
DOKUMENTACJA APLIKACJI WEB’OWEJ „KALENDARZ 
WYDARZEŃ UEK”

Aplikacja pozwala na wyszukiwanie event’ów organizowanych na kampusie UEK, a także 
ich planowanie z eliminacją kolizji. 

ADRES DO PROTOTYPU APLIKACJI WRAZ Z DANYMI DO LOGOWANIA 
DO KONTA ADMINISTRATORA

Adres WWW: http://uek.defabricated.pl/
Login: admin@admin
Hasło: pJR3aWD4

OPIS POSZCZEGÓLNYCH PODSTRON APLIKACJI

1. Strona główna

Na stronie głównej zamieszczone są wszystkie wydarzenia dodane do systemu, 
umieszczone w kolejności chronologicznej. Po najechaniu na konkretne wydarzenie na 
pasku po prawej stronie ekranu kalendarz jest aktualizowany, wskazując dzień, w którym 
dane wydarzenie się rozpoczyna oraz na mapce kampusu podświetlany jest budynek, w 
którym event będzie miał miejsce. Po kliknięciu przycisku „Więcej” przejść można do 
widoku, gdzie zamieszczony jest pełny opis wydarzenia.

http://uek.defabricated.pl/


2. Profil 

W podstronie „Profil” użytkownik może zmienić Imię i nazwisko wyświetlanie w systemie, a 
także zaktualizować hasło do platformy.

3. Wydarzenia

Ta sekcja jest dostępna tylko i wyłącznie dla administratorów strony, pozwala na 
zarządzanie dodanymi wydarzeniami do systemu lub wprowadzanie nowych.
Po kliknięciu przycisku „Dodaj wydarzenie” użytkownik definiuje nowy event poprzez 
wprowadzenie danych tj. Nazwa, Adres do tła obrazka w tle wydarzenia, Opis, Miejsce i 
sala (w zależności czy jest to budynek), przypisanie wydarzenia do kategorii oraz 
spodziewany początek i koniec wydarzenia. Po zatwierdzeniu danych wydarzenie jest 
dodawane do systemu, a tym samym żadne wydarzenie nie może zajmować 
wprowadzonego miejsca w zadanym przedziale czasowym, niż to, które zostało 
wprowadzone.
W przypadku wprowadzonych błędnie danych wydarzenie można zedytować poprzez 
kliknięcie „Edytuj” przy danym wydarzeniu. Użytkownik zostanie przeniesiony do bliźniaczo 
podobnej podstrony jak w przypadku „Dodaj wydarzenie”, gdzie może nanieść korektę na 
wprowadzone wcześniej dane.



4. Miejsca

Sekcja „Miejsca” pozwala na zarządzanie wpisanymi dostępnymi miejscami, a także 
dodanie nowych. Po kliknięciu przycisku „Dodaj miejsce” użytkownik zostaje przeniesiony 
do podstrony gdzie wpisuje nazwę dodawanego miejsca, a także wybiera czy jest to 
budynek czy nie. W przypadku, gdy nie jest to budynek jest też proszony o wprowadzenie 
koordynatów miejsca (podczas wprowadzania na mapce pojawia się wskaźnik, który 
pokazuje odzwierciedlenie aktualnie wprowadzonych koordynatów na mapie kampusu).
Po dodaniu miejsc, użytkownik do budynków może też przypisać sale poprzez kliknięcie 
„Dodaj salę” i uzupełnienie formularza o dane takie jak nazwa sali, ilość miejsc, a także 
przypisanie sali do konkretnego budynku.

Każde dodane miejsce lub salę można edytować lub usuwać przyciskami znajdującymi się 
w głównym widoku sekcji „Miejsca”.

DALSZY POTENCJALNY ROZWÓJ APLIKACJI

1. Logowanie przez portale społecznościowe ułatwi logowanie osobom zainteresowanym 
wydarzeniami przy UEK.

2. Powiadomienia mail’owe o wydarzeniach z jednej z kategorii wprowadzonej w polu 
„Zainteresowania” w podstronie „Profil” pozwoli na dotarcie informacji o wydarzeniu do 
większego grona osób.

3. Na podstawie wprowadzonych danych o zainteresowaniach użytkowników dodanie 
możliwości o spodziewanej ilości uczestników.

4. Aplikacja mobilna, dodanie do powiadomień mail’owych powiadomień na smartfonie.
5. Integracja z planem zajęć. Niektóre sale są zajęte przez wykłady i ćwiczenia. Ze 

względu na brak łatwego dostępu do tychże danych (API) nie mogło to zostać 
uwzględnione w prototypie.

6. Wyszukiwarka wydarzeń na stronie głównej

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE PODCZAS TWORZENIA PROTOTYPU

1. Ember.js (https://www.emberjs.com/)
2. Node.js (https://nodejs.org/en/)
3. MySQL (https://www.mysql.com/)

https://www.emberjs.com/
https://nodejs.org/en/
https://www.mysql.com/

