NEPOGREŠLJIVO ORODJE VSAKE INTERVENCIJE!
Navodila za administracijo sistema

1. DOSTOP DO ADMINISTRACIJE
Do administracije sistema dostopate preko spletne strani www.fireapp.eu in klikom na
gumb »Moj FireApp.eu«
Prijavite se z uporabniškimi podatki, ki ste jih prejeli preko e-pošte.

2. MENU
Na spletnem vmesniku za administracijo je v zgornji vrstici, poleg imena vašega društva ali zveze, na voljo
menu s sedmimi glavnimi gumbi za hitro navigacijo:

Gumb, v obliki hiške, vas pripelje nazaj na začetno stran z novicami gasilskega značaja.

Drugi gumb vas usmeri na seznam s člani vašega društva, kjer jih lahko dodajate in urejate..

Tretji gumb je namenjen društvenim nastavitvam, sprožilca mobilnih aplikacij, koordinat zbirnega
mesta ter poimenovanju skupin za prejemanje obvestil.

Gumb z ekranom vam prikaže, kaj se trenutno prikazuje na prikazovalnikih.

Peti gumb je namenjen prikazu zemljevida z lokacijo članov ali ekip.

Gumb s pogovornimi oblački vas bo preusmeril na središče za podporo uporabnikom.

Z rdečim gumbom pa se ob končanem delu odjavite iz sistema.
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3. ZAČETNA STRAN

Začetna stran administracije je namenjena
obvestilom. Stran prikazuje splošne aktualne
novice z vsebino za gasilce ter novice in
predstavitev novitet sistema FireApp. Tako boste
lahko vedno na tekočem z novostmi, ki vam jih
sistem ponuja.

4. UPORABNIKI OZ. ČLANI
S klikom na drugi gumb v meniju, vas spletni vmesnik usmeri na stran
z mrežnim seznamom vaših operativnih članov, ki so uporabniki
sistema FireApp.
Na vsaki ploščici je razvidno ime uporabnika, njegov čin, specializacije
in pa katero verzijo mobilne aplikacije ima trenutno nameščeno.
S klikom na uporabnikovo ime, ali pa s klikom na gumb za dodajanje
(desno zgoraj) se odpre urejevalec uporabnikov, kjer uporabniku
nastavimo vse potrebne parametre in vpišemo potrebne podatke.

Pomembna polja
Telefonska številka in Avtorizacija sta podatka, s katerima se uporabniki
identificira v sistemu. Telefonska številka se uporabi za potrebe
pošiljanja SMS, Avtorizacija pa je edinstvena koda naprave uporabnika
in se uporabi za identifikacijo uporabnika pri internetni komunikaciji.
Telefonsko številko vnesemo ročno, pred prvo uporabo aplikacije na
napravi uporabnika. Avtorizacijo prepišemo iz aplikacije ali pa v
aplikaciji pošljemo SMS in se avtorizacij sama vnese k uporabniku

S stikali v spodnjem delu nastavimo dovoljenja posameznega
uporabnika znotraj aplikacije FireApp. Dovoljen monitoring pomeni,
da vključimo ali izključimo uporabniku možnost ogleda odzivov ob
intervenciji ali odzivov na napoved vaje. Dovoljeno zaključevanje
intervencij dodelimo tisti, ko lahko počistijo odzive po intervenciji in s
tem pripravijo sistem na prejem novega poziva. Dovoljeno pošiljanje
dodelimo tistim, ki bodo lahko pošiljali napovedi vaj in tudi splošnih
obvestil.
Čisto spodaj pa uporabnika razvrstimo še v skupine prejemnikov
splošnih obvestil. Nazive skupin za vaše društvo nastavite v tretjem
zavihku… Nastavljeni nazivi so vidni na desni strani izbirnega polja.
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5. DRUŠTVENE NASTAVITVE

V razdelku društvenih novic si nastavimo
željen sprožilec
za
aplikacije naših
uporabnikov. V našem primeru se bo
aplikacija sprožila, ko bo k uporabnikom
prispel SMS od pošiljatelja Florjan-sms in bo
tekst SMSa vseboval »RECO-NG:« (Na ta
način vemo, da je SMS poslal regijski center
za obveščanje. Sprožila se bo tudi, ko bodo
uporabniki prejeli SMS od istega pošiljatelja z
začetno vsebino »PGD Vo: Vaja!«, kar v
našem primeru pomeni, da je alarm za vajo
sprožil poveljnik društva.
Nastavimo tudi koordinate zbirnega mesta, da
bo aplikacija lahko računala radij oddaljenosti
uporabnikov ob prihodu na zbirno mesto.
Spodaj pa poimenujemo še skupine za
pošiljanje in prejemanje splošnih obvestil. Na
voljo je 15 skupin, skupina VSI ČLANI je
vgrajena direktno v aplikacijo in je ni potrebno
navajati.

!! Pomembno !!
Po vsaki spremembi društvenih nastavitev, obvestite vaše uporabnike, da v aplikaciji OSVEŽIJO PODATKE!
Prav tako je potrebno osvežiti podatke, če se spremenijo nastavitve za posameznega uporabnike, a v tem
primeru to storimo le pri tem uporabniku.
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