Používateľský manuál

www.BDSM-Events.eu

BDSM Kalendár

Webový portál, ktorý slúži ako komplexný kalendár BDSM, Fetish, Latex udalosti. Začalo to
myšlienkou mať všetko na jednom mieste prehľadne a dobre zorganizované.
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Portál
Internetová stránka www.bdsm-events.eu bola založená s účelom poskytnúť všetkým BDSM+ ľudí
lepší prehľad o prebiehajúcich udalosti.
Stránka obsahuje kalendár pre lepšiu prehľadnosť aktuálnych a budúcich udalosti (akcii) rozdelené na
verejné, pre priateľov a súkromné udalosti.
Ďalší modul predstavuje možnosť vkladania udalosti od jednoduchých až po komplexné udalosti.
Pri vytvorení udalosti usporiadatelia získajú tzv. Manažment udalosti kde môžu spravovať
registrovaných hosti, ubytovanie, stravovanie, platby atď.
Po registrácii užívateľ má prístup aj k rôznym diskusiám, môže sa registrovať ako hosť na udalosť,
môže posielať správy alebo môže založiť novú udalosť.
Pre lepší zážitok, stránka informuje používateľa prostredníctvom notifikácii ako napr. nové príspevky,
udalosti priateľov, stav registrácii na udalosť, žiadosti o priateľstvo atď.

Funkcionality























Vložiť udalosť súkromnú, pre priateľov, verejnú, informatívnu
Zoznam ručiteľov, žiadosti o prístup
Správa používateľov, ktorí môžu moju udalosť vidieť
Rozdelenie udalosti na verejnú časť a časť iba pre overených používateľov
Registrácie na rôzne ceny, nezobrazovať svoje meno v zozname hosti verejnosti
Hodnotenie udalosti
Diskusie k udalosti
Fotky k udalosti
Mapa a GPS súradnice miesta konania
Manažment udalosti: stravovanie – vyber jedla, ubytovanie - rezervácia izieb, platby, zoznam
hosti
PDF prehľady hosti, rezervácii atď
Kategorizácia udalosti: workshop, party a pod.
Prehľadný kalendár
Nástenka s poslednými novinkami: nové udalosti, nové diskusie, nasledujúce udalosti
Diskusie k rôznym témam
Pridávanie fotiek v diskusií
Konverzácie
Zoznam priateľov
Počet zobrazení udalosti
Notifikácie
Bodový systém používateľov
Čierny zoznam - blacklist
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1. Sekcie portálu
Portál pozostáva z nasledujúcich sekcií:

1.1.

Nástenka

Poskytuje prehľad o najnovších udalosti, nasledujúce udalosti a posledné príspevky. Také rýchle
zhrnutie najnovších aktivít na stránke.

1.2.

Kalendár

Prehľad všetkých udalosti zobrazené v kalendári. Prehľad je možne nastaviť na:
-

Mesačný kalendár
Týždenný kalendár
Prehľad dňa

Kalendár umožňuje filtrovať udalosti podľa ich typu:
-

Pokecové posedenie
Workshopy
Party
Akčná party
a neuvedené
podľa štátu v ktorom sa budú udalosti konať

Zobrazuje verejne informácie ako názov, čas a dátum konania a verejný popis.
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1.3.

Zoznam udalostí

Tu sa nachádzajú všetky udalosti zobrazene podľa dátumu konania ako aj ich hodnotenie.

1.4.

Používatelia

Zoznam všetkých používateľov, ktorí sú na portáli registrovaný. Každý používateľ si môže doplniť
akékoľvek informácie na svojom profile podľa želania. Taktiež môže pridať svoju profilovú fotku.
V tomto zozname sa tiež zobrazujú tzv. „+++“ body, ktoré predstavujú aktivitu používateľa na stránke
ako aj jeho virtuálnu dôveryhodnosť, ktorá sa počíta na základe toho, koho m v priateľov má, aké
udalosti vložil, koľko Like - och majú jeho udalosti a príspevky, koľko ľudí sa registrovalo na jeho
udalosť atď.

1.5.

Priatelia

Zoznam všetkých žiadosti o priateľstvo a priateľov. V tejto sekcií je možne potvrdzovať alebo
vymazávať žiadosti o priateľstvo.

