številka 8
januar 2008

Predstavljamo
novo spletno
aplikacijo
Zavoda IPF –
ADMISS!

V sodelovanju s podjetjem Paknet je oddelek Reparticija Zavoda IPF v lanskem
letu razvil lastno spletno aplikacijo (ADMISS) s katero želimo pospešiti razvoj
podatkovne baze Zavoda IPF in spodbuditi transparentnost pri uveljavljanju
pravic iz glasbene ustvarjalnosti. ADMISS omogoča članu Zavoda IPF vpogled
v podatke, ki se o njem zbirajo v oddelek Reparticija Zavoda IPF.

Člane Zavoda IPF vljudno vabimo na predstavitev administrativnih
spletnih strani (ADMISS) Zavoda IPF, ki bo:
•

za člane Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF
30.01.2008 ob 16:00 v Dvorani knjižnice Otona Župančiča na
Kersnikovi 2 v Ljubljani.

•

za člane Skupščine izvajalcev Zavoda IPF pa ob 17:30 na isti
lokaciji.

Do katerih podatkov lahko preko ADMISS dostopa član Zavoda IPF?
ADMISS na nivoju člana omogoča:
1. pregled registriranih fonogramov na Zavodu IPF
2. pregled podatkov člana
3. pregled prijavljenih fonogramov, kjer član nastopa kot izvajalec, lastnik ali
upravičenec po izvajalcu ali lastniku - vključno z ustreznimi odstotki in točkami
4. direktno povezavo do obrazca za prijavo posnetih izvedb objavljenih na
komercialno izdanih fonogramih
Člani bodo imeli preko ADMISS vpogled v svoje podatke, ki so pomembni za
učinkovito uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov. Podatke je vsak član posredoval Zavodu IPF ob včlanitvi v eno
od skupščin Zavoda IPF ali naknadno za potrebe izplačil nadomestila za
javno priobčitev fonogramov. Izpis matičnih podatkov je omogočen v PDF
obliki.

Prikazani podatki o prijavljenih fonogramih temeljijo na določbah iz Pravilnika
o delitvi nadomestil Zavoda IPF. Pravila delitve nadomestil izvajalcem in
proizvajalcem fonogramov si lahko preberite v Pravilniku o delitvi nadomestil
Zavoda IPF, ki je objavljen na spletnem mestu Zavoda IPF. Izpis podatkov o
fonogramih, pri katerih je član prijavljen kot imetnik pravic, je možen v PDF
obliki.
Uporabnik ADMISS izpolnjen obrazec za prijavo posnetih izvedb, objavljenih
na komercialnih fonogramih, lahko pošlje neposredno proizvajalcu
fonogramov v podpis. Izpolnjen obrazec v PDF obliki bo avtomatsko poslan
izbranemu proizvajalcu fonogramov na njegov elektronski naslov, Zavodu IPF
pa v vednost. Izpolnjen obrazec v PDF obliki je možno tudi shraniti ali
natisniti.
Podatki, dostopni za člane preko ADMISS, so izvoženi iz podatkovne baze
oddelka Reparticija Zavoda IPF. Podatki v ADMISS so ažurirani večkrat
tedensko. Spremembe podatkov preko ADMISS zaenkrat niso možne, lahko
pa jih v pisni obliki posredujete Zavodu IPF.
Kako lahko član dostopa do ADMISS?
ADMISS se nahaja na spletnem naslovu https://admiss.zavod-ipf.si, ki je
dostopen preko povezave (pod logotipom) v desnem meniju na spletnem
portalu www.zavod-ipf.si. Dostop do lastnih podatkov je omogočen le
uporabnikom, ki se predstavijo z ustreznim uporabniškim imenom in geslom.
Člane, ki želijo dostop do ADMISS, vljudno prosimo, da izpolnijo obrazec
Zahtevek za dostop do administrativnih spletnih strani (ADMISS) Zavoda IPF.
Ta obrazec je namenjen posredovanju informacij v zvezi z vključevanjem
uporabnikov v administrativne spletne strani (ADMISS) Zavoda IPF. Obrazec
izpolnjuje član ali pooblaščena odgovorna oseba, ki želi dostop do ADMISS.
Prav tako nam z omenjenim obrazcem lahko sporočite tudi vse morebitne
spremembe.
Podpisan obrazec pošljite na naslov: Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000
Ljubljana. Po prejemu popolnega in pravilno izpolnjenega zahtevka vam
bomo na elektronski naslov, naveden v zahtevku, poslali uporabniško ime za
dostop do ADMISS.
Zavod IPF

Zavod IPF je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju
dokument). Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenem naslovniku.
Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete
ter ga uničite. Prepovedna je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje in razširjanje tega
dokumenta, njegovega dela ali vsebine.
Zavod IPF is the owner of this message. This message and any attachments are confidential and
intendend solely for the adressee-s. If you have recieved this e-mail in error, please immediately inform
the sender, resend and destroy this message. Any unauthorised use, description, publication, copying or

distribution and dissemination of this this document or any part thereof or the contents of this document is
prohibited.

