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UVOD V E-PODPIS

Skupina MOL uvaja elektronski podpis za naročila, zato je izbrala DocuSign kot sistem za e-
podpisovanje za podporo hitrejšemu postopku in brezpapirnemu delovanju .

To gradivo za usposabljanje je namenjeno kot podpora končnim uporabnikom, kako 
uporabljati DocuSign za podpisovanje dokumentov, ki jih je pripravila Skupina MOL.

Upoštevajte, da je bilo gradivo za usposabljanje razvito na podlagi testnega okolja 
DocuSign in se lahko nekoliko razlikuje od končne različice sistema .
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UVOD V DOCUSIGN
OVOJNICE

Ovojnica v sistemu DocuSign je vsebnik dokumentov, ki so poslani v podpis. Ovojnica lahko vsebuje en ali več 
dokumentov. 

Ovojnica ima naslednje lastnosti:

V ovojnici so podatki o dokumentih, ki jih je treba podpisati, o podpisnikih in drugih prejemnikih ter o mestih v 
dokumentih, kjer bodo dodani podpisi.

Ovojnice imajo statuse (tj. poslano, dostavljeno, dokončano, razveljavljeno (=preklicano)) in vsebujejo podatke o 
pošiljatelju ter časovne žige, ki označujejo potek postopka dostave .

Nastavitev ovojnice bo določila način postopka preverjanja pristnosti: podpisnike je mogoče identificirati s kodo 
SMS, če jo nastavi pošiljatelj.

Ko je ovojnica dokončana, platforma DocuSign samodejno ustvari potrdilo o dokončanju s podrobnim opisom 
celotno zgodovine dokumenta.
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DODELJEVANJE PODPISNIKOV

Sodelavec v nabavi skupine MOL 
stopi v stik z dobaviteljem, da pridobi 

podatke, potrebne za naslovitev 
ovojnice

Dobavitelj zagotovi 
informacije 

(kdo so podpisniki, podatki 
o stiku)

Sodelavec v nabavi 
skupine MOL sproži 

postopek podpisa glede 
na vnose



2. PODPISOVANJE OVOJNIC
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ZAČETEK POSTOPKA E-PODPISOVANJA

Skupina MOL Nabava daje prednost e-podpisovanju kot bolj trajnostnemu načinu sklepanja pogodb. Za pravilno inicializacijo 
dokumenta za podpis se lahko sodelavci v nabavi skupine MOL obrnejo na vas za podrobnosti.

Podpisniki dokumenta bodo prejeli e-poštno obvestilo v svoj e-poštni nabiralnik. Obvestilo bo vsebovalo osnovne podatke o 
dokumentu (ID in naslov) in pošiljatelju .

Preko povezave, ki je vdelana v e-pošto, so podpisniki usmerjeni na sam dokument in vodeni skozi postopek podpisa .

Morda morate upoštevati nekatere tehnične zahteve, npr. podprti brskalniki (Chrome, Edge).

Za podrobne korake in tehnične zahteve si oglejte naslednje diapozitive .
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / PREGLEDOVANJE E-POŠTE

1. Odprite e-pošto, ki ste jo v svoj nabiralnik prejeli od 
DocuSigna. (Priporočeni brskalnik je Chrome ali Edge) 

2. Na dnu e-pošte lahko vidite podatke o pošiljatelju in 
sporočilo, ki je bilo poslano skupaj z ovojnicami.

3. Kliknite Pregled dokumenta, da podpišete 
dokument z DocuSign. Za podpis dokumenta 
uporabniki ne potrebujejo računa na DocuSignu, 
ampak lahko izvedejo postopek podpisa s spletnim 
obrazcem.

1

2

3



10

POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / DOSTOP DO DOKUMENTOV OVOJNICE

1. Ko odprete dokument, boste pozvani, da preberete 
in se strinjate z elektronskimi zapisi in podpisi, ki jih 
uporablja Skupina MOL. To je predpogoj za 
nadaljevanje postopka podpisovanja in ga je treba 
izvesti le enkrat na začetku.

2. Ko sprejmete razkritje, boste pozvani, da strani
docusign.net dovolite dostop do svoje lokacije.
Kliknite Dovoli, da dovolite DocuSign-u uporabo svoje 
lokacije na podpisu.

3. Kliknite Nadaljuj za pregled dokumenta.

1

2

3
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / IZVAJANJE POSTOPKA PODPISOVANJA

1. Ko ste na dokumentih, lahko preberete dokument 
ali kliknete gumb Začni, da se samodejno pomaknete 
navzdol do mesta, kjer je treba podpisati .

