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Prezentacja wraz z prototypem aplikacji 
(mobilnej / webowej z wersją responsywną)

Rozwiązanie dla problemu: Internetowy kalendarz 
z wydarzeniami, przez który użytkownicy mogą 
zgłaszać swoje inicjatywy na wydarzenia.
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Panel użytkownika
Po zalogowaniu do aplikacji, pojawia nam się widok powitalny.

Użytkownik ma do dyspozycji różne opcje:

A) w pasku dolnym

- moje wydarzenia (lista wydarzeń, które użytkownik zapisał i które go
interesują)

- mapa wydarzeń (zaprogramowana, interaktywnamapa
z bierzącymi wydarzeniami w danym dniu, w danych miejscach
w Krakowie)

- nowe wydarzenia (wszystkie nowe wydarzenia, które zostały
wprowadzone do systemuI zatwierdzone przez administratora)

- zgłoś wydarzenie (użytkownik może sam zgłosić wydarzenie, które
potem jest weryfikowane I zatwierdzane przez administratora)

B) w menu rozwijalnym

- kalendarz (kalendarz z wszystkimi wydarzeniami w danych miesiącach
i bierzących tygodniach)

- ustawienia (ustawienia otrzymywania powiadomień I przypomnień
o wydarzeniach)

- wyloguj (wylogowanie się z systemu) 



Klikając w aplikacji na "mapę wydarzeń", użytkownikowi pokaże
się mapa z zaznaczonymi punktami, gdzie znajdują się jakieś
wydarzenia.

Ponadto użytkownik będzie mógł wpisać w wyszukiwarkę
z ikonką lupy np.:

A)
"Czarnowiejska" -> po wpisaniu ulicy, na mapie pokazują się
wszystkie wydarzenia w pobliżu i na ul. Czarnowiejskiej

B)
"Kino Kijów" -> można wpisać konkretne miejsce I sprawdzić, czy
są tam jakieś wydarzenia

C)
"bieg charytatywny UEK" -> można wpisać nazwę wydarzenia
by także zobaczyć lokalizację



Po wybraniu przez użytkownika z menu rozwijalnego
"KALENDARZa", użytkownik widzi listę z wydarzeniami, 
posortowanymi według godziny.

Wydarzenia są oznaczane przez gwiazdki. Co WAŻNE -> żadne
wydarzenie ze sobą NIE KOLIDUJE, ponieważ przy zgłaszaniu przez
użytkownika danego wydarzenia w "zgłoś wydarzenie", system
pokaże użytkownikowi status o niedostępności danego terminu
wydarzenia i użytkownik będzie musiał wybrać inny wolny termin.

Użytkownik może przegądać cały miesiąc lub też zakładkę
"aktualny tydzień" z bierzącymi wydarzeniami.



Po kliknięciu na daną gwiazdkę, symbolizującą w kalendarzu jakieś
wydarzenie, pojawiają nam się szczegółowe informacje na temat
danego wydarzenia.

Potem możemy dane wydarzenie dodać do "moich wydarzeń", 
gdy nas zainteresuje lub też zaprosić na dane wydarzenie
znajomego, poprzez podanie jego numeru telefonu (aplikacja wyśle
SMS do takiej osoby o wydarzeniu) lub email (aplikacja wyśle email 
do zapraszanej osoby).



Gdy wybierzemy opcję "zgłoś wydarzenie", użytkownik podaje
w formularzu:

- nazwę wydarzenia
- wybiera datę wydarzenia
- wybiera czas trwania wydarzenia (jeśli ten termin będzie już

zajęty przez inne wydarzenie, to system nas poinformuje,
żebyśmy wybrali inny)

- wybiera miejsce wydarzenia
A) inne (pojawi się pole do wpisania konkretnego adresu)
B) UEK (gdy wydarzenie ma się odbyć w budynku UEK)

- zgłaszający wydarzenie wybiera status (czy jest np. Wykładowcą,
jeśli ktoś wybierze tę opcję, to administrator może zapytać
o potwierdzenie -> ze względów bezpieczeństwa)

Wybierając opcję UEK, uaktywnia się opcja "WYBIERZ SALĘ" 
-> jest to bardzo pomocne, gdy chcemy szybko sprawdzić, 
które sale są dostępne. Ponadto obok każdej z sal mamy 
informacje o jej pojemności i czy to np. sala komputerowa 
(takie informacje są bardzo przydatne przy organizacji 
seminarów czy wykładów) !



Użytkownik przechodząc
do zakładki "nowe wydarzenia" w 
aplikacji może dodać dane
wydarzenie do swoich wydarzeń, 
które go interesują.

Może także powiadomić
swojego znajomego o danym
wydarzeniu (wpisując adres
mailowy lub numer telefonu
tego znajomego).

Wszystkie wydarznia, które
użytkownik "dodał" znajdą się
w "moje wydarzenia".



Użytkownik w panelu "USTAWIENIA" może:

- zmienić swoje zdjęcie

- wprowadzić swój numer telefonu i adres email (co jest potrzebne
do otrzymywania przez system powiadomień o zbliżających się
eventach drogą mailową lub przez SMS)

Użytkownik naszej aplikacji może w ustawieniach
"POWIADOMIENIA"wybrać (zaznaczyć lub odznaczyć poprzez
kliknięcie ikonki telefonu / maila) czy chce otrzymywać
powiadomienia SMS lub mailowo o :

A) swoich zapisanych wydarzeniach
B) nowych wydarzeniach w systemie
C) wydarzeniach, na które został zaproszony przez

innych użytkowników

Można także ustawić czas powiadomień (np. żeby system wysyłał
nam powiadomienia tylko o godzinie 12:00 każdego poniedziałku)



Panel administratora

• może zatwierdzać wszystkie zgłoszone przez użytkowników wydarzenia 
do naszej aplikacji

• także sam może zgłosić dane wydarzenie do systemu

• posiada kontrolę nad mapą wydarzeń

ADMINISTRATOR:



Dziękuję za obejrzenie prezentacji!

Prototyp aplikacji i rozwiązanie UX zostało zaprojektowane
w programie Adobe Illustrator CC przez autorkę Katarzynę Dam.


