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Určeno pro uživatele certifikovaného elektronického nástroje CENT

Úprava systému a vložení nových funkcionalit

Dne  21.10.2020 byl v nočních hodinách proveden upgrade
elektronického nástroje CENT 
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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

2 Informační bubliny

Byly rozšířeny informační bubliny. 

Informační bublina, která se zobrazuje po najetí kurzorem myši v seznamu veřejných zakázek nově

zobrazuje:

• zda se jedná o hodnotu ceny s DPH nebo bez DPH,

• jestli veřejná zakázka vyžaduje/nevyžaduje elektronický podpis,

• o jaký druh řízení se jedná,

• u lhůty pro podání nabídek byl doplněn čas
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Obrázek 1 :  Informační bublina – Informace o veřejné zakázce
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Informační  bublina,  která  se zobrazuje v seznamu organizací,  byla  doplněna o kontaktní údaje.

Nově zobrazuje:

• telefon

• e-mail

V souvislosti se zobrazováním kontaktních údajů v informačních bublinách, je nyní při registraci

dodavatele  označeno pole s  telefonním číslem jako povinné.  Bez jeho vyplnění  nebude možné

registraci dokončit. Doposud se jednalo o volitelnou možnost. 

3 Podpora stránek

Pro lepší přehlednost se kontakt na podporu zobrazuje i v dolní části webu.
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Obrázek 2 :  Informační bublina- Informace o organizaci

Obrázek 3 :  Podpora 
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4 Text zobrazující se u podání nabídky

Byl upraven text, zobrazující se u podání nabídky bez vyžadování elektronického podpisu.
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Obrázek 4: Nová nabídka

mailto:info@osigeno.cz
http://www.profilzadavatele-vz.cz/
http://www.osigeno.cz/


                                                                                                                                                  Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
                                                                                                                                                   Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

                                                                                                                                          IČ: 059 31 614 | DIČ: CZ05931614 
                                                                                                                                                   
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943                         

5 Upozornění na vypršení platnosti certifikátu

Při použití certifikátu u kterého již skončila doba platnosti, budete systémem nově upozorni hláškou

viz obrázek níže. 

6 Drobné úpravy

V  rámci  provedeného  upgrade  bylo  provedeno  více  drobných  úprav  funkcionalit,  jež  nejsou

markantního rázu.  Povedou však ke zvýšení  uživatelského komfortu,  při  práci  s  elektronickým

nástrojem.

7 Plánovaný upgrade

V následujícím upgrade plánujeme:

• Hromadné odšifrování  nabídek.  Nově bude možné si  zvolit,  zda  budete  chtít  odšifrovat

přijaté nabídky postupně jednotlivě, nebo všechny naráz.

• “Odbouraní“ Java appletu. Nově již nebude Java applet využíván k ověření identity osoby.

Změna umožní využívání elektronického podpisu nejen v Internet Exploreru, ale ve všech

internetových prohlížečích.
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Obrázek 5: Upozornění na vypršení platnosti certifikátu
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Snažíme se, aby elektronický nástroj CENT byl co nejvíce uživatelsky přívětivý a vyhovoval Vašim

požadavkům. Pokud máte nápad co bychom mohli zlepšit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zvážíme

každý podnět. A pokud bude věcný, zapracujeme ho do některého budoucího upgradu.

Pro sdělení  námětů,  postřehů či  informací  o  problémech se  zobrazováním stránek nám prosím

napište na e-mail: info@profilzadavatele.cz.                  

                                                                                                                

 V Šumperku dne 21.10.2020
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