JOSEPHINE – Technické nároky sw
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v systému JOSEPHINE určenému
k elektronickému podávání nabídek a k elektronické komunikaci ve veřejných zakázkách s povinným použitím
elektronického podpisu je nutné mít v počítači nainstalovaný webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer
verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/) a tento prohlížeč pro svou práci také využívat.
Pokud podáváte nabídky, resp. pokud využíváte elektronickou komunikaci ve veřejných zakázkách, v nichž není
vyžadován elektronický podpis, je možné také využití webových prohlížečů Mozilla Firefox 13.0 a vyšší
(http://firefox.com) a Google Chrome (http://google.com/chrome).
Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software. Tento software je nutný pro korektní chod sw
JOSEPHINE v případě, že se data podepisují elektronickým podpisem. Ve veřejných zakázkách bez povinného
použití elektronického podpisu není instalace Java Software vyžadována.
Java Software je možné stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento software je k dispozici zdarma.
Dále je nutné mít v internetovém prohlížeči povolen javascript a zapnuty cookies. Návod jak v internetovém
prohlížeči povolit cookies naleznete na http://proebiz.com/podpora. Můžete si také provést test prohlížeče,
který najdete v sekci SUPPORT v patičce systému JOSEPHINE.
Ve veřejných zakázkách s povinným použitím elektronického podpisu musí Účastník vlastnit platný elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 910/2014 a příslušné národní legislativy. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu
vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU.
Prostředí systému JOSEPHINE umožňuje Účastníkovi přikládat ke svým datovým zprávám elektronické
dokumenty (soubory), přičemž pro nešifrovanou komunikaci je celková maximální velikost dat omezena
objemem 500 MB, pro šifrovanou komunikaci pak objemem 300 MB. Celkovou maximální velikostí se rozumí
celkový objem dat Účastníka vztahující se k prováděnému úkonu.
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