1.6.

Overení autori

Zoznam overených používateľov, ktorí vkladajú udalosti. Používatelia v tomto zozname sú ľudia
známi administrátormi stránky alebo boli odporučený inými používateľmi (referencie).

1.7.

Diskusie

Táto sekcia sa delí na dve časti:
-

diskusie k udalostiam (komentáre)
diskusie k rôznym témam

Každý registrovaný používateľ môže založiť novú tému alebo k témam prispievať.
Čo sa týka udalosti tak prispievať a príspevky môže vidieť iba používateľ, ktorý na túto udalosť má
prístup.

1.8.

FAQ

V tejto sekcií sa nachádzajú odpovede na často kladených otázkach. Ak tu nenájdeš odpoveď na
svoju otázku, napíš email v sekcií Kontakt

1.9.

Kontakt

Kontakt na administrátorov portálu, novinky a ako spolupracovať.
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2. Zobrazenie udalosti
Každá udalosť obsahuje dve hlavné sekcie:
-

Verejná sekcia
Private sekcia
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2.1.

Verejná sekcia

Zobrazuje sa úplné všetkým (aj užívateľom bez konta na portáli).
Informácie v tejto časti sa zobrazujú vo vyhľadávačov ako napríklad google ako aj na iných stránkach
s ktorými portál spolupracuje.

2.2.

Private sekcia

Obsahuje časť vyznačenú na predchádzajúcom obrázku ako aj zoznam hosti, registrované časti, rozpis
stravovania, rozpis izieb a overení používatelia udalosti.
Zobrazuje sa iba tomu, kto ma na udalosť prístup a to na základe nastavenia udalosti:
2.2.1. Verejná udalosť
Pri tomto type udalosti private sekcia sa zobrazuje rovnako podobne ako verejná sekcia, ale nie
vyhľadávačom a ani na iných stránkach. Tiež sa nezobrazuje používateľom, ktorý sú na čiernom
zozname (blacklist)

Verejná sekcia
Registrovaný
používateľ

Návštevník
portálu (aj
Google)

Priateľ
Usporiadatelia

Overení
ručiteľmi

Private sekcia
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Blacklist

2.2.2. Pre priateľov
Pri tomto type udalosti private sekcia sa zobrazuje iba priateľom autora udalosti. Existuje ale
možnosť pridať aj ďalších používateľoch prostredníctvom žiadosti o prístup, ktorú potvrdia ručitelia
alebo cez editáciu zoznamu prístupov(bez potreby žiadosti o prístup). Usporiadatelia majú
automatický povolený prístup.

Verejná sekcia
Registrovaný
používateľ

Návštevník
portálu (aj
Google)

Priateľ
Usporiadatelia

Overení
ručiteľmi

Private sekcia

Blacklist

2.2.3. Súkromná
Pri tomto type udalosti private sekcia sa zobrazuje iba používateľom, ktorí majú potvrdený prístup
prostredníctvom žiadosti o prístup, ktorú potvrdia ručitelia. Usporiadatelia majú automatický
povolený prístup. Autor udalosti môže pridať overených používateľov do zoznamu povolených aj
manuálne cez administráciu udalosti.

Verejná sekcia
Registrovaný
používateľ

Návštevník
portálu (aj
Google)

Priateľ
Usporiadatelia

Overení
ručiteľmi

Private sekcia
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Blacklist

2.3.

Blacklist

Nezávisle od typu udalosti blokuje používateľom v tomto zozname zobraziť private sekciu udalosti,
blokuje komentáre a blokuje registráciu.

2.4.

Informatívna udalosť

Je udalosť na ktorú nie je umožnená registrácia. Používa sa pri udalostiach, väčšinou verejných, kde
nie je potrebná registrácia alebo registrácia prebieha na inej internetovej stránke a pod.

2.5.

