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Novost na spletni aplikaciji Urbane 

 

 

Ljubljana, 10. februar 2011 – Uporabniki vrednostne Urbane lahko stanje na svoji kartici od danes 

dalje pregledujejo tudi preko spletne aplikacije, ki jim omogoča spremljanje  dnevnih podatkov o 

opravljenih validacijah, porabo in stanje na kartici. 

V januarju je bila uvedena nova spletna aplikacije Urbana On-line, ki je paleto storitev razširila za 

imetnike zelenih, imenskih vozovnic Urbane. Danes je takšna storitev uvedena tudi za imetnike 

vrednostnih Urban. Tako lahko od danes dalje vsi imetniki Urbane preko spleta preverijo opravljene 

nakupe s kartico, vrednost nakupov in stanje dobroimetja.  

Postopek uporabe aplikacije je enak kot pri imenski kartici in sicer: Uporabniki za vstop na sistem 

uporabniške strani Urbana potrebujejo aktivacijsko kodo, ki jo pridobijo na Urbanomatu. Nato ob prvi 

prijavi na uporabniške strani Urbane vpišejo številko kartice, aktivacijsko kodo in svoje geslo, ob 

kasnejši prijavi pa bodo podatkov o stanju na kartici dostopali le s številko kartice in geslom. Ob prvi 

prijavi bo sistem od uporabnika zahteval pregled in potrditev splošnih pogojev uporabe portala, saj 

se podatkov brez uporabnikovega soglasja ne hrani. Uporabnik bo ob prijavi tudi izbral obdobje, za 

katerega se bodo podatki hranili (1, 3, 6 ali 12 mesecev). Vpogled v navedene podatke je uporabniku 

na voljo od dneva registracije do izteka obdobja hrambe in prikazovanja podatkov, ki ga uporabnik 

sam izbere. S trajno odjavo iz sistema bodo podatki povsem brisani. 

Aktivacijska koda, ki jo uporabnik pridobi na Urbanomatu, je potrebna zaradi varovanja osebnih 

podatkov. Prav tako so varovanju osebnih podatkov namenjeni Splošni pogoji uporabe spletnega 

portala. 

Aplikacija za pregled stanja na Urbani je dostopna preko spletnega naslova http://urbana.jhl.si/ 


