Integracija na sistem JEP (Jedro Elektronskih Postopkov)

PROJ-JEP
»Integracija na sistem JEP«

NAROČNIK

Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

AVTOR

Medius d.o.o.

VERZIJA DNE

10. 10. 2018

Ljubljana, 10. 10. 2018

Integracija sistemov na EKT2-Jedro

KAZALO
1

STANJE DOKUMENTA .....................................................................................................3

2

NAMEN DOKUMENTA .....................................................................................................5

3

Opis delovnega toka (workflow) z eVročanjem .................................................................6

4

Opis delovnega toka (workflow) samo s ProcesnikWs ......................................................8

5

eVročanje ...............................................................................................................................9

5.1

Prejemanje ............................................................................................................................9

5.1.1

Prejem obvestila o novi pošiljki ........................................................................................9

5.1.2

Podpisovanje vročilnice ....................................................................................................9

5.1.3

Pošiljanje vročilnice ..........................................................................................................9

5.2

Pošiljanje ..............................................................................................................................9

5.2.1

Pošiljanje dokumentov ......................................................................................................9

5.2.2

Prejemanje vročilnice ........................................................................................................9

6

ProcesnikWS .......................................................................................................................10

7

URL Preusmeritev na JEP postopek ................................................................................12

7.1

Varnostne politike SI-CAS za potrebe JEP........................................................................13

7.2

Sprememba statusa vloge preko URL ................................................................................13

8

Priloge dokumenta ..............................................................................................................15

File: JEP-Integracija_20181010_v1_7.doc

Stran 2 od 15

Integracija sistemov na EKT2-Jedro

1

STANJE DOKUMENTA
Ime dokumenta, različica:

podatek je v nogi dokumenta

Status:

pripravljen

Datum različice:

podatek je v nogi dokumenta

Lastnik:

Ministrstvo za javno upravo

Podatki o dokumentu
Projekt

PROJ-JEP

Avtor

Miha Zorec

Sodelujoči

Petar Brajak, Marko Polak, Viktor Brajak

Datum nastanka

9.7.2015

Datum zadnje spremembe

10. 10. 2018

Povzetek

Dokument vsebuje opis korakov in servisov za priklop pristojnih organov na sistem
Jedro

Prejemniki dokumenta
Ime in priimek

Podjetje

Položaj

Alenka Žužek

Ministrstvo za javno
upravo

Projektni vodja, naročnik

Adela Štrukelj

Ministrstvo za javno
upravo

Skrbnik pogodbe, naročnik

Viktor Brajak

Medius d.o.o.

Projektni vodja, izvajalec

File: JEP-Integracija_20181010_v1_7.doc

Stran 3 od 15

Integracija sistemov na EKT2-Jedro

Zgodovina različic
Datum

Avtor

Različica

Spremembe

10.7.2015

Miha Zorec

1.0

Prva različica dokumenta

16.9.2015

Miha Zorec

1.1

Spremenjeni statusi vlog

17.3.2016

Miha Zorec

1.2

Dodano poglavje ProcesnikWS

4.4.2016

David Sedlar

1.3

Dodani primeri klicev za ProcesnikWS

6.9.2017

V. Brajak

1.4

URL klic za povezavo na JEP postopek

19.01.2018

V. Brajak

1.5

Sprememba statusa vloge preko URL (Poglavje 7)

23.05.2018

V. Brajak

1.6

Varnostne politike SI-CAS za potrebe JEP (Poglavje 7.1)

10.10.2018

V. Brajak

1.7

Dopolnitev navodil za integracijo na ProcesnikWs

File: JEP-Integracija_20181010_v1_7.doc

Stran 4 od 15

Integracija sistemov na EKT2-Jedro

2

NAMEN DOKUMENTA
Namen dokumenta je predstavitev potrebnih korakov, ki jih mora pristojni organ (v nadaljevanju PO)
izvesti, da bi se povezal na sistem Jedro. Gre za integracijo med informacijskim sistemom (v nadaljevanju
IS) PO in sistemom Jedro. Po končani integraciji bo pristojni organ lahko vodil elektronske vloge
uporabnikov neposredno iz svojega integracijskega sistema.
Pristojni organ se med kreiranjem novega postopka odloči ali želi prejemati vloge preko sistema
eVročanje, ali preko sistema Procesnik. Opisana sta oba delovna toka. Za prvega mora PO izvesti
integracijo na eVročanje in ProcesnikWS, Za drugega pa samo na ProcesnikWS.

Dokument vsebuje tudi navodila za klic URL naslova iz zunanjih sistemov na JEP z namenom začetka
izvajanja JEP postopka.

