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Mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika (v nadaljnjem besedilu: mobilna aplikacija) omogoča
pregled statističnih podatkov uporabnikom z urejeno pravico vpogleda v storitev Poslovna analitika v
spletni aplikaciji UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet).
Mobilna aplikacija ponuja enake funkcionalnosti kot storitev Poslovna analitika v UJPnet. Prikaz
podatkov je v grafični in tabelarični obliki za preteklih 24 mesecev, z možnostjo poljubne izbire obdobja
po mesecih ali po dnevih. Prednost mobilne aplikacije je hiter in enostaven dostop do statističnih
podatkov od kjerkoli in kadarkoli (24/7).

1. Namestitev mobilne aplikacije
Mobilno aplikacijo je mogoče brezplačno prenesti iz spletnih trgovin za mobilne
aplikacije. Uporabniki mobilnega operacijskega sistema Android si jo namestijo
iz spletne trgovine Google Play Store, uporabniki mobilnega operacijskega
sistema iOS pa iz spletne trgovine Apple App Store. Uporabnik najde mobilno
aplikacijo tako, da v iskalnik vpiše ključno besedo »UJPnet Poslovna analitika«.
Način nameščanja je enak nameščanju ostalih mobilnih aplikacij na mobilno
napravo. Zaznava ustrezne verzije mobilne aplikacije glede na tip naprave
(telefon ali tablica) je pri nameščanju samodejna.
Spletni trgovini za mobilne aplikacije

2. Prijava v mobilno aplikacijo
Po uspešno izvedeni namestitvi se ob kliku na ikono UJPnet PA odpre vstopna stran. Uporabnik dostopa
v mobilno aplikacijo z:
- uporabniškim imenom (nahaja se na vstopni strani UJPnet ali v zavihku Nastavitve/Podatki in
se samodejno kreira ob odobritvi pravic v UJPnet) in
- geslom, s katerim dostopa v UJPnet.
Pomembno: Podatki v mobilni aplikaciji so dostopni uporabnikom z urejeno pravico vpogleda v storitev
Poslovna analitika v UJPnet.
Če uporabnik želi dostopati do podatkov v mobilni aplikaciji in še nima urejene pravice do storitve
Poslovna analitika v UJPnet, mora za ureditev pravice kot nov uporabnik oddati Vlogo za dostop do
UJPnet-a, kot obstoječi uporabnik UJPnet pa Vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic v UJPnet-u.
Pomembno: Nastavitev prvega gesla kot tudi vse kasnejše spremembe se urejajo v UJPnet v zavihku
Nastavitve/Podatki. V mobilni aplikaciji te možnosti ni. Po petih neuspelih prijavah se uporabniški račun
blokira in uporabniku onemogoči dostop tako do mobilne aplikacije kot do UJPnet.
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Slika: Vnos uporabniškega imena in gesla v mobilno aplikacijo in uporabniško ime na vstopni strani
UJPnet

3. Funkcionalnosti mobilne aplikacije
Seznam funkcionalnosti je na voljo v zgornjem levem kotu mobilne aplikacije. Prikaz seznama je omejen
glede na vrsto pravice vpogleda v storitev Poslovno analitiko v UJPnet kot »zastopnik« ali kot
»uporabnik«, kar je razvidno iz preglednice.
Tabela: Seznam funkcionalnosti mobilne aplikacije
Seznam
Vsebina

Dinamika
plačil
Partnerji
promet
Dinamika
e-računi
Partnerji
e-računi
Stroški
Uporabniki
UJPnet
Uporaba
UJPnet

Pregled

Pregled in analiza prometa in števila
nalogov
Pregled in analiza prometa in števila
nalogov – po posameznemu
poslovnemu partnerju
Pregled in analiza števila in prometa
z e-računi
Pregled in analiza števila in prometa
z e-računi – po posameznemu
poslovnemu partnerju
Pregled stroškov

1. mesečni pregled
2. dnevni pregled
1. seznam partnerjev
2. mesečni pregled
3. dnevni pregled
1. mesečni pregled
2. dnevni pregled
1. seznam partnerjev
2. mesečni pregled
3. dnevni pregled
1. mesečni pregled

Prikaz uporabnikov in njihovih pravic

1. seznam uporabnikov

Prikaz dejavnosti uporabnikov v
UJPnet

1. seznam uporabnikov in
njihove dejavnosti
2. analiza posameznega
uporabnika
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Vpogled na
podlagi pravice
iz vloge
Da (uporabnik)
Zastopnik
Da (uporabnik)
Zastopnik
Da (uporabnik)
Zastopnik
Da (uporabnik)
Zastopnik
Da (uporabnik)
Zastopnik
Zastopnik
Zastopnik

Slika: Primerjava mobilne aplikacije in Poslovne analitike v UJPnet

Mobilna aplikacija ima dva zavihka: tabela in graf. V grafičnem pogledu se izrisujejo grafi glede na
izpisane tabelarične podatke oziroma glede na vnesene iskalne parametre filtrov. Ob vsakokratni
spremembi vnosnih parametrov (npr. menjava podračuna) se spremeni prikaz podatkov. Možna je tudi
menjava pogleda iz mesečnega na dnevni nivo prikaza podatkov. Na spodnjih slikah je prikazanih nekaj
pogledov mobilne aplikacije.
Slika: Pregled seznamov in grafičnih pogledov v mobilni aplikaciji
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