da na SharePoint stran naložimo slike v knjižnico slik, ki
se nato na SharePoint strani, glede na nastavitve gradnika, prikazujejo
bodisi se samodejno predvajajo, v izbranem časovnem intervalu. Gradnik
ponuja še vrsto drugih funkcionalnosti, na primer možnost, da s klikom na
sliko, le to dobimo prikazano v pojavnem oknu, možnost neomejenega
drsenja slik (ko se slike odvrtijo do zadnje v galeriji, se prikazovanj slik začne
od začetka), možnost nastavitve.

Dodatne možnosti so:
•
•
•
•
•
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nalaganje thumbnailov
število prikazanih slik
sprememba višine in širine slike
razmik med slikami
barva ozadja in ikone ko gre miškin kazalec čez sliko

5

KOLEDAR
Gradnik dogodkov omogoča ličen prikaz
koledarja, z označbo dneva, v katerem je bil
dodan vsaj en dogodek. Gradnik temelji na
SharePointovem vgrajenem koledarju, vendar
je veliko bolj pregleden in stilsko dovršen.

V primerjavi s SharePointovim koledarjem, zavzame
gradnik dogodkov okoli tretjino prostora, kljub temu pa
ima veliko prijaznejši uporabniški vmesnik. Olajšan je
vnos novih dogodkov, s pomočjo spustnega seznama pa
se lahko hitreje premikamo med posameznimi meseci.
Ker se podrobnosti dogodka prikažejo v pojavnem oknu,
nas ogled dogodka ne preusmeri na drugo stran, zato
lahko s pomočjo tega gradnika, hitreje pridemo do
podatkov o izbranem dogodku.
Prav tako imamo na voljo povezavo za hitri vnos
dogodka, da tega ni potrebno vnašati v SP koledar.
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VREME
Gradnik za vreme omogoča, da na
SharePoint strani prikazujemo vremensko
napoved izbranega mesta za današnji
dan in za 3 dni naprej.
Prikažemo lahko napoved za poljubno mesto,
saj pri izbiri nismo omejeni le na Slovenijo.
Gradnik bo prikazoval ime izbranega mesta in
ime države, v kateri se mesto nahaja, pod
nazivi pa se bo z ikonami prikazovala
vremenska napoved ter najnižje in najvišje
pričakovane temperature.
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POTNI NALOGI
Potni nalogi je celovita rešitev po meri,
trenutno razvita za SharePoint 2016 in
SharePoint Online verzijo.
Uporabniku omogoča vnos mesečnih
potnih nalogov skupaj s spremljanjem
statusa, v procesu potrditve.
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Kot lahko vidite na sliki, je možen vnos ene ali več službenih poti
znotraj enega meseca. Posamezno službeno pot lahko tako vnašate
v vsak dokument posebej, ali pa jih zberete za celoten mesec v enem
dokumentu.
Ob tem velja omeniti, da lahko potne naloge vnaša tako uporabnik, ki
je prisoten v AD imeniku, prav tako pa se lahko potne naloge vnaša za
delavce, ki jih tam ni – t.i. zunanji uporabniki.
Ena izmed večjih prednosti našega sistema vnosa potnih nalogov je v
tem, da omogoča avtomatski izračun kilometrov preko Google Maps
storitev in hkrati tudi izračun dnevnic po zadnjih standardih za izračun
dnevnic na poteh znotraj Slovenije ali tujine glede na to, ali je zajtrk
vključen v ceno nočitve in ali je prisotna dnevnica ali ne.
Na posamezno pot je možno pripeti tudi dodatne / ostale stroške, kot
so gorivo, cestnine, vinjeta, parkirnine itd skupaj s priloženimi scani oz
prilogami.
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NEWSLETTER

1
Kot je razvidno iz slike, je
možno določiti vsebino glasila
ter njihov vrstni red, z enostavnimi kliki na novice, slike in/
ali posnetke.