File: JEP-Integracija_20181010_v1_7.doc

Stran 5 od 15

Integracija sistemov na EKT2-Jedro

3

Opis delovnega toka (workflow) z eVročanjem

Slika 1: Prikazuje delovni tok z uporabo eVročanja

1.

Vlagatelj na portalu Jedro izpolni vlogo in dokumente.

2.

Jedro v sistem e-Vročanje pošlje pošiljko na varni elektronski naslov pristojnega organa. Če e-Vročanje
prepozna varni naslov pristojnega organa potrdi oddajo.

3.

Jedro vlagatelja obvesti o uspešni oddaji.

4.

E-Vročanje obvesti pristojni organ, da ga na varnem elektronskem predalu čakajo dokumenti vlagatelja.

5.

Pristojni organ podpiše vročilnico.

6.

Podpisano vročilnico pošlje e-Vročanju in v odgovoru prejme dokumente vlagatelja.

7.

E-Vročanje posreduje vročilnico Jedru.

8.

Jedro obvesti uporabnika, da je pristojni organ prejel dokumente in da je njegova vloga v obdelavi.

9.

Pristojni organ po tem ko pregleda in obdela vlogo sprejme odločitev.

10. V e-Vročanje na naslov vlagatelja pošlje dokumente, ki so nastali ob odločitvi. Če e-Vročanje prepozna
vlagateljev varni elektronski naslov, potrdi oddajo.
11. E-Vročanje obvesti vlagatelja o novi pošiljki
12. Pristojni organ Jedru pošlje informacijo o odločitvi. Sporoči samo spremembo statusa.
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13. Vlagatelj podpiše vročilnico
14. Vročilnico posreduje e-Vročanju, v odgovoru pa prejme dokumente. Če vlagatelj v zakonskem roku ne
pošlje vročilnice, potem e-Vročanje zgradi fiktivno Vročilnico.
15. E-Vročanje posreduje vročilnico pristojnemu organu. Pristojni organ v tem trenutku ve, da je vlagatelj
prevzel dokumente.
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Opis delovnega toka (workflow) samo s ProcesnikWs

1.

Vlagatelj na portalu Jedro izpolni vlogo in dokumente.

2.

Jedro v sistem e-Vročanje pošlje pošiljko na varni elektronski naslov pristojnega organa. Če e-Vročanje
prepozna varni naslov pristojnega organa potrdi oddajo.

3.

Jedro vlagatelja obvesti o uspešni oddaji.

4.

Pristojni organ v rednih intervalih kliče metodo pridobiSeznamVlog in spremlja ali je bila v sistem
Jedro oddana kaka nova vloga. Seznam vlog omeji na status vloge ODDANO. Seznam lahko omeji tudi
glede na datum oddaje, šifro postopka, davčno številko,...

5.

Za vsako nov oddano vlogo pristojni organ kliče metodo prevzemiVlogo. Status vloge se nastavi v
V_RESEVANJU.

6.

Uporabnik dobi obvestilo, da je PO začel z reševanjem njegove vloge.

7.

PO kliče metodo prenesiVlogo in pridobi podatke vlagatelja.

8.

Pristojni organ sprejme odločitev in preko klasične pisemskepošilje vlagatelju pošlje odločbo in druge
dokumente, ki so rezultat odločitve.

9.

PO kliče metodo spremeniStatus, Jedro dobi informacijo o tem, da je vloga zaključena.

10. Jedro obvesti uporabnika da je vloga zaključena.
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eVročanje
V delovnem toku na sliki 1 je opisan celotni delovni tok. Puščice označene z redečo barvo predstavljajo
interakcijo pristojnega organa s sistemom e-Vročanje. Pristojni organ preko sistema e-Vročanje prejema
(koraki 4.-6.) in pošilja (koraka 10. in 15.) varno elektronsko pošto. Prejema jo s strani Jedra, pošilja jo pa
Vlagatelju. Podroben opis je predstavljen v dokumentu SVEV_tehnicne_spec.pdf.

5.1

Prejemanje
Vlagatelj v sistemu Jedro pripravi in podpiše dokumente, ki predstavljajo vlogo. Jedro pristojnemu
organu preko e-Vročanja posreduje vse dokumente, ki so pri tem nastali. Dokumenti lahko predstavljajo
prvo izpolnjevanje vloge, dopolnjevanje vloge, prekinitev vloge ali pa pritožbo na odločitev pristojnega
organa. Prejemanje varne elektronske pošte se izvede v treh korakih.