Menu udalosti

Ak si prihlásený ako autor udalosti zobrazí sa ti nasledujúca ponúka:

Ak nie si prihlásený ako autor udalosti zobrazí sa ti nasledujúca ponuka:

Menu udalosti pozostáva z nasledujúcich časti:
-

-

-

-

-

Info: zobrazenie detailov udalosti
Zoznam hostí: zoznam všetkých hosti rozdelených na aktívny zoznam, zoznam čakajúcich
a zrušené registrácie. Platia rovnaké pravidla ako pri private časti, t.j. iba používateľ, ktorý ma
prístup na private sekciu udalosti uvidí zoznam hostí.
Registrované časti: v prípade viacerých možnosti registrácie sa zobrazia hostia zoskupený
podľa jednotlivé časti registrácie. Platia rovnaké pravidla ako pri private časti, t.j. iba
používateľ, ktorý ma prístup na private sekciu udalosti uvidí zoznam hostí.
Rozpis izieb: rozpis všetkých používateľov, ktorí si rezervovali izbu a po jednotlivých noci. .
Platia rovnaké pravidla ako pri private časti, t.j. iba používateľ, ktorý ma prístup na private
sekciu udalosti uvidí zoznam hostí.
Rozpis stravovania: objednávky jedla. . Platia rovnaké pravidla ako pri private časti, t.j. iba
používateľ, ktorý ma prístup na private sekciu udalosti uvidí zoznam hostí.
Overení: zoznam ručiteľov a zoznam všetkých používateľov, ktorí majú prístup k private sekcií
udalosti. . Platia rovnaké pravidla ako pri private časti, t.j. iba používateľ, ktorý ma prístup na
private sekciu udalosti uvidí zoznam overených. Autor udalosti v tejto časti môže editovať
zoznam ľudí, ktorí vidia podrobnosti udalosti.
Editovať: vidí iba autor udalosti, editácia udalosti
Fotka: vidí iba autor udalosti, editácia fotky udalosti
Verzia pre tlač: systém vytvorí formátovaný pdf dokument, v ktorom budú detaily udalosti
alebo hostia alebo rezervácia izieb alebo jedla vložené do pdf formátu optimalizovaný pre
tlačiarne.
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3. Pridanie udalosti
Každý registrovaný používateľ na portáli bdsm-events.eu môže pridať udalosť.
Pridanie udalosti môže vypadať komplikované, aj vypadá – ale iba pri vytvorení prvej udalosti. Potom
je to jednoduché. (recenzie používateľov).
Portá podporuje pridanie jednoduchej udalosti alebo komplexnej udalosti. Pri jednoduchej udalosti
nie je potrebné vyplniť všetky detaily ako napríklad ubytovanie alebo stravovanie.
V menu Kalendár treba zvoliť Pridať udalosť a otvorí sa okno, kde je potrebné vyplniť údaje pre
verejnú sekciu a údaje pre private sekciu. Tiež je potrebné nastaviť parametre udalosti ako typ:
verejná, súkromná, pre priateľov, informatívna a kategória.
Pri vytvorení novej udalosti sú polia, ktoré sú povinné (označené slovom povinné) a ktoré nie.
Medzi povinné položky patrí:
-

-

Názov
Dátum, kedy udalosť začína
Dátum, kedy udalosť konči
Dátum poslednej registrácii. Ak niekto sa registruje po tomto dátume, jeho registrácia bude
prijatá, ale bude zaradený do zoznamu čakajúcich osôb (náhradníkov). Usporiadateľ môže
potom tohto používateľa presunúť do aktívneho zoznamu
Približná adresa(verejná). Odporúča sa uviesť aspoň okres alebo štát
Stručný popis alebo verejný popis
Typ udalosti: verejná, pre priateľov alebo súkromná
Kapacita: počet osôb, koľko hosti sa môže na udalosť zúčastniť

3.1.

Mini udalosť

Sú zobrazené iba minimálne polia, ktoré udalosť by mala mať vyplnené.
Formulár na vloženie udalosti vypadá takto:
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3.2.

Komplexná udalosť

Sú zobrazené všetky polia, ktoré portál pri vytvorení a manažment udalosti podporuje.
Formulár na vloženie udalosti vypadá takto:
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3.3.