Newsletter je celovita rešitev po
meri, trenutno razvita za
SharePoint 2016 verzijo in
uporabniku omogoča
sestaviti glasilo iz obstoječe
vsebine na vašem SharePoint
portalu in jo prilagoditi ali pa
dodati novo, samo v ta namen.

2
Določite lahko splošne
nastavitve, kot so pošiljatelj,
prejemniki, zadeva, barva ozadja,
logotip, noga, barva in tekst
gumbov. Nastavitve se
mimogrede shranijo, da vam jih ni
potrebno vedno znova vnašati, ko
kreirate nova glasila.
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3
Ko izberete novice, lahko le te
po želji še oblikujete ->
skrajšate besedilo, morebiti
skrijete gumb “Preberi več” , ki
se avtomatsko doda na
vsako novico z namenom,
da je glasilo bolj pregledno, določite desno ali levo
postavitev slike itd. Ob tem

5
Ob tem velja še omeniti, da je urejeno
tudi sledenje števila ogledov, tako
celotnega glasila kot posamezne
novice oz vsebine s klikom na gumb
Preberi več.

6
Newsletter je bil spisan tako, da se ga

velja omeniti, da uredite samo

da enostavno prilagoditi tudi za druge

novico za glasilo in ne izvorne

verzije SharePointa (2013 ali 2019) in

novice, kar je seveda prav.

razširiti po vaših željah in merah.

4
Ko ste z urejanjem zaključili, si
lahko glasilo ogledate v
predogledu. V ozadju se
izvede tudi pretvorba HTML
oblike posamezne SharePoint
novice, tako, da je kompatibilna s prikazom v vseh poštnih
klientih. Zato je predogled
še kako pomemben. Novico
lahko potem pošljete skupaj s
sledenjem uspešnosti
pošiljanja.
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NOTIFICATION
CENTER
Notification Center je celovita rešitev po meri, razvita
trenutno za SharePoint 2016 verzijo in omogoča
obveščanje uporabnikov o novih komentarjih kjerkoli
na portalu SharePoint, kar poznamo iz podobnih
socialnih omrežjih kot so Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter itd.
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V orodni vrstici SharePointa, je na vrhu strani

posebni strani, do katere vas vodi klik

na desni strani dodana ikona, s katero

“Prikaži vsa obvestila” na dnu spustnega

lahko pride vsak uporabnik do obvestil, ki so

seznama. Število prikazanih obvestil se da

namenjene zanj:

prilagoditi po vaših željah.

•

•
•

V primeru da je on avtor novice oz
katerekoli druge vrste vsebine na

Za namene prikaza vseh obvestil je bil

SharePointu, na katerem je realizirano /

izdelan Web Part po meri, ki se ga lahko

vklopljeno komentiranje (npr. slikovna ali

postavi na stran znotraj SharePoint portala ali

video vsebina itd);

pa na vaš My Sites.

V primeru da je on avtor komentarja, na
katerega je bil oddan odgovor;

V ozadju za delovanje Notification Center

rešitev se da razširiti tudi z drugimi tipi

potrebuje ločeno bazo, v katero pripravlja in

obvestil (npr. v primeru všečkanja

shranjuje obvestila za vse uporabnike. Le te

vsebine itd.)

zbira in pridobiva iz SharePoint User Profile
Service Social podatkovne baze.

Ob ikoni se prikaže število novih / še ne

Za to skrbi Timer Job, ki je bil spisan s tem

prebranih obvestil. Nova obvestila so tudi

namenom in na SharePointu skrbi za

obarvana z rumeno barvo. Le-ta se da

zbiranje novih obvestil vsako minute.

označiti kot prebrana (vsakega posebej ali
vse skupaj). Posamezno obvestilo vsebuje

Dodatno imamo v nastavitvah Notification

podatek o tem, kdo je oddal komentar, čas

Centra možnost nastaviti administratorje,

komentiranja ter vsebina, na katero je oddal

kateri lahko vidijo obvestila vseh

komentar, skupaj s povezavo do nje.

