Amphora VexPro õigusaktide süsteemi lühijuhend eelnõu SISETAJALE
Viimati muutis Katrin Selbak juunis 2019.
Piltidel Google Chrome (Internet Exploreri ja Amphora kliendi puhul erineb .akt faili avamine).

Ülal paremal Uus Dokument -> rippmenüüst eelnõu vorm (nt Valitsuse korralduse eelnõu) ->
avaneb valitud dokumendi laadimise vorm

(Alternatiiv: Dokumendid -> Laadi uus -> avaneb dokumendi laadimise vorm.
Vali vorm: nt Valitsuse määruse eelnõu )
-> põhifaili kohale ilmub .akt fail (nt valitsuse_maarus_eelnou_viljandi.akt),
kataloogiks valitakse automaatselt 2-4 Valitsuse õigusaktide eelnõud,
Pealkiri ja Pealkiri veebis tekib .akt faili nimi (nt valitsuse_maarus_eelnou_viljandi).
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Põhifaili ja kataloogi ära puutu. (Aga kui alles testid, siis muuda kataloog testkaustaks.)
Muuda eelnõu Pealkiri ja Pealkiri veebis (nt Projektide läbivaatamise komisjoni põhimäärus)
ning sisesta Ettekandja.
Dokumendi numbrit ära eelnõule sisesta. Võid sisestada Dokumendi kuupäev, Eelnõu algataja,
Ametinimetus, Jaotuskava, Seosed, Lisafailid, Piirangud.
Alles pärast Pealkiri muutmist ja ettekandja sisestamist vajuta nuppu Laadi
(sest sama pealkirja ja ettekandjaga (ja algataja ja jaotuskavaga) luuakse päevakorrapunkti asi).
Peale Laadi nupu vajutamist salvestatakse eelnõu ning luuakse automaatselt eelnõu „ümber“
samasse kataloogi (nt 2-4 Valitsuse õigusaktide eelnõud) sama pealkirja ja ettekandjatega
päevakorrapunkti asi (st laaditud eelnõu dokument on loodud päevakorrapunkti asja sees).
Päevakorrapunktiga ei pea rohkem midagi tegema.
(Aga kui alles testid, siis pead muutma päevakorrapunkti kataloogi testkaustaks.)
Eelnõu laadimise vormi nupureal on nüüd nupu Laadi asemel Salvesta ja veel palju nuppe.
Nupurea lõppu tekib nupp Genereeri õigusakt. Ära seda praegu puutu.

Põhifaili reale tekkis valikute Muuda ja Kustuta juurde ka Vaata HTML ja Vaata PDF.
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Nüüd tuleb sisestada eelnõu tekst VexPro-s. Selleks vajuta põhifaili real linki Muuda
(Internet Exploreri ja Amphora kliendi kasutamisel vajuta Muuda asemel .akt faili nimel).
-> Lingi Muuda vajutamisel avatakse õigusakti malli tekst VexPro aknas.

VexPro XML töövahendis tuleb sisestada etteantud mallile eelnõu tekst.
VexPro kasutusjuhend lingil https://vexpro.just.ee/install/VexProKasutusjuhend.pdf .
Kui eelnõu tekst on sisestatud, tuleb VexPro-s tehtud muudatused salvestada ja VexPro sulgeda.
Pärast VexPro sulgemist vajuta kindlasti ka Amphora dokumendi vaates Salvesta.
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Kui VexPro-s on eelnõu tekst sisestatud/muudetud ja muudatused VexPro-s ja Amphoras
salvestatud, vajuta loodud eelnõu teksti pdf failina vaatamiseks põhifaili real lingil Vaata PDF
-> avatakse aken PDF.js viewer. PDF faili endale salvestamiseks on ülareas allalaadimise nupp:

Kui PDF eelvaatest paistab, et eelnõu tekstis on vaja midagi muuta, tuleb sulgeda PDF eelvaate
aken ja vajutada Amphora dokumendi muutmise vaates uuesti põhifaili real Muuda ja teha
eelnõu teksti muudatused VexPro aknas.
Kui on vaja muuta mitte eelnõu sisu teksti, vaid PDF eelvaate väljanägemist (paigutus,
reavahed, kirjasuurused vms), tuleb ümber seadistada eelnõu printmall (pöördu peakasutaja või
peakasutajana Amphora klienditoe poole).
Kui PDF eelvaade sobib, võib
soovi korral PDF faili alla laadida ja endale salvestada
(aga ei ole kohustuslik, sest ta jääb ikka Amphoras kättesaadavaks),
PDF eelvaate akna sulgeda,
Amphora aknas igaks juhuks veel korra vajutada Salvesta
(aga ei ole kohustuslik, kui eelnevalt on korralikult salvestatud)
ning väljuda eelnõu muutmise vormilt (vajutades nt vasakul menüüs Dokumendid) .
Käesoleva eelnõuga jätkab eelnõu menetleja pärast valitsuse istungit õigusakti genereerimisega.
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Amphora VexPro õigusaktide süsteemi kasutamiseks peavad olema kliendi keskkonnas
seadistatud õigusaktide süsteemi vormid, .akt mallid ning printmallid HTML ja PDF eelvaadete
jaoks ning iga kasutaja arvutis installeeritud:
1. täiendatud VexPro (allalaetav lingilt https://atp.amphora.ee/interinx/index.aspx?itm=91352 )
2. Amphora klient ja Amphora klient fix neil, kes kasutavad Amphorat Internet Exploreriga
3. WebDav klient neil, kes kasutavad Amphorat Google Chrome’ga
2. ja 3. on allalaetavad https://amphora.ee/ -> Klienditugi -> Tarkvara allalaadimine.
Otselink https://amphora.ee/default.aspx?loc=&sel_val=10002&menu=3030 .
VexPro õigusaktide süsteemi seadistab Amphora kasutajatugi kliendi tellimusel tasu eest.
Kasutaja arvutisse vajaliku lisatarkvara installeerib kasutaja ise või kohalik IT tugi.
Põhjalikum juhend "Õigusaktide haldamine Amphora ja VexPro abil" on lingil
http://atp.amphora.ee/interinx/index.aspx?itm=88884 .
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