Ubytovanie

Pri komplexnej udalosti je možne vložiť ľubovoľný počet izieb. Pri každej izbe je potrebné
zadefinovať:
-

Číslo izby
Popis
Kapacita osôb

Hostia, po úspešnej registrácii majú možnosť si potom rezervovať izbu a pri každej rezervácii uviesť
počet osôb. Systém, pri rezervácii skontroluje či zvolená izba ma voľne miesta.
Pozor pri vkladaní izieb: treba vložiť iba potrebný počet nakoľko nie je možne ich potom vymazať.
Pridávanie je umožnené kedykoľvek ale odstránenie nie.

3.4.

Stravovanie

Pri komplexnej udalosti je možne vložiť ľubovoľný počet menu. Pri každej ponuke stravovania je
potrebné zadefinovať:
-

Kedy (deň, raňajky, večera atď)
Popis

Týmto systém umožňuje pridávanie viacero menu v rovnaký čas.
Hostia, po úspešnej registrácii majú možnosť si potom vybrať jedlo a pri každom výbere uviesť počet.
Systém, nemá možnosť kontrolovať či hosť si správne vybral jedlo. Ostáva na usporiadateľa
skontrolovať či si hostia vybrali správny počet alebo či si vybrali všetko čo je potrebné: raňajky atď.
Pozor pri vkladaní stravovania: treba vložiť iba potrebný počet nakoľko nie je možne ich potom
vymazať. Pridávanie je umožnené kedykoľvek ale odstránenie nie.

3.5.

Možnosti registrácie

Prostredníctvom tohto modulu je možne vytvoriť časti - udalosti. Väčšinou sa používa iba jedna
možnosť registrácie a to: od začiatku do konca. Nakoľko môžu nastať rôzne situácie, kedy cena musí
byť rôzna je potrebné hosťom umožniť si vybrať tú správnu registráciu so správnou cenou.
Kedy môže byť cena registrácie iná? napríklad:
-

Ak hosť sa nezúčastní na celú udalosť
Ak hosť nepotrebuje stravovanie
Ak hosť nepotrebuje ubytovanie
Ak hosť sa registruje po termíne, atď.

Príklad:
Chceš vytvoriť udalosť, ktorá trvá 3 dní. Môžeš, napríklad vytvoriť nasledujúce možnosti účasti na
udalosť:



Účasť od začiatku do konca s ubytovaním, cena 100
Účasť od začiatku do konca bez ubytovania, cena 50
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Účasť iba prvý večer s ubytovaním, cena 20
Účasť iba druhý večer s ubytovaním, cena 20
a tak ďalej.. je možne pridávať časové úseky s popisom.

Týmto hosť sa môže registrovať tak ako mu to vyhovuje, ty máš prehľad kto a kedy sa zúčastní a
systém ti vypočíta potrebnú platbu. Ak hosť si zmení registráciu systém ťa upozorní na zmenu platby
atď.
UPOZORNENIE: Systém automaticky nekontroluje rezervácie izieb a objednávky jedla s časovým
úsekom registrovaného úseku udalosti. Táto záležitosť ostáva na hosťovi a usporiadateľovi aby
rezervácie izieb a menu boli zvolené správne. Napríklad: systém nekontroluje či užívateľ sa registroval
na druhý deň a dal si večeru na prvý deň.

3.6.

Editácia udalosti

Ak si prihlásený ako autor udalosti, pri zobrazení udalosti sa zobrazí menu udalosti spolu s tlačidlom
Editovať. Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí podobný formulár ako pri vložení novej udalosti.
Udalosť už nie je možne editovať ak udalosť už začala alebo skončila.
Editácia je umožnená tiež v menu Moje udalosti.

3.7.

Zrušenie udalosti

Ak si prihlásený ako autor udalosti, pri zobrazení udalosti sa zobrazí menu udalosti spolu s tlačidlom
Editovať. Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí podobný formulár ako pri vložení novej udalosti.
V dolnej časti tohto formulára je sekcia nastavenia udalosti a tam je možnosť udalosť zrušiť. Udalosť
už nie je možne zrušiť ak udalosť už začala alebo skončila. Editácia je umožnená tiež v menu Moje
udalosti.

3.8.

Pridanie fotky udalosti

Ak si prihlásený ako autor udalosti, pri zobrazení udalosti sa zobrazí menu udalosti spolu s tlačidlom
Fotka. Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí formulár na vloženie alebo zmenu fotky udalosti.