5.1.1 Prejem obvestila o novi pošiljki
V sistemu e-Vročanje ima pristojni organ določen naslov na katerega želi prejemati sporočila o novih
pošiljkah. V sporočilu ima zapisano identifikacijsko številko pošiljke.
5.1.2 Podpisovanje vročilnice
Za identifikacijsko številko pošiljke pristojni organ po shemi določeni s strani e-Vročanje ustvari xml
dokument, ki predstavlja vročilnico. Vročilnico podpiše po protokolu XMLDSig.
5.1.3 Pošiljanje vročilnice
Podpisano vročilnico pošlje preko spletne storitve v sistem e-Vročanje. Kliče metodo
podpisVrocilnice(Vrocilnica xml). E-Vročanje preveri vročilnico in v primeru uspeha v odgovoru vrne
pošto skupaj z vsemi dokumenti.

5.2

Pošiljanje
Pristojni organ po prejetju in obravnavi vloge sprejme odločitev. Odločitev je lahko rešitev
vloge(pozitivna ali negativna), poziv za dopolnitev ali pa prekinitev vloge. Odločitev (odločba, priloge in
drugi dokumenti) lahko sestavljajo tudi dokumenti. Če vlagatelj uporablja varni elektronski predal in želi
na njega prejeti dokumente, potem mu jih pristojni organ preko e-Vročanja pošlje na njegov varni
elektronski predal. Pošiljanje varne elektronske pošte se izvede v dveh korakih.

5.2.1 Pošiljanje dokumentov
Pristojni organ pripravi in podpiše dokumente, ki jih želi poslati vlagatelju. To stori tako, da pokliče
spletno storitev e-Vročanja. Kliče metodo sendMail, v kateri poda podpisane dokumente. Če v sistemu eVročanje obstaja varni elektronski naslov vlagatelja, potem je odgovor potrditev oddaje dokumenta.
5.2.2 Prejemanje vročilnice
Vlagatelj v določenem trenutku zgradi in podpiše vročilnico ter prevzame dokumente. Če jih v
zakonskem roku ne prevzame se izvede tako imenovana fiktivna vročitev. E-Vročanje po prevzemu ali
fiktivni vročitvi obvesti pristojni organ. Pristojni organ mora v ta namen implementirati spletno storitev.
V njej mora imeti metodo addDeliveryAdvice, na katero bo e-Vročanje pošiljalo vročilnice.
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ProcesnikWS
Za iskanje vlog, prevzem, prenos datotek in sporočanje statusa pristojni organ kliče metode spletne
storitve ProcesnikWS. V delovnem toku so ti klici obarvani modro. Podrobnosti o spletni storitvi se
nahajajo v dokumentu Priloga-5-EKT2-Jedro-WS_20181010_v1_5.pdf v poglavju 'Spletna storitev
ProcesnikWS'. Iskanje, prevezem in prenos je mogoče klicati samo za tiste vloge, ki so bile oddane v
Procesnik. Za vloge, ki so bile oddane preko sistema eVročanje je mogoče klicati samo metodo za
spremembo statusa.
Za dostop do spletne storitve ProcesnikWS je potrebno imeti digitalni certifikat (običajno strežniški
certifikat, lahko pa je tudi za splošne nazive) ter na Varnostni Shemi - VS(MJU) opraviti registracijo ter
zaprositi za odobritev vloge ”procesnik_ws_po”.
Za iskanje vloge se uporabi klic metode pridobiSeznamVlog. To metodo lahko pristojni organ kliče za
iskanje vlog v Procesniku. Tudi tiste, ki jih je že obdelal.
Za prevzem datotek kliče metodo prevzemVloge. To metodo kliče za vse tiste vloge ki imajo status
ODDANO.
Za prenos zip datoteke z vsemi dokumenti vloge PO kliče metodo prenesiVlogo.
Za spremembo statusa ima metodo imenovano spremeniStatus. V zahtevku klica pristojni organ pošlje
enolično oznako vloge, opcijska podatka o izreku in obrazložitev, ter novi status. Pošlje lahko naslednje
statuse:
1. DOPOLNITEV – če pristojni organ želi, da vlagatelj dopolni vlogo. Pri tem lahko v izreku
in obrazložitvi obvesti vlagatelja o tem kaj naj dopolni.
2. RESENO – če pristojni organ reši vlogo. Lahko je pozitivno ali negativno rešena.
3. PREKINITEV – če pristojni organ želi prekiniti vlogo

Dodatne koristne informacije:
Kateri certifikati so ustrezni (splošni naziv ali strezniški)?
Kvalificirano digitalno potrdilo SIGOV-CA ali SIGEN-CA, oba tipa certifikata, niso pa OK certifikati za
fizične osebe oz. za zaposlene; sicer so lahko tudi HALCOM-CA, NLB-CA, POSTrCA in SIMOdCA

Kje dobim certifikat?
Certifikat se naroči pri izdajatelju, običajno ga naroči skrbnik sistema ali uporabnik spletnega servisa, ki
bo ta ws uporabljal.
V Sloveniji deluje več izdajateljev digitalnih potrdil, med njimi je tudi SIGEN-CA – izdajatelj na
Ministrstvu za javno upravo.

