NAVODILA ZA SPLETNO PRIJAVO NA
DOGODEK »WFO-Technical Forum and
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1. OSNOVNI POGLED
Na spletnem naslovu https://mlp.drustvo-livarjev.si/ lahko izbirate med štirimi različnimi vrstami
prijav (slika 1):
•
•
•
•
•
•

PRIJAVNICA ZA PREDSTAVNIKE WFO IN DELEGATE IZ DRŽAV ČLANIC WFO
PRIJAVNICA ZA PREDAVATELJE
PRIJAVNICA ZA RAZSTAVLJAVCE IN SPONZORJE
PRIJAVNICA ZA UDELEŽENCE IN SPREMLJEVALCE
PRIJAVNICA ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE
PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE

Slika 1: Vrste prijavnic

2. IZPOLNJEVANJE PRIJAVNIC
2.1 PRIJAVNICA ZA PREDAVATELJE
Prijavnica za predavatelje se izpolnjuje v dveh korakih. V prvem koraku prijavite predavanje,
predavatelje in morebitne soavtorje. V drugem koraku pa naročite vstopnice za dogodek. Sistem vas
bo avtomatsko vodil po korakih.

2.1.1 1. KORAK: Prijavnica za predavatelje
Vnosna polja obrazca prijavnice za predavatelje so sledeča:
Polje
Avtorji (ime in
priimek, akademski
naziv) *
Naslov predavanja *
Podjetje / Ustanova
Naslov podjetja /
ustanove
Telefon *
Fax
Vaš e-mail *
Soavtorji
Objava v Livarskem
vestniku

Opis
V polje »Avtorji« vnesite avtorje in koavtorje dela, ki ga želite predstaviti
na dogodku.
Naslov vašega predavanja na dogodku.
Podjetje / ustanova od koder izhajate.
Naslov podjetja / ustanove od koder izhajate.
Vaša telefonska številka.
Vaša telefaks številka.
Vaš e-mail (e-poštni) naslov.
Morebitni soavtorji, ki se bodo poleg predavatelja udeležili dogodka.
Izbirno polje. Označite ustrezno.
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Polja označena z rdečo zvezdico (*) so obvezna polja.
Po izpolnitvi obrazca obkljukate možnost »Nisem robot« (ang. »I'm not a robot«) in nato »Nadaljuj na
nakup vstopnic« in počakajte nekaj sekund, da vas sistem preusmeri na drugi korak.

2.1.2 2. KORAK: Vstopnice za predavatelja in soudeležence/spremljevalce
V tem koraku boste naročili vstopnice za dogodek.
Izbirate lahko med tremi različnimi vrstami vstopnic (slika 2):
•
•
•

PREDAVATELJ (največ 1 vstopnica)
KOAVTOR
SPREMLJEVALEC

Slika 2: Vstopnice za predavatelje in koavtorje/spremljevalce

Na obrazcu izberete želeno število posameznih vstopnic in nato kliknete gumb »Dodaj v košarico« in
počakajte nekaj sekund, da vas sistem samodejno preusmeri na naslednji korak »Košarica« (glej
poglavje 3).
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2.2 Prijavnica za razstavljavce in sponzorje
Izbirate lahko med:
•
•
•
•

SPONZOR-RAZSTAVLJAVEC
RAZSTAVLJAVEC
UDELEŽENEC
SPREMLJEVALEC

Izberite želeno količino posameznih vstopnic in nato kliknite na gumb »Dodaj v košarico« (slika 3) in
počakajte nekaj sekund, da vas sistem samodejno preusmeri na naslednji korak »Košarica« (glej
poglavje 3).

Slika 3: Prijavnica za razstavljavce in sponzorje
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2.3

Prijavnica za udeležence in spremljevalce

Izbirate lahko med:
•
•

UDELEŽENEC
SPREMLJEVALEC

Izberite želeno količino posameznih vstopnic in nato kliknite na gumb »Dodaj v košarico« (slika 3) in
počakajte nekaj sekund, da vas sistem samodejno preusmeri na naslednji korak »Košarica« (glej
poglavje 3).

Slika 4: Prijavnica za udeležence in spremljevalce
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2.4 Prijavnica za spremljevalce
Izberite želeno količino posameznih vstopnic in nato kliknite na gumb »Dodaj v košarico« (slika 5) in
počakajte nekaj sekund, da vas sistem samodejno preusmeri na naslednji korak »Košarica« (glej
poglavje 3).