3.9.

Zoznam používateľov ,ktorí vidia udalosť

Po vytvorení a uložení udalosti je možne editovať zoznam ručiteľov.
Ak si prihlásený ako autor udalosti, pri zobrazení udalosti sa zobrazí menu udalosti spolu s tlačidlom
Overení. V tejto časti sa zobrazí zoznam aktuálnych ručiteľov a zoznam všetkých používateľov, ktorí
majú prístup na private sekciu udalosti.
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3.10. Zoznam ručiteľov
Po kliknutí na toto tlačidlo Editovať zoznam ručiteľov sa otvorí formulár na editovanie zoznamu.

Podobne z menu Moje udalostí -> Ručitelia.

4. Registrácia na udalosť
Na udalosť sa môže registrovať každý používateľ, ktorý má prístup na udalosť (vidí private sekciu).
Prístup na udalosť ja popísaný v kapitole zobrazenie udalosti.
Registrácia je umožnená pokiaľ udalosť nezačala.
Ak používateľ sa registruje po dátume Registrácia do alebo ak sa registruje a kapacita už je naplnená,
jeho registrácia nebude odmietnutá ale bude zaradená do zoznamu čakajúcich (náhradníkov).

4.1.

Registrácia ak používateľ má prístup

Pri zobrazení udalosti, v spodnej časti je tlačidlo

Kliknutím na toto tlačidlo používateľ bude presmerovaný na formulár registrácie na udalosť.
Pri jednoduchej registrácii, kde existuje iba jedna možnosť registrácii: od začiatku do konca, formulár
bude vypadať takto:

17
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Ak udalosť podporuje viacero typov registrácii tak sa používateľovi zobrazia všetky možnosti
registrácie. Napríklad takto:
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Kde používateľ si vyberie počet osôb, registráciu, ktorú potrebuje a ľubovoľne vloží poznámku, ktorú
vidia iba usporiadatelia.
Ak udalosť je poplatená používateľ vyberie spôsob platby.
Pri každej registrácii je povinné uviesť vek hosťa. Vek hostia uvidia iba usporiadatelia.
Pri každej registrácii môže používateľ zvoliť či sa v zozname hostí ma zobrazovať jeho meno alebo nie.
Je tu ale výnimka. Ostatní hostia, ktorý nie sú v zozname čakajúcich uvidia meno ostatných hosti. Je
to riešene takto aby hostia videli kto na udalosť príde.

4.2.

Registrácia ak používateľ nemá prístup

Pokiaľ používateľ nie je na čiernom zozname, môže požiadať o prístup prostredníctvom žiadosti
o prístup.

V spodnej časti udalosti sa mu zobrazí tlačidlo

Po stlačení tohto tlačidla sa mu zobrazí formulár v ktorom môže odoslať žiadosť o prístup niekomu zo
zoznamu ručiteľov.
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Postup registrácie v tomto prípade je nasledovný:

Používateľ, ktorému bola odoslaná žiadosť o prístup bude notifikovaný o novej žiadosti a bude
potrebné túto žiadosť potvrdiť alebo odmietnuť.

Ak mu táto žiadosť bude schválená, používateľ bude v systéme notifikovaný, že jeho žiadosť bola
potvrdená a môže sa registrovať podobne ako v predchádzajúcej časti.

Pri detail registrácii ako aj v zozname hosti bude uvedené, kto registráciu povolil:
-

systém ak registrácia bola automatický schválená systémom, napr. verejné udalosti
meno ručiteľa ak prístup bol získaný na základe žiadosti o prístup

4.3.

Zrušenie registrácii na udalosť

Registráciu môže zrušiť:
-

usporiadateľ, v zozname hosti
hosť, podobným spôsobom ako keď sa registruje, s rozdielom, že zvolí zrušiť registráciu a nie
uložiť registráciu. Alebo podobne zo menu Moje registrácie

4.4.