Kako je s podatki na certifikatu? Davčna številka?
Podatki na certifikatu se avtomatično generirajo ob njegovi izdaji, na njem pa so najbolj karakteristični
podatki kot so Serijska številka, CN, OU, Datum veljavnosti, nosilec, javni ključ, zgoščevalni algoritem,..
Če gre za certifikat za fizične osebe, običajno tudi Davčna Številka, ni pa nujno (v primeru SIGOV-CA
ali SIGEN-CA ta podatek ob oddaji vloge ni obvezen).
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Za uporabo storitve ProcesnikWS mora certifikat vsebovati tudi Davčno Številko, saj jo uporabljamo za
beleženje revizijske sledi. Certifikate za splošne nazive in strežniške certifikate običajno registrira
Skrbnik VS.

Testno in produkcijsko okolje
Za dostop do testnega okolja JEP in s tem do testne spletne storitve ProcesnikVS je potrebno opraviti
registracijo in pridobiti vlogo ”procesnik_ws_po” na ŠOLSKI Varnostni shemi.
Za dostop do produkcije pa na PRODUKCIJSKI Varnostni shemi.

Ali se lahko uporablja isti certifikat (na testu in na produkciji)?
Vsako okolje ima praviloma svoj certifikat, redkokdaj je isti certifikat za oba okolja, zaradi možnosti
zlorabe. Pa tudi iz vidika uporabnosti in ločevanja okolij (testiranja) je bolje, da imate certifikate za vsako
okolje posebej.
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URL Preusmeritev na JEP postopek
Sistem JEP omogoča izvajanje elektronskih postopkov za zunanje sisteme/portale. Izvajanje je trenutno
omogočeno le preko klica URL naslova, ki na sistemu JEP sproži izvajanje postopka.
Izvedba integracije je sledeča. Uporabnik preko gumba na zunanjem portalu (npr. Evem/EUGO) sproži
postopek za izvajanje postopka na JEPu. Gumb pa mora vsebovati ustrezno strukturo URL povezave.
Parametri, ki jih je mogoče nastaviti v URL povezavi so:
•

Številka postopka (P-“številka postopka na JEP”)
Številka postopka je obvezen podatek in ga je potrebno nastaviti vedno, ko želimo izvesti
preusmeritev.
Številko postopka lahko pridobimo s klicem REST spletne storitve
o

/v1/catalog/procedure/{organisationTaxID} - Seznam vseh trenutno aktualnih
postopkov za odgovorno organizacijo

o

/v1/catalog/procedures - Seznam vseh trenutno aktualnih postopkov

ki se nahaja na naslovu https://jep.sigov.si/api.
•

Matična številka podjetja (ms=”matična številka podjetja”)
Z uporabo parametra “ms” JEP na sistemu eVEM preveri ali ima uporabnik pravice za izvajanje
postopka za podjetje s podano matično številko. Podatek ni obvezen.

•

Jezik postopka in JEP portal (lang=”sl/en”)
Z uporabo parametra “lang” je mogoče nastaviti jezik v katerem se bo prikazal postopek in portal
JEP. Možno je izbirati med dvema jezikoma, slovenščino (sl) ali angleščino (en). Podatek ni
obvezen. V primeru, da parameter ni podan se prikaže slovenski jezik.

•

Preusmeritveni naslov (ra=”URL za preusmeritev”)
Z uporabo parametra “ra” (redirect address) je mogoče nastaviti kam uporabnika portal JEP
preusmeri po koncu izvajanja JEP postopka. Podatek ni obvezen. V primeru, da parameter ni podan
je uporabnik preusmerjen na namizje portala JEP.

Edini obvezen parameter v URL je številka postopka ”P”. Za njim sledi znak ”?”. Vsi ostali
parametri so poljubni in jih lahko v URL zapišemo v poljubnem vrstnem redu. Med seboj se ločijo
z znakom ”&”.

