СРПОС
Мрежа перманентних GNSS станица
Републике Српске

Упутство за online регистрацију и подношење захтјева за СРПОС сервисе
Да би сте извршили online корисничку регистрaцију, потребно је да преко web претраживача
отворите СРПОС страницу: http://www.srpos.rgurs.org/spiderweb.
Након отварања СРПОС странице, изабрати Registracija, након чега се отвара нови Tab: SBC
Register New.

Приликом прве регистрације, потребно је прво инсталирати Microsoft Silverlight.
Инсталација се покреће кликом на Install Microsoft Silverlight.

У дијалогу Opening Silverlight.exe потребно је изабрати Save File.

Након преузимања фајла, отвара се нови дијалог Open File у коме је потребно одабрати Run.

Даље је потребно изабрати Install now,

након тога Next

и на крају Close, чиме је завршена инсталација Microsoft Silverlight.

Након завршене инсталације Microsoft Silverlight, отвара се нови дијалог User Registration у
коме је потребно унијети тражене податке.
Поља означена са * обавезна су да се попуне. Додатне информације за одређено поље
добијете када се мишем позиционирате на иконицу .
Када су сва тражена поља попуњена, кликнути на Submit, чиме је завршен унос података
потребних за регистрацију.

Након тога биће вам послат e-mail са линком за потврду регистрације и додатним
информацијама везаним за ваш налог (user name и password). Потврда регистрације се мора
обавити у року од 5 дана кликом на понуђени линк за регистрацију.

Напомена: У случају да нисте примили e-mail за потврду регистрације, потребно је обратити
се Администратору СРПОС мреже.

Након што сте изабрали линк за потврду регистрације, отвара се нови Таб SBC, гдје је
потребно унијети ваш User-ID и Password. Тиме је завршена процедура регистровања новог
корисника на web сервис СРПОС.

Послије успјешне пријаве на http://www.srpos.rgurs.org/sbc, овара се дијалог за избор
понуђених СРПОС сервиса. Избор се врши преко Shop листе. Кликом на неки од понуђених
сервиса у пољу Package Details приказани су детаљи о изабраном севису. Након што сте
одабрали потребни сервис, потребно је кликнути на Add to cart. Одабрани сервис се
појављује у пољу Your Shopping Cart.
Бирање сервиса и Add to cart поновити у случају избора више сервиса.
Пошто су одабрани потребни сервиси, потребно је кликнути на Proceed to Цхецкоут након
чега се отвара нови дијалог Finalize Subscription.
Кликом на Subscribe, завршена је процедура избора потребних СРПОС сервиса.

За изабране СРПОС сервисе потребно је доставити доказ о уплати на srposnet@gmail.com.
Након послатих доказа о уплати, одабрани сервиси ће бити активирани.