Obnovenie registrácii

Podobne ako pri zrušení registrácii s rozdielom, že sa použije tlačidlo Obnoviť registráciu.
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Obmedzenia:
-

ak hosť zruší registráciu, usporiadateľ nemôže registráciu obnoviť
ak usporiadateľ zruší registráciu, hosť nemôže registráciu obnoviť
ak registrácia je obnovená po dátume umožnenej registrácii bude presunutá do zoznamu
čakajúcich

4.5.

Zmena registrácii

Podobne ako pri registrácii na udalosť alebo v menu Moje registrácie.

5. Manažment udalosti
Používatelia, ktorí majú prístup na udalosť môžu vidieť sekcie manažment udalosti ale nemôžu do
udalosti zasahovať.
Kontrolu nad touto sekciou majú autor udalosti a usporiadatelia.
Manažment udalosti pozostáva z nasledujúcich sekcií:

5.1.

Zoznam hostí

Poskytuje prehľad všetkých registrovaných používateľov na udalosť. Obsahuje 3 zoznamy:
-

aktívny zoznam: používatelia, ktorí sa registrovali včas alebo keď ešte bola voľna kapacita
alebo ich do tohto zoznamu presunul usporiadateľ.
Zoznam čakajúcich: používatelia, ktorí sa registrovali po dátume umožnenej registrácii alebo
keď už bola naplnená kapacita.
Zrušené registrácie: používatelia, ktorí zrušili svoju registráciu alebo túto registráciu zrušil
usporiadateľ.

Usporiadatelia vidia zoznam takto:
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Ostatní používatelia vidia zoznam takto:

Ak si hosť pri registrácii zvoli nezobrazovať svoje meno tak ostatní používatelia, ktorí nie sú
v aktívnom zozname neuvidia jeho meno. Usporiadateľ uvidí jeho meno vždy.
Meno používateľov, ktorí majú zrušené registrácie, nezávisle od nastavenia, vidí iba usporiadateľ
a samozrejme používateľ, ktorému bola zrušená registrácia.
Pč. Osôb: ak udalosť ponúka viacero možnosti registrácie tu sa zobrazuje počet osôb pre každú
registráciu. Napríklad ak máme možnosti registrácie: od začiatku do konca, iba prvá noc, iba druhá
noc, iba tretia noc a Pč. Osôb: 0/2/0/0 to znamená, že registrácia označuje: dve osoby na prvú noc.
V tomto zozname autor udalosti ako aj ostatní usporiadatelia môžu registráciu zrušiť, presunúť
z jedného zoznamu do druhého alebo registráciu obnoviť. Taktiež tu je evidencia platieb kde každý
usporiadateľ môže vložiť zaplatenú čiastku a systém zobrazí stav platby.
Verzia pre tlač: generuje pdf dokument, ktorí obsahuje tieto zoznamy optimalizované pre tlač na
tlačiarni.
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5.2.

Hromadné správy

Usporiadatelia môžu poslať hromadnú správu pre každý zoznam zvlášť. Ak sa jedna o súrnu správu
tak treba zafajknuť odoslať kópiu emailom a všetkým bude odoslaná kópia aj na ich email.

5.3.

Registrované časti

Zoznam používateľov, ktorí sú v aktívnom zozname zoskupený podľa registrovaných časti/cien
registrácii.
Usporiadatelia uvidia aj poznámku. Meno v registrácii sa zobrazuje podobne ako v zozname hostí: ak
používateľ si zvoli nezobrazovať meno verejne, tak jeho meno uvidia iba ostatní hostia v aktívnom
zozname a usporiadatelia.

Verzia pre tlač: generuje pdf dokument, ktorí obsahuje tieto zoznamy optimalizované pre tlač na
tlačiarni.

5.4.

Rozpis izieb

Zobrazuje všetky izby. Systém na základe trvania udalosti vytvorí počet noci pre každú izbu. Napríklad
ak udalosť trvá 3 dní vytvorí dve noci atď.
V tejto časti hostia, ktorí sú v aktívnom zozname môžu si rezervovať izbu. Systém obmedzuje hosti
rezervovať izby, ktoré sú už obsadené.
Systém nerobí kontrolu na počet osôb, na časový úsek na ktorý je používateľ registrovaný. Toto je
flexibilné a ostáva na usporiadateľov a na hosť aby toto bolo nastavené podľa potrieb.
Príklad udalosti, kde sú dve izby a udalosť trvá 4 dní:
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Ak si hosť pri registrácii zvoli nezobrazovať svoje meno tak ostatní používatelia, ktorí nie sú
v aktívnom zozname neuvidia jeho meno. Usporiadateľ uvidí jeho meno vždy.
POZOR: pri zrušení registrácii alebo presune registrácii do zoznamu čakajúcich sa rezervované izby
daného používatelia uvoľnia.

