Delavnica: Dvig osebnih digitalnih kompetenc
:
za pridobivanje in izmenjavo informacij,

dan. Za uporabnika sta pomembna dva aspekta: (1) varna uporaba in (2)
spoznali in se

:

vljanje z gesli in nadzor nad dostopi s strani tretjih oseb
katere podatke deliti in kako nastaviti brskalnike na varno in zasebno uporabo interneta
koristni dodatki za brskalnike
pregled zgodovine brskanja in brisanje zgodovine iskanja
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varstvo osebnih podatkov na ja

dokumentu.

a za dvig
da ne pride do zlorabe, saj izmenjujemo
pomembne in
unikatnega gesla
na kaj moramo biti pozorni pri uporabi
zakaj aktivirati dvostopenjsko
avtentifikacijo

socialne povezanosti. Z uporabo video tehno:
pogovor in kaj vse potrebujem?
klicev preko telefona
registracija v
uporaba ZOOM orodja za video klice ter
med pogovorom

Prejmejo vsa navodila v
pisni obliki - vsi registracijski postopki in nastavitve aplikacij/orodij bodo zapisane v obliki
navodil, da se bodo lahko v celoti digitalizirali in da bodo lahko vsa preds
tudi uporabljati.

Delavnica poteka

njihovih uporabnikih (Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Tinder, Telegram, Tumblr, Snapchat, Tik
Tok).
in Tik Tok. Usvojili

Upravljanje in uporaba kvalificiranih digitalnih
potrdil

Spletno nakupovanje
Spletni nakupi so vedno bolj

bodo:
kaj je namen uporabe digitalnih potrdil
kje vse in za katere postopke in informacije
-uprava, zVEM (e-Zdravje),
postopek pridobitve digitalnega potrdila,
postopek ponovne pridobitve, v kolikor so
etniki
postopek prevzema digitalnega potrdila
postopek izvoza digitalnega potrdila iz
brskalnika
postopek preveritve delovanja
postopek preklica v primeru izgube ali
postopek varnega shranjevanja digitalnega
potrdila

kako in zakaj se registrirati pri ponudnikih
spletnih nakupov
vanja ob spletnih nakupih
katere ponudnike izbrati oz. katerim se je iz
varnostnih razlogov bolje izogniti
uredili bomo registracijo v PayPal,
dodajanje kreditne kartice ter ureditev
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povezave z banko uporabnika. Skupaj z
njimi bomo uredili osnovne nastavitve in
pregled
direkt ponudniku, uporaba PayPala pri
prejemanje denarja na klik
kako s spletnim nakupom LEAN PAY do 48
obrokov brez obiska banke

Spletna aplikacija Moj SISBON -u se
. Gre za ugotavljanje kreditne sposobnosti.
Dostop do aplikacije in s tem svojih podatkov ima vsak s svojim digitalnim potrdilom.

Spletna banka in Flik Pay

Digitalizacij

informacij in storitev na enem mestu preko portala zVEM.
obiska poslovalnice. Vedno bolj priljubljena je tudi

skrbijo za njihovo osebno varnost. Uporabniki bodo
spoznali:
portal zVEM, ki ponuja varen dostop do
storitev eZdravja
kako uporabiti e-napotnico
kako dostopati do svojih zdravstvenih
podatkov izvidov

Kako spletno banko varno uporabljati?
tne
banke?
poslovalnice?
Uporaba aplikacije Flik Pay za enostavno,
uporabniki kjerkoli in kadarkoli

in se

denar je
s SOS alarmiranjem, ki ob nenadnem

bank
in prostovoljce).
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Zna komunicirati in opravljati video klice, deliti vsebino in dokumente z dru gimi uporabniki
Pozna, kje vse in zakaj lahko uporablja kvalificirana digitalna potrdila
Zna si namestiti digitalno potrdilo in si narediti varnostno kopijo
Pozna
Spozna aplikacijo Moj SISBON

Dodaten bonus:
Zavedamo se, da bo to kar zajeten zalogaj novih i
-120 min operativna
pri

delavnici nanje odgovorili ali jim konkre

ur

Ciljna skupina: vsi zaposleni

