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OBAVIJEST
NOVI INFORMACIJSKI SUSTAV HRVATSKOG STRELJAČKOG SAVEZA
Poštovani,
Posljednjih nekoliko godina u više navrata razmišljalo se o potrebi za kreiranjem baze
podataka o strijelcima, klubovima, trenerima, sucima i o svemu ostalome vezano uz potrebu
bolje organizacije rada našeg Saveza i njegovih članica.
Kako bi započeli s promjenama, bilo je potrebno osmisliti i sastaviti bazu podataka, te pri
tome promijeniti i sam izgled naše službene web stranice, a u cilju približavanja danas
očekivanom načinu komunikacije s medijima i javnošću.
Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2016.
godine, usvojio je predloženo rješenje i donio odluku o prelasku na novi Informacijski
sustav Hrvatskog streljačkog Saveza (u daljnjem tekstu: HSS-IS).
Obzirom da su svi strijelci za proteklu sezonu već registrirani unutar HSS-IS, Izvršni odbor
Hrvatskog streljačkog saveza donio je odluku da se registracija natjecatelja od
natjecateljske sezone 2016/2017 vrši kroz HSS-IS, te da se zahtjevi za registracije počevši
od sezone 2016/2017 zaprimaju isključivo „on-line“, korištenjem HSS-IS.
Nadalje, odlučeno je da se od 1. siječnja 2017. godine za prijave na natjecanja, od
Prvenstva županije na više, koristi „on-line“ sustav registracija HSS-IS, koji će vrlo brzo
omogućiti cijeli niz funkcionalnosti od kojih ćemo svi imati velike koristi, a prva od njih je
automatska izrada prava nastupa na Prvenstvima Hrvatske.
Također je odlučeno da se registracijski broj natjecatelja koristi kao jedinstveni STARTNI
BROJ tijekom cijele natjecateljske sezone. HSS-IS će članicama za sve registrirane
natjecatelje omogućiti kreiranje i ispis startnog broja. Na taj način ćemo uvelike pomoći
organizatorima natjecanja, te podići razinu kvalitete usluge, kao i olakšati naknadni upis
rezultata u bazu podataka.

Ovim putem želimo Vas upoznati s prvim funkcionalnostima, a to su:
Novi izgled web stranica HSS-a
HSS
Potpuno novo izrađena web aplikacija za administriranje svega što je
potrebno za rad Saveza i klubova
Kod administracijskog sučelja prvo krećemo sa sljedećim poslovima:
Ažuriranje podataka o Vašim članovima ili unos novih članova
Online zahtjev za registracijom strijelaca
Online prijava na natjecanja od Prvenstava županije pa na više
Online zahtjev za potvrdom za oružje
Sustav je izrađen na moderan i prihvatljiv način, a bilježi svaku aktivnost unutar sustava, gdje
je sve bazirano na principu ovlasti rada sa određenim podacima, te se pri tome vodilo računa
o zaštiti podataka i sigurnosti samoga sustava.
Kako bi sve ovo bilo moguće provesti, bilo je potrebno poduzeti niz tehničkih zahvata na
serverima i podacima, te vas posebno molimo za razumijevanje ukoliko, prilikom prelaska sa
stare stranice na novu, dođe do povremenih kratkih prekida u radu. Proces prelaska na nove
stranice bi trebao bitii završen najkasnije do 15. studenoga 2016. godine.
Izgled novih stranica možete vidjeti klikom na link „NOVE STRANICE“ na našoj trenutnoj
stranici.
Kako bi mogla koristiti ovaj sustav,
sustav svaka članica će putem priložene PRISTUPNICE poslati
zahtjev za davanje ovlaštenja operateru kluba-društva-udruge,, nakon čega će, odobrenjem
zahtjeva, ta osoba postati Vaš službeni administrator.
Ulazak u administracijsko sučelje nove aplikacije (s pristupnim podacima koje ćete dobiti
odobrenjem prijavnice) je preko linka „PRIJAVA“ na novim stranicama u donjem desnom
kutu.
Za slanje PRISTUPNICA, te sva pitanja, prijedloge i sugestije o novom sustavu otvorena je ee
mail adresa: registracije.hss@gmail.com.
registracije.hss@gmail.com Molimo Vas da za svu komunikaciju vezanu uz HSSHSS
IS, koristite isključivo navedenu e-mail
mail adresu, kako bi Vam mogli dati informacije i upute o
svemu što bude potrebno.
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