5.5.

Rozpis stravovania

Zobrazuje každú ponuku stravovania ako aj rozpis hostí. V tejto časti hostia, ktorí sú v aktívnom
zozname môžu si zvoliť ponuku jedla a počet.
Ak si hosť pri registrácii zvoli nezobrazovať svoje meno tak ostatní používatelia, ktorí nie sú
v aktívnom zozname neuvidia jeho meno. Usporiadateľ uvidí jeho meno vždy.
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Napríklad:

26

6. Diskusie
Portál umožňuje dva typy diskusii:
-

Diskusie k udalostiam: vidia iba používatelia, ktorí majú prístup. Patri do Private sekcií
udalosti.
Diskusie k rôznym témam: vidia všetci používatelia, ktorí sú registrovaný na portáli

6.1.

Príspevky

Pridávanie príspevkov – podobné ako na iných fórach s rešpektovaním pravidiel portálu. Platí, že
používateľ môže svoj príspevok editovať pokiaľ na tento jeho príspevok neodpovedal iný používateľ.

6.2.

Fotky k príspevkom

Fotku je možne pridať k každému príspevku. Je potrebné dodržať pravidla portálu. Napr. je zakázané
vkladať fotky na ktorých sú osoby, ktoré so zverejnením fotky nesúhlasili. Na rozdiel od príspevkov,
fotku je možne odstrániť kedykoľvek.

6.3.

Hodnotenie príspevkov

Portál podporuje funkcionalitu Palec hore, týmto majú ostatní používatelia možnosť dať Pači sa mi.

7. Konverzácie
Každý používateľ môže poslať správu inému používateľovi.
Platia nasledujúce pravidla:
-

Ak používateľ, ktorému si poslal ty prvé 3 správy neodpovedal, ďalšie správy môžeš poslať až
keď dostaneš odpoveď. Týmto je zabezpečene to, že niekto nemôže otravovať do nekonečná.
Ak používateľ, ktorému si poslal správu odpovedal, môžeš mu poslať max 10 správ. Ďalšie
správy môžeš poslať ak ti daný použivateľ odpovie.

Pri každej správy je uvedený používateľ, dátum a čas ako aj políčko, ktoré označuje, či správa bola
prečítaná alebo nie.

8. Moje konto
Táto sekcia portálu slúži na nastavenie profilových informácii, nastavenia notifikácii emailom,
možnosť zmeny hesla, editácia profilovej fotky.
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9. Notifikácie
Portál notifikuje používateľa dvomi spôsobmi:
-

počas prihlásenia na portáli, formou ikoniek v pravej stráne hore.

-

Emailom, ak používateľ nebol dlhšie prihlásený a má neprečítane notifikácie

Notifikácie emailom je možne kedykoľvek vypnúť v časti natavení konta.
Notifikácie:
-

pri prijatí novej správy
pri novej žiadosti o prístup
potvrdenie žiadosti o prístup
ak priateľ vytvorí novú udalosť
ak niekto prispel k tvojej udalosti
ak niekto prispel do vlákna v ktorom si prispel aj ty
ak usporiadateľ akceptoval tvoju platbu
ak máš novú registráciu na udalosť
ak usporiadateľ zrušil tvoju registráciu
ak usporiadateľ zmenil udalosť, na ktorú si registrovaný
a ďalšie.

Väčšina notifikácii je realizovaná prostredníctvom tzv. systémových správ.
Notifikácie o nových príspevkoch na udalosti alebo v témach je možne vypnúť tlačidlom

Ak chceš dostavať notifikácie o príspevkoch z vlákna, v ktorom si neprispel treba použiť tlačidlo
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10.

Spolupráca s portálom BDSM-Events.eu

Spolupráca môže byť realizovaná