ПРОЦЕДУРЕ ПРИСТУПА И ОДРЖАВАЊА ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

- Систем менаџмента безбедности информација и његова примена
Приступ веб презентацији се остварује путем CMS платформе . Веб презентација као и систем за
уређивање смештени су на EUNET Cloud Hosting серверу, који је заштићен у складу са интерним
правилима компаније EUNET hosting. Веза ка систему за измене садржаја сајта заштићена је
стандардном SSL методом. Приступањем на основну (log-in) страницу од администратора сајта се
траже приступни подаци, чиме је обезбеђено да се промене на сајту врше само од за то
ауторизованих запослених. На овај начин спроводи се заштита и обезбеђује интегритет
информација које се пласирају на веб презентацију. Број запослених којима је омогућен приступ
наведеној платформи је 10. Сви запослени којима је омогућен приступ приступају платформи
преко својих радних станица, путем претраживача Mozilla Firefox и Google Chrome. Свака наведена
радна станица је у оквиру система информационо-технолошке безбедности која се примењује у
Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.
- Рад на веб презентацији, праћење и преиспитивање
Након уласка у платформу, запослени којима је омогућен приступ бирају који део сајта желе да
измене. Администратор сајта додељује сваком запосленом овлашћења за уређивање одређених
делова сајта. Све динамичке форме (питања и одговори, вести и друге) уносе се, бришу или
мењају путем засебне опције „Block manager”, док се статичке форме (текстуални делови у
целинама менија) уносе, бришу или мењају путем засебне опције „Site manager”. Након извршене
радње у динамичким или статичким формама, промене се чувају чиме се истовремено ове
промене приказују и на самој веб презентацији Завода за интелектуалну својину Републике
Србије. На овај начин, обезбеђено је да се ниједна промена не приказује на веб презентацији
Завода све док администратор није извршио коначну проверу извршене промене. Следећи корак
подразумева проверу приказане нове информације на веб презентацији Завода ради коначне
ауторизације промене и одјављивање са CMS платформе.