Slika 5: Prijavnica za spremljevalce
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2.5 Prijavnica za študente in mlade raziskovalce
Izberite želeno količino posameznih vstopnic in nato kliknite na gumb »Dodaj v košarico« (slika 6) in
počakajte nekaj sekund, da vas sistem samodejno preusmeri na naslednji korak »Košarica« (glej
poglavje 3).

Slika 6: Prijavnica za študente in mlade raziskovalce
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2.6

Prijavnica za predstavnike WFO in delegate iz držav članic WFO

Izbirate lahko med:
•
•
•
•

Predsedniki in tajniki komisij WFO
Uradni delegati držav članic WFO
Tajništvo WFO
Aktualni/bivši predsednik WFO

Izberite želeno količino posameznih vstopnic in nato kliknite na gumb »Dodaj v košarico« (slika 7) in
počakajte nekaj sekund, da vas sistem samodejno preusmeri na naslednji korak »Košarica« (glej
poglavje 3).

Slika 7: Prijavnica za predstavnike WFO in delegate iz držav članic WFO
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3. ZAKLJUČEVANJE NAROČILA
3.1. Košarica
Na podstrani »Košarica« lahko ponovno korigirate želeno količino vstopnic, poleg tega pa imate
možnost vnosa kode kupona za znižanje vrednosti cen vstopnic (v primeru, da ste upravičeni do kode
kupona ste jo predhodno prejeli na vaš e-mail oz. v kolikor kode niste prejeli kontaktirajte
drustvo.livarjev@siol.net).
Na sliki 6 je prikazano polje za vnos kupona. V polje »Koda kupona« vnesite vašo kodo, ki jo nato
aktivirate s klikom na »Unovči kupon«.

Slika 8: Koda kupona

V primeru, da želite korigirati število vstopnic lahko to storite s spremembo količine pri želeni vrsti
vstopnice. Po ustrezni korekciji popravek potrdite s klikom na gumb »Posodobi košarico«. Za
zaključek tega koraka nato kliknete na gumb »Nadaljuj«. Sistem vas bo nato avtomatsko preusmeril
na zadnji korak »Zaključek nakupa«.

Slika 9: Urejanje količin in zaključevanje koraka "Košarica"
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3.2 Zaključek nakupa
V zadnjem koraku je potreben vnos podatkov za ustrezno izstavitev predračuna za plačil vstopnic.
Pri podatkih o plačniku izberite ali boste plačali vstopnice kot fizična oseba ali bo plačalo podjetje
(slika 8).

Slika 10: Izbor vrste plačnika

Obvezna polja glede na vrsto plačnika so sledeča
Fizična oseba
Ime
Priimek
Ulica
Poštna številka
Mesto (Pošta)
Država
Telefon
E-poštni naslov

Podjetje
Naziv podjetja
ID številka za DDV
Ulica
Poštna številka
Mesto (Pošta)
Država
Telefon
E-poštni naslov

V nadaljevanje je obvezen je vnos imen in priimkov udeležencev v razdelku »Podatki o udeležencih«
(slika 11).

Slika 11: Podatki o udeležencih, dodatna opcija ogleda ene izmed livarn

Tu je možno tudi dodatno naročilo ogleda livarn za posamezne udeležence. Pri željenem udeležencu
se odkljuka ena izmed opcij. Možen je ogled livarne LTH Castings d.o.o., Ljublana in livarne Kovis9

Livarna d.o.o., Štore. V primeru, da ste odkljukali ogled ene izmed livarn pri enem ali več udeležencih
se bo znesek ogleda livarne avtomatsko prištel pri postavkah v razdelku »Vaše naročilo«.

V razdelku »Vaše naročilo« izberite način plačila. Na voljo je le »Neposredna bančna transakcija«, ki
je že avtomatsko izbrana opcija.

Slika 12: Vaše naročilo

Postopek nakupa / naročila vstopnic zaključite s klikom na gumb »Zaključi nakup« (slika 11).

Slika 13: Zaključi nakup

V primeru, da ste izbrali način plačila »Neposredna bančna transakcija« boste na vneseni e-poštni
naslov dobili podatke o naročilu in predračun v .pdf obliki.
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