Výpomoc pre užívateľov portálu Mapujeme.sk
Pridanie podnetu na portál
1. Zaregistrujete sa na portál prostredníctvom registračnej funkcie vpravo hore.
2. Po prihlásení sa na stránku a po vstupe do mapy sa Vám budete mať po pravej strane
lištu s kategóriou podnetov, ktoré možno pridať na mapu.
3. Kliknite pravým tlačidlom na kategóriu podnetu, ktorý chcete na mapu umiestniť.
4. Následne kliknite pravým tlačidlom na mapu a zjaví sa Vám rozhranie Vášho podnetu.
5. Do tohto rozhrania postupne vložte názov podnetu (1-5 slov vystihujúcich podnet),
popis podnetu na 1-10 viet a prostredníctvom funkcie „prílohy“ priraďte k Vášmu
podnetu fotografiu.
6. Po pridaní fotografií zavrite okno pomocou funkcie „zavrieť“.
7. Následne bude Váš podnet vložený na mapu a dostupný všetkým návštevníkom portálu.

Zmenšovanie fotografií
1. Za účelom efektívnej údržby našej databázy a tiež rýchlejšieho načítania stránky či
jednotlivých podnetov by sme Vás chceli požiadať, aby ste pred zaslaním fotografie na
stránku zmenšili veľkosť fotografie pod 1 MB.
2. Efektívnym nástrojom na zmenšovanie fotografií je bezplatný softvér IRFANVIEW, ktorý
umožňuje zmenšovanie fotografií. Návod, ako prostredníctvom IRFANVIEW zmenšiť
fotografie nájdete v tomto inštruktážnom videu: http://www.youtube.com/watch?v=qRrrmCT0Co
3. Softvér IRFANVIEW je možné stiahnuť na stránke http://www.irfanview.com/

Klustre
Pre lepšiu orientáciu na mape sú podnety nachádzajúce sa blízko seba združené do zhlukov,
alebo klustrov. Celkový počet podnetov v klustri je reprezentovaný číslom v strede klustra.

Filtre podnetov
Pri každom druhu podnetu sa nachádza okienko, kde môžete zaškrtnúť, ktorý
druh podnetu chcete aby sa zobrazoval na mape. Táto funkcia zabezpečí, aby
ste boli schopní sa čo najefektívnejšie orientovať na našej webstránke.

Ďalším filtrom je možnosť zobrazovať podnety troch rôznych kategórií a to:




Nové – tieto podnety boli umiestnené na náš portál a pripravuje sa k ním adekvátne
riešenie.
V riešení – tieto podnety majú pridelené svoje riešenie, ktoré si môžete prezrieť v
prílohe daného podnetu.
Vyriešené – tieto podnety boli napravené buď pred mapovaním pre náš portál, alebo
boli vyriešené počas jeho existencie. Pokiaľ bol podnet vyriešený počas existencie
portálu, tak v jeho prílohe nájdete stav pred vyriešením, samotné riešenie a súčasný stav.

Cyklotrasy
Rôznofarebné čiary nachádzajúce sa na mape reprezentujú cyklomapu daného mesta. Ku
všetkým trasám budú postupne pribúdať „kritické jazdy“, prostredníctvom ktorých budete môcť
vidieť, kde sa trasa nachádza a aké nástrahy Vás počas jazdy na nej čakajú.
Trasy sú rozdelené do nasledovných kategórií:






Zelená – v súčasnosti existujúce trasy.
Žltá – trasy, ktoré neboli zrealizované a nachádzajú sa v dokumente Územný plán mesta.
Ružová – trasy, ktoré sú odporúčané aktívnymi cyklistami, a boli
Červená – trasy, ktoré sú navrhované Cyklokoalíciou. Zároveň sú tieto trasy odporúčané
ako vhodné na využívanie cyklistami vďaka dobrým podmienkam na vybudovanie
cykloinfraštruktúry.
Modrá – trasy, ktoré sú v súčasnosti budované.

V prípade akýchkoľvek otázok k portálu prosím kontaktujte tím portálu.