2. Izpolnite podatke, ki še niso izpolnjeni, ali preglejte 
podatke, ki so že dodani.

3. Kliknite gumb Podpiši, da dodate svoj podpis.

1

3
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / SPREJETJE PODPISA

1. Po podpisu se bo prikazalo pojavno okno z 
možnostjo Sprejmi svoj podpis.

2. Preglejte polno ime in začetnice, ki so vnaprej 
privzete in se lahko nadomestijo.

3. Preglejte vnaprej privzeti podpis. Imate tri 
možnosti:

Spremenite slog vnaprej privzetega podpisa

Podpišite se na zaslon

Naložite lastnoročen podpis

4. Kliknite Sprejmi in podpiši.

Opomba: Ta korak je treba izvesti samo enkrat, ko prvič 
uporabite Docusign kot podpisnik.

2

3

4
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / POSTOPEK PREGLEDA PODPISA

1. Ko je podpis uveljavljen, si lahko ogledate podpis na 
dokumentu.

2. Ko končate, kliknite na Končaj, da dokončate podpis 
ali

2b. nadaljujte s potrditvijo.

V primeru možnosti 2 nadaljujte na diapozitiv 14.

V primeru možnosti 2b skočite na diapozitiv 17.

1

2

2b
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PODPISOVANJE S PREDLOGO NAPREDNEGA E-PODPISA / UPORABA PODPISA

1. V primeru naprednega e-podpisa boste namesto 
gumba Dokončaj videli nov gumb Nadaljuj. Kliknite 
Nadaljuj.

Opomba: za dosego točke (1) morate slediti korakom 
na prejšnjih straneh (9-12).

1
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PODPISOVANJE S PREDLOGO NAPREDNEGA E-PODPISA / POTRDITE SVOJO IDENTITETO

1. Ko kliknete Nadaljuj, boste videli zaslon s Potrdite 
svojo identiteto.

2. Prejeli boste SMS na telefonsko številko, ki jo je 
vnesel pošiljatelj (SMS velja 30 minut).

Če kode niste prejeli, poskusite z naslednjimi 
možnostmi: 

3. Kliknite Ponovno pošlji kodo

4. Preverite Številko mobilnega telefona

5. Preverite ime in e-pošto podpisnika

V primeru napačnih podatkov se obrnite na pošiljatelja .

3

4

5



16

POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PODPISOVANJE S PREDLOGO NAPREDNEGA E-PODPISA / DODAJANJE TELEFONSKE KODE

1. Dodajte kodo v polje.

2. Kliknite potrditveno polje in potrdite, da se strinjate 
s pogoji.

3. Kliknite Podpiši.

1

2

3



17

POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / PODPIS KONČAN

Ko dokončate postopek podpisa (z ali brez SMS 
preverjanja), vam bo ponujena možnost, da se 
prijavite v DocuSign.

1. Kliknite Prijava za pregled dokumenta v računu 
DocuSign. (Če nimate računa, vam bo ponujena 
možnost, da ga ustvarite.)

2. Kliknite Ne hvala, da dokončate postopek podpisa 
brez prijave.

3. Prenos podpisane pogodbe (če želite) 

3.1. Če ne želite prenesti podpisane pogodbe, 
počakajte na pošiljanje izpolnjene podpisane pogodbe 
v svoj nabiralnik.

1 2

3

3.1
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
PREGLED POSTOPKA PODPISOVANJA / DOKONČANJE POSTOPKA PODPISOVANJA

1. Po zaključku postopka boste prejeli obvestilo Vse 
ste opravili!

2. Kopija podpisanega dokumenta in potrdilo o 
zaključku bosta poslana v vaš e-poštni nabiralnik takoj, 
ko bo ovojnica izpolnjena (podpisana s strani vseh 
podpisnikov).

3. Datoteka s potrdilom o zaključku (povzetek) bo 
vsebovala zgodovino postopka podpisovanja, vključno 
s podpisniki in časovnim žigom podpisa .

Opomba: v primeru, da velikost dokumentov presega 
omejitev, ne bodo priloženi e-pošti, ampak jih bo 
mogoče prenesti na DocuSign.

1

2

3
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POSTOPEK/KORAKI

PODPISOVANJE OVOJNIC
DRUGA DEJANJA

Med postopkom podpisovanja imate možnost izvesti 
druga dejanja kot podpisovanje. Kliknite Druga dejanja, 
da preverite naslednje možnosti. Najbolj ustrezne 
možnosti so:

Končaj pozneje: Postopek podpisovanja se shrani kot 
osnutek, tako da se lahko podpisniki vrnejo pozneje.