Primer URL klica
Spodnji primer prikazuje klic za izvajanje postopka JEP s številko 2027.
https://jep.gov.si/vloga/P-2027?ms=5014018&lang=en&ra=https%3A%2F%2Fevem.si

Postopek 2027 bo uporabnik (vlagatelj) izvajal za podjetje z matično številko 5014018.
Postopek na JEPu se bo prikazal v angleščini.
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Po zaključku postopka, s klikom na gumb “namizje”, bo uporabnika preusmerilo na URL naslov https://evem.si

7.1

Varnostne politike SI-CAS za potrebe JEP

Zaradi zagotavljanja čim boljše uporabniške izkušnje in ”brez-šivnega” prehajanje uporabnikov med sistemi je
JEP aplikacija dostopna na dveh URL naslovih. Dostop na enega izmed naslovov sproži uporabo drugačne
varnostne politike na SICASu.
1. https://jep.gov.si - pridobivanje podatkov o osebi in tudi podatkov o organizaciji zastopanja iz SI-CAS
2. https://fizicna.jep.gov.si - pridobivanje podatkov o osebi iz SI-CAS

Glede na to ali vlagatelj zunanjega sistema v JEP dostopa kot zastopnik ali pooblaščenec priporočamo različen
dostop do JEPa oziroma klic JEP URL-jev.
1. Dostop za vlagatelje s pooblastilom -> Zunanji sistem izvede preusmeritev na /fizicna.jep.gov.si in v
URL nujno vključi parameter “ms” preko katere se preveri pooblastilo za interakcijo z vlogo.
2. Dostop za zastopnike podjetij -> Zunanji sistem izvede preusmeritev na /jep.gov.si in v URL-ju
izpusti parameter “ms”, saj se preverjanje zastopništva izvede preko SI-CAS.
*v primeru, da je “ms” prisoten se preverja ujemanje z matično številko zastopanja pridobljeno iz SICAS.

7.2

Sprememba statusa vloge preko URL

Poleg zgoraj opisanega načina za začetek izvajanja postopka, ki ga sprožimo s klicem parametra ”P”, je mogoče
preko URL ukazov kontrolirati postopke v izvajanju.
Akcije, ki jih je mogoče sprožiti na JEP sistemu za postopke v izvajanju so:
1.

A-(applicationId) - Nadaljuje reševanje shranjenega postopka
a.

2.

D-(applicationId)/dopolnitev - Sproži postopek za dopolnitev vloge
a.

3.

Opcijsko: Parameter “ra”, “lang”

D-(applicationId)/pritozba - Sproži obrazec za oddajo pritožbe za obstoječ postopek
a.

5.

Opcijsko: Parameter “ra”, “lang”

D-(applicationId)/preklic - Prekliče oddan postopek
a.

4.

Opcijsko: Parameter “ra”, “lang”

Opcijsko: Parameter “ra”, “lang”

A-(applicationId)/delete - Izbriše postopek v kolikor je v statusu shranjeno (še ni bil oddan)
a.

Opcijsko: Parameter “ra”, “lang”
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Vsi ukazi za sprožitev zahtevajo applicationId. ApplicationId je številka vloge vlagatelja, ki jo je za postopek
določila aplikacija JEP. Pridobi se jo preko REST spletne storitve:
•

/v1/application/metadata/{companyRegNumber} - Seznam vlog z metapodatki glede na matično
številko organizacije

Storitev je dosegljiva na naslovu: https://jep.sigov.si/api

OPOZORILO! Neaktivne odprte vloge (vloge v pripravi, ki niso bile oddane) se iz sistema JEP izbrišejo po treh
mesecih neaktivnosti. Ob dostopu na izbrisano vlogo JEP opozori uporabnika in prikaže gumb za kreiranje nove
vloge. V primeru, da se uporabnik odloči kreirati novo vlogo se stara vloga izbriše iz seznama vlog, kar
posledično pomeni, da ni vidna na REST storitvi “application/metadata”.
Prav tako je potrebno opozoriti, da v trenutni verziji sistema JEP ni omogočeno izpolnjevanje ene vloge s strani
več pooblaščenih oseb hkrati. Oseba, ki je začela z izdelavo/izpolnjevanjem je edina, ki ima pravice za oddajo,
dopolnjevanje, preklic in izbris vloge ter oddajo pritožbe.
V ta namen REST storitev application/metadata/ vrača poleg ostalih podatkov o vlogi tudi podatek o
SICAS_TOKEN, ki enolično določa uporabnika v JEP.
Nadgradnja, ki bo omogočala upravljanje z isto vlogo večim uporabnikom, je predvidena za leto 2018.
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Priloge dokumenta
•

SVEV_tehnicne_spec.pdf

•

Priloga-5-EKT2-Jedro-WS_20181010_v1_5.pdf

•

ProcesnikWS.wsdl

•

EKTProcesnikWSTypes.xsd
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