13. SPLETNI PORTAL:
Vsaka ura pošilja podatke na spletni portal, s katerim upravlja profesionalno skrbniško osebje ali
prijatelji in sorodniki.
Navodila so za prikaz na računalniku, na mobilnem telefonu so nekoliko drugačna.
KAKO DOSTOPAMO DO SPLETNEGA PORTALA?
V spletni brskalnik vpišemo slovenija.inlife-projekt.si in se z uporabniškim imenom ter geslom
vpišemo v INLIFE spletni portal.
Na levi strani zgoraj se prikaže ime skrbnika, pod njim pa možnosti: »Upravljaj z uporabniki«, »Dodaj
uporabnika«, »Moj profil« in »Alarmi«.
Novega uporabnika dodamo s klikom na »Dodaj uporabnika«, v prazna okna vpišemo manjkajoče
podatke in potrdimo z gumbom »Dodaj uporabnika«.
Če želimo upravljati z uporabniki, na levi izberemo »Upravljaj z uporabniki«. Uporabnika, ki nas
zanima, izberemo tako, da kliknemo na desni zeleni gumb:
Odprejo se okna (glej sliko 7 spodaj):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Splošni podatki
Informacija o lokaciji
Naprave
Sporočilo
Status aktivnosti
Alarmi
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1. Izpisana ime in priimek uporabnika v levem kotu zgoraj. Spodaj so: naslov, rojstni datum,
obiski in naloge. S klikom na zeleni gumb spodaj lahko uredimo podatke uporabnika.
2. S klikom na desni zgornji gumb: »Pridobi trenutno lokacijo« pridobimo lokacijo ure in s tem
ugotovimo, kje se uporabnik nahaja. Pri tem upoštevajmo, da je lociranje znotraj stavb včasih
netočno, zunaj stavb pa deluje nemoteno.
3. Na levi strani okna je zapisana številka ure. Na desni strani okna je ikona Če
kliknemo nanjo, se odprejo »Nastavitve naprave«. Na vrhu v oknu »Trenutne nastavitve
naprave« lahko vidimo, kako je ura trenutno nastavljena. Te nastavitve ure lahko
spremenimo v oknu pod njim: »Nastavi napravo na daljavo«.
Opomba: Za potrditev sprememb kliknemo gumb

.

V tem oknu najdemo: a)»Nastavitve za opozorila«, b)»Nastavitve za avtomatske klice«, c)»Jezik na
napravi«, d)»Način komunikacije«, e)»Nastavitve peskovnika«, f)»Nastavitve opomnikov«

a) Nastavitve za opozorila
Tako lahko dostopamo do okna »Opozorila« in na daljavo spremenimo nastavitve ure. Za potrditev
sprememb kliknemo zeleni gumb »Pošlji«.
b) Nastavitve za avtomatske klice
V okna dodamo ali spremenimo kontakte: vpišemo ime, telefonsko številko in vključimo/izključimo
prejemanje sms-ov in klicev. Kontakt lahko tudi prestavimo na drugo mesto v tabeli tako, da se
postavimo na puščico gor-dol pred kontaktom, kliknemo nanjo in
kontakt 'nesemo' na
drugo mesto.
c) Jezik na napravi
Izbiramo lahko med slovenščino in angleščino. Za potrditev kliknemo na gumb »Pošlji«.
d) Način komunikacije
Izbirate lahko med sms-om ali internetom.
e) Nastavitve peskovnika
Opozorilo: Ta funkcija skrajša čas baterije.
Peskovnik nastavimo tako, da z miško 'primemo' rdečo ikono
, ki označuje lokacijo in jo
postavimo na željeno mesto. Lokacijo lahko spremenimo tudi tako, da jo vpišemo v okno »Lokacija«.
Nato vpišemo željeni radij, na katerem naj se uporabnik giblje. Tako smo nastavili določeno območje
oz. peskovnik, ki se obarva z modro barvo (glej sliko 8 spodaj). Izberemo še časovno obdobje, v
katerem bo funkcija peskovnika vključena. Če bo uporabnik v tem času prišel izven določenega
območja (peskovnika), bo ura obvestila skrbnika.
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f) Nastavitve opomnikov
Vpišete sporočilo, ki naj se izpiše na uri, nastavite uro ter datum (do vključno katerega dne naj ura
pošilja opomnike).

4. V tem oknu vidimo opomnike, ki so bili prikazani na uri. Če uporabnik vidi opomnik in ga
potrdi v kratkem času, potem se na spletnem portalu obarva zeleno. Če malo zamudi, se
obarva rumeno, če pa opomnika ne vidi in ga ne potrdi, se obarva rdeče.
5.

V tem oknu je na levi strani vidno zaznavanje aktivnosti, na desni strani pa je vidno stanje
baterije.

6. V tem oknu so vidni vsi alarmi, ki so bili sproženi na uri. V oknu so štirje
stolpci: Dogodek (pove, zakaj je bil sprožen alarm), Uporabnik, Čas in Komentar.

Želimo Vam prijetno uporabo varnostne pametne ure!

