Amphora VexPro õigusaktide süsteemi lühijuhend eelnõu MENETLEJALE
(kes jätkab pärast istungit eelnõust õigusakti genereerimisega)
Viimati muutis Katrin Selbak juunis 2019.
Piltidel Google Chrome (Internet Exploreri ja Amphora kliendi puhul erineb .akt faili avamine).

Lühidalt:
Ava eelnõu dokument -> vajadusel Muuda eelnõu teksti VexPro-s ja-või Vaata PDF
(Internet Exploreri ja Amphora kliendi kasutamisel vajuta Muuda asemel .akt faili nimel)
Nupp Genereeri õigusakt
-> vajadusel Muuda faili nime ning sisesta/muuda Number, Kuupäev ja Kehtivuse algus
(Faili nimes ära kasuta täpitähti ja & märki!)
Salvesta õigusakti dokument
Vajadusel Muuda õigusakti tekst VexPro-s -> Salvesta nii VexPro-s kui Amphoras
(Internet Exploreri ja Amphora kliendi kasutamisel vajuta Muuda asemel .akt faili nimel)
Vaata PDF -> vajadusel Muuda õigusakti teksti VexPro-s ja-või lae PDF alla
(Internet Exploreri ja Amphora kliendi kasutamisel vajuta Muuda asemel .akt faili nimel)

Saada menetlusega allkirjastamisele nagu tavaliselt. Allkirjastamisele saatmisel vali
allkirjakonteinerisse vastavalt kas .pdf fail või .akt fail (Riigi Teatajasse saatmisel).
Avalikustamiseks lisa avalikustamise linnukesed ning linnuke Salvesta redaktsioonina.
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Sama pikemalt ja piltidega:
Kuna eelnõud olid koostatud juba .akt vormis, siis istungil vastuvõetud eelnõud saab lihtsasti
genereerida õigusaktideks. Selleks leia eelnõu Amphoras ja ava eelnõu muutmisvaade
(nt Dokumendid -> kaust 2-4 Valitsuse õigusaktide eelnõud -> klõps eelnõu nimel -> avaneb
eelnõu dokumendi muutmisvorm).
Kui istungil otsustati teha eelnõu tekstis muudatusi, siis sõltuvalt asutusesisesest töökorraldusest
võivad muudatused eelnõu VexPro teksti olla tehtud juba istungil või teed need nüüd või eelnõu
teksti ei puutu ja teed muudatused alles genereeritud õigusakti teksti.
Vajadusel saad praegu teha eelnõu VexPro teksti muudatusi lingiga Muuda
(Internet Exploreri ja Amphora kliendi kasutamisel vajuta Muuda asemel .akt faili nimel)
või eelnõu teksti vaadata linkidega Vaata HTML ja Vaata PDF.
Eelnõust õigusakti loomiseks vajuta ülal nupureas viimast nuppu Genereeri õigusakt
-> Amphoras luuakse automaatselt uus õigusakti dokument, kuhu kantakse vajalikud väljad
automaatselt üle eelnõu vormilt.

Uuele õigusakti dokumendile valitakse automaatselt õigusakti vorm (nt Valitsuse määrus).
Uus õigusakti dokument paigutatakse automaatselt eelnõu päevakorrapunkti asja sisse
-> Päevakorrapunkti asja sees on nüüd kaks objekti.
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Uue dokumendi .akt faili nimi ja sisu on sama, mis oli eelnõu dokumendil.
Vajadusel saab faili nime muuta lingiga Muuda faili nime
(näiteks nime valitsuse_maarus_eelnou_viljandi.akt asemele valitsuse_maarus_viljandi.akt).
(Faili nimes ära kasuta täpitähti ja & märki!)
Pealkiri ja Pealkiri veebis täidetakse samuti automaatselt eelnõu andmetega ja neid saab muuta.
Kataloog valitakse automaatselt õigusakti kataloog (nt 2-2 Valitsuse määrused) ja seda ära puutu
(kui alles testid, siis pead vahetama kataloogi testkaustaks).
Õigusakti Number tuleb automaatselt loendurist. Kui numbrit ei teki, tuleb kataloogi loendurile
lisada uus õigusakti vorm (pöördu peakasutaja või peakasutajana Amphora klienditoe poole).
Vajadusel lisa õigusakti vastuvõtmise Kuupäev ja Kehtivuse algus
(aga kui kuupäev ja kehtivuse algus on juba eelnõule sisestatud, tulevad need ka õigusaktile üle).
Dokumendi etapp määratakse automaatselt avaldamine.
Dokumendi staatus määratakse automaatselt esitatud avaldamiseks.
Kui õigusakti metaandmed on üle vaadatud ja korras, vajuta nuppu Salvesta.

Amphora VexPro lühijuhend eelnõu menetlejale 2019. Lk 3

Õigusakti VexPro teksti saad muuta nii enne kui pärast salvetamist lingiga Muuda.
(Internet Exploreri ja Amphora kliendi kasutamisel vajuta Muuda asemel .akt faili nimel)
VexPro XML töövahendis õigusakti teksti muutmisel on vajadusel abiks VexPro kasutusjuhend
lingil https://vexpro.just.ee/install/VexProKasutusjuhend.pdf .
Pärast VexPro-s teksti muutmist tuleb tehtud muudatused salvestada ja VexPro sulgeda.
Pärast VexPro sulgemist vajuta kindlasti ka Amphora dokumendi vaates Salvesta.

Õigusakti PDF faili saad vaadata ja alla laadida lingiga Vaata PDF
-> avatakse aken PDF.js viewer. PDF faili endale salvestamiseks on ülareas allalaadimise nupp.

Amphora VexPro lühijuhend eelnõu menetlejale 2019. Lk 4

Kui PDF eelvaatest paistab, et õigusakti tekstis on vaja midagi muuta, tuleb sulgeda PDF
eelvaate aken ja vajutada Amphora dokumendi muutmise vaates uuesti põhifaili real Muuda ja
teha õigusakti teksti muudatused VexPro aknas.
Kui on vaja muuta mitte õigusakti sisu teksti, vaid PDF eelvaate väljanägemist (paigutus,
reavahed, kirjasuurused vms), tuleb ümber seadistada õigusakti 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 ning väljuda dokumendi muutmise vormilt (vajutades nt vasakul
menüüs Dokumendid).
Õigusakti saab allkirjastada ja-või saata menetlusega allkirjastamisele nagu tavaliselt.
Allkirjastamisele saatmisel vali allkirjakonteinerisse vastavalt kas .pdf fail või .akt fail (Riigi
Teatajasse saatmisel).
Avalikustamiseks lisa avalikustamise linnukesed ning linnuke Salvesta redaktsioonina.

Kui Salvesta redaktsioonina pole märgitud, kaovad salvestamisel avalikustamise linnukesed ära.
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 .

Amphora VexPro lühijuhend eelnõu menetlejale 2019. Lk 5