Zavrni podpis: Pošiljatelja se obvesti, da dokument ne 
bo podpisan.

Ogled zgodovine: Omogoča, da podpisniki vidijo, kdo 
je že podpisal dokument.



3. STATUSI OVOJNIC
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STATUSI OVOJNIC

Status ovojnice označuje trenutno stanje dokumenta. Nekateri od teh statusov lahko vplivajo na vaš dostop do 
dokumenta ali vam onemogočijo podpis:

Potrebno podpisati: Ste prejemnik in se morate podpisati.

Potreben ogled: Ste pooblaščeni prejemnik in si morate ogledati dokument .

Popravek: Pošiljatelj je začel popravljati ovojnico v postopku in še ni shranil svojih sprememb. V tem stanju si 
drugi podpisniki ne morejo ogledati ali podpisati dokumenta. Pošiljatelj mora shraniti ali preklicati svoje 
spremembe, da ovojnico premakne iz statusa Popravek.

Razveljavljeno: Pošiljatelj je preklical ovojnico, preden je bila dokončana. Prejemniki si ne morejo več ogledati ali 
podpisati dokumenta.

Končano: Ovojnica je izpolnjena, ko vsi prejemniki dokončajo svoja dejanja .

Poteklo: Dokument, ki je presegel rok veljavnosti, ne da bi ga dokončali, bo potekel. Prejemniki si ne morejo več 
ogledati ali podpisati dokumenta, ki je potekel.

Preverjanje pristnosti ni uspelo: Vsaj en podpisnik ni opravil preverjanja pristnosti. Pošiljatelj lahko 
popravi/ponovno pošlje ali prekliče ovojnico, da nadaljuje .



8. UPORABNIŠKE NASTAVITVE, MOŽNOSTI, 
PREJETO

Velja samo, če je bil ustvarjen račun DocuSign
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STATUSI OVOJNIC

Status, ki ga najdete v DocuSign (ob predpostavki, da imate aktiven račun): Postopek/koraki:

Pritisnite gumb 
"Upravljanje" > Prejeto > oglejte 
si stolpec "Status"

Status ovojnice:

Končano

Poteklo

Razveljavljeno

Popravek, potreben 
ogled / podpis

Any 
status



Upravljanje profila
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POSTOPEK/KORAKI

UPORABNIŠKE NASTAVITVE IN MOŽNOSTI
UPRAVLJANJE PROFILA / PREGLED

Kot uporabnik lahko spremenite svoje individualne 
nastavitve v Upravljanje profila:

1. Kliknite ikono s svojimi začetnicami ali sliko, če ste 
jo že naložili.

2. Kliknite Upravljanje profila

1

2
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POSTOPEK/KORAKI

UPORABNIŠKE NASTAVITVE IN MOŽNOSTI
UPRAVLJANJE PROFILA / SPREMINJANJE OSEBNIH NASTAVITEV

1. Kliknite zavihek Osebno, da spremenite podatke v
Moj profil.

2. Spremenite Ime.

3. Dodajte ali spremenite svoje Podjetje in naziv.

4. Po želji lahko v sistem dodate tudi svoj Naslov in 
telefonsko številko.

1

2

3

4
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POSTOPEK/KORAKI

UPORABNIŠKE NASTAVITVE IN MOŽNOSTI
UPRAVLJANJE PROFILA / SPREMINJANJE NASTAVITEV JEZIKA IN REGIJE

Na tem zaslonu lahko spremenite tudi nastavitve jezika 
in regije. 

1. Kliknite Jezik in regija.

2. Kliknite Vaš želeni jezik za podpisovanje 
dokumentov.

3. Izberite želeni jezik.

Jezik podpisovanja se bo prikazal ob podpisu dokumenta 
in se lahko razlikuje od tistega pri prijavi v račun.

1

2



10. PODPORA
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POMOČ IN PODPORA

V primeru poslovnih vprašanj v zvezi s pogodbo se obrnite na sodelavca v nabavi, ki vam 
je poslal v podpis dokument. (Razpoložljivost osebe je na voljo v e -pošti z obvestilom o 
podpisu.)

V primeru dodatnih poslovnih vprašanj se obrnite na aribaopsupport@mol.hu

V primeru tehničnih in sistemskih vprašanj se obrnite na Center za podporo Docusign.

https://www.docusign.com/support

