
Arnesove storitve: je še kaj, s čimer si 
lahko olajšam delo?
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Za koga? 

• individualni uporabniki v organizacijah s področja 
raziskovanja, izobraževanja in kulture

• vključenost organizacije v AAI-federacijo

• digitalna identiteta (AAI-račun)

• nepridobitna uporaba
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Prednosti Arnesovih storitev

• zanesljivost povezav in varnost podatkov

• brezplačne za uporabnike

• oglaševanje 

• ažurna tehnična podpora 
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https://moj.arnes.si/



ePošta

• najbolj razširjena storitev

• @guest.arnes.si ali domena organizacije

• dostop prek uporabniškega vmesnika ali

različnih poštnih odjemalcev

• visoko-razpoložljiv način e-poštnega sistema

• 20 GB prostora, ca. 30 MB za priponko
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Filesender
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Arnes Splet
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Arnes Splet

• opremljenost spletišč s certifikatom SSL – uporaba 
varnih povezav prek protokola HTTPS

• vtičnik TablePress
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Arnes Analitika
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Arnes Analitika

• pripravljamo kratek priročnik – pregled orodja 

• bolj podrobna predstavitev na delavnici
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Multimedijske storitve
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• Arnes Spletne 

konference VOX

• Arnes Video portal
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Strežnik po meri

• nov uporabniški vmesnik 

• AAI-ziran dostop

• naročanje storitve prek Portala članic 

• v začetku 2018 povabilo k testiranju 

• url.sio.si/spm_novo
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Preostale (Arnesove) storitve za 
posameznike
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• Eduroam

• Arnes Mapa

• Arnes Planer

• Varni na internetu

• … in druge …

Druge AAI-zirane storitve:
• COBISS

• Office365

• 1KA spletne ankete

VAŠE ŽELJE, POTREBE?



Predlogi in pomoč uporabnikom:

helpdesk@arnes.si
01 479 88 00
vsak delovnik med 8:00 in 20:00

Tjaša Toni Skubic
tjasa.toni-skubic@arnes.si
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HVALA!
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