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NAVODILA ZA UPORABO RSS
Kaj je RSS in kako ga lahko uporabljamo?
RSS (ang. »Real Simple Syndication«) je spletna tehnologija, s katero ste lahko samodejno obveščeni o
temah, ki vas zanimajo. Spletne strani, ki podpirajo RSS tehnologijo so največkrat označene z ikono .
Tehnologija RSS vam omogoča, da hitro in učinkovito pregledujete izbrane novosti z naših spletnih strani. Do
najnovejše vsebine lahko dostopate prek različnih bralcev virov.
RSS informacije lahko na naših spletnih straneh pregledujete na več načinov:
1. Neposredno s spletnimi brskalniki
Spletne različice bralcev virov predstavljajo najenostavnejši način uporabe RSS tehnologije, saj ne
potrebujejo nobenega dodatnega nameščanja in so dostopne vsem, ki imajo dostop do svetovnega spleta. V
večini primerov je odjemalec že na vašem računalniku, saj je del brskalnika.
Spletna mesta, ki omogočajo spremljanje objav z RSS tehnologijo, imajo v naslovni vrstici ali v spodnjem
desnem kotu brskalnika ikono . S klikom na to ikono se lahko naročite na prejemanje novosti na spletnem
mestu kar prek svojega brskalnika (Internet Explorer 7 ali več, Mozilla Firefox 2.x, Opera 6.x, Google
Chrome). Ko z miško kliknete na ikono, ki označuje RSS kanal, se vam za izbrano spletno mesto odpre
seznam zadnjih objav. Nato izberete »Subscribe to this feed« in ustvaril se vam bo zaznamek, ko boste
dokončno potrdili »Subscribe«. Nato si le še shranite vaš poljubni naslov kanala in lokacijo, kamor se bo
kanal shranil. Ikono lahko premaknete tudi v svojo osebno orodno vrstico, kjer se bo ustvaril živi zaznamek.
Klik nanj vam bo ponudil seznam zadnjih objav skupaj s povezavo na celotno različico novice.
Primer za spletno stran www.skb.si:
a) Kliknite na oranžno ikono RSS.
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b) Izberite »Subscribe to this feed«.

c) Izberite poljubni naslov kanala (ang. »Name«) in lokacijo, kamor bi želeli, da se kanal shrani (ang.
»Create in«) ter zadevo potrdite s klikom na »Subscribe«.

S spletnimi brskalniki si lahko prejemanje obvestil prek RSS kanala nastavite tudi na naslednji način. Ko v
spletnem brskalniku odprete stran, na kateri se želite naročiti na RSS vir in ga tovrstna stran tudi podpira, se
vam v naslovni vrstici v zgornjem desnem kotu brskalnika ali v spodnjem desnem kotu brskalnika pojavi
ikona . S klikom nanjo z levim gumbom na miški se vam prikaže seznam kanalov, ki so na voljo na spletni
strani. Ko izberete kanal, na katerega se želite naročiti, se vam odpre novo okno, v katerem izberete
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»Subscribe to this feed«. Na tem mestu si nastavite ime RSS kanala in lokacijo, kamor bo kanal shranjen.
Postopek je podoben prvemu, le da do RSS vira pridete na drug način.
2. S posebnimi programi, ki vam informacije iz različnih spletnih virov posredujejo na enem
posebnem mestu
Prebiranje novic prek tehnologije RSS lahko izvajate tudi prek odjemalca za podatke RSS – gre za program,
ki v urejeni obliki prikaže novosti, pridobljene iz različnih RSS spletnih kanalov. Novice se tako v določenih
časovnih intervalih samodejno prenesejo v nabiralnik vašega RSS odjemalca. Obstaja veliko odjemalcev za
RSS, ki delujejo različno na različnih operacijskih sistemih, zato morate izbrati odjemalec, ki je združljiv z
vašim operacijskim sistemom.
V primeru, da uporabljate Windowse lahko za branje RSS novic uporabljate RssBandit, Feedreader,
RssReader ipd. Uporabniki Linuxa lahko za branje RSS novosti uporabljate Lifereo, uporabniki Mac OS X pa
Vienno.
Primer za spletno stran www.skb.si:
Na spletni strani Feedreader najprej izberite »Download Freereader«, nato »Alternative server for download«
in na koncu »Download now«. Po uspešni naložitvi kliknite »New Feed« levo zgoraj in vpišite pot do RSS-a
SKB-ja
http://www.skb.si/rss/?generatorName=newsFeedGenerator&path=/www-skb-si/sl/osebne-finance.
Nato vpišite še ime kanala.
3. Prek aplikacij za branje e-obvestil
Najbolj enostavni so odjemalci, ki so že vključeni v obstoječi program za e-pošto, saj ni potrebno nameščati
nobenega dodatnega programa. Outlook 2007 ima odjemalec že vgrajen, medtem ko Outlook 2000 in
Outlook 2003 potrebujeta enega izmed dodatkov: RSS Popper, intraVnews, Attensa for Outlook. Tudi Mozilla
Thunderbird podpira RSS kanale. Na prejemanje RSS novic se lahko naročite prek e-pošte. Pri ponudniku, ki
nudi to uslugo, vpišete svoj e-naslov in naslov RSS novic ter tako prejemate na posredovan e-naslov
posodobitve v določenih časovnih intervalih.
Primer za spletno stran www.skb.si:
Če želite prejemati RSS novice na mail (npr. Outlook 2007) kopirate naslov iz spletne strani
http://www.skb.si/rss/?generatorName=newsFeedGenerator&path=/www-skb-si/sl/osebne-finance
in
ga
dodate s klikom na »Tools« ter nato izberete »Account settings«. Nato kliknete na zavihek »RSS Feeds« in
izberete »New RSS Feed« ter v polje kopirate zgornji spletni naslov. RSS novice se potem prikazujejo na levi
strani ekrana v zavihku RSS Feeds.
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Če želite prejemati RSS novice na mail (npr. Gmail) lahko to storite prek Googlove storitve Google Reader, v
katerega se vpišete s svojim Googlovim računom. Ko ste v svojem računu kliknete na ikono v zgornjem
levem kotu »Add a subscription« in v okence, ki se vam na novo pojavi, prilepite naslov iz SKB spletne strani
http://www.skb.si/rss/?generatorName=newsFeedGenerator&path=/www-skb-si/sl/osebne-finance.
Nato
kliknete na ikono »Add« in odprejo se vam posodobitve s spletne strani SKB.
V navodilu so opisani zgolj najpogostejši načini procedur pri naročanju in prejemanju RSS novic. V primeru
težav pri dodajanju »RSS Feedov« vam svetujemo, da se posvetujete s svojim informatikom.
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