uporabnikov, določijo skupino ljudi, ki dobiva

Rešitev podpira večjezičnost. Na voljo je

obvestila ob komentiranju vsebine namesto

seveda v slovenščini, prevedena je pa

avtorja vsebine, možnost iskanja po ključnih

trenutno tudi v angleščino.

besedah itd. Notification Center je bil spisan
tako, da se ga da enostavno prilagoditi tudi

Število prikazanih obvestil v spustnem

za druge verzije SharePointa (2013 ali 2019) in

seznamu, je omejeno na 10 obvestil, vsa

razširiti po vaših željah in merah.

ostala obvestila si lahko ogledate na
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HELPDESK
Helpdesk je rešitev, ki omogoča
oddajanje zahtevkov, njihov
pregled in upravljanje.

1
SharePoint aplikacija, preko katere
se oddaja zahtevke in spremlja
postopek pregleda zahtevkov.
Maska za oddajo in pregled
oddanih zahtevkov je sledeča.
Sestavljena je iz:
• Oddaj zahtevek
• Moji odprti zahtevki
• Moji zaključeni zahtevki

2
Snipping tool: custom snipping tool,
preko katerega se lahko izdela sliko
zaslona in se le ta avtomatsko pripne
zahtevku.
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3
Windows aplikacija, ki podpornim
delavcem oz administratorjem te
aplikacije v Trayu (spodaj desno ob
uri in datumu v Windowsu)
prikazuje in-time nove zahtevke.

4
Servisna aplikacija, ki preverja nova poštna sporočila na
dogovorjenem e-poštnem naslovu in iz njih ustvarja nove
zahtevke v aplikaciji (to omogoča, da lahko uporabniki zahtevek
spišejo na mail, ta pa se avtomatsko zavede v sistem):
•

Vsebina maila: opis zahtevke

•

Priloga maila: priloga zahtevka

•

Avtor maila: avtor zahtevka
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JEDILNIK
Gradnik Jedilnik prikazuje dnevne menije
izbrane restavracije za nekaj dni vnaprej.
Podatke o menijih lahko pridobiva iz
katerega koli seznama v SharePointu.
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URA
Gradnik ura prikazuje trenutni čas, v
poljubnem časovnem pasu, v
obliki analogne ure. Prikazuje lahko
časovne pasove večjih mest po vseh
državah in celinah, uporabite pa
lahko tudi kratice vseh standardnih
časovnih pasov.
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Ob vnosu podatkov in potrditvi prijave se
preveri, ali so za dogodek še na voljo prosta
mesta. V primeru, da jih ni, uporabnik dobi na
svoj e-naslov sporočilo, da so vsa mesta že
zasedena, lahko pa ob prijavi označi, da se ga
uvrsti v čakalno vrsto.

PRIJAVA NA DOGODEK
Prijava na dogodek je celovita rešitev po meri, ki
administratorju omogoča urejanje dogodkov, za katere
želi, da se lahko osebe prijavijo nanj kot udeleženci.
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ANKETA
Gradnik je namenjen prikazovanju anket in
rezultatov anket shranjenih v
SharePointovem seznamu. Prikazovanje
rezultatov je mogoče v različnih diagramih.

Gradnik omogoča izbor zadnje ali
poljubne ankete. Dokler uporabnik
ne odgovori na anketo prikazuje
vprašanje, nato rezultate.
Prikazovanje rezultatov je mogoče
v štirih diagramih (tortni, kolobarni,
stolpčni, polarni).
Dodatno je webpartu možno
nastaviti barve diagrama, barvo
ozadja, velikost in velikost fontov.
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Kompas Xnet d.o.o.,
Stegne 7 1000 Ljubljana

info@kompas-xnet.si
www.kompas-xnet.si

+386 1 5136 990
+386 1 5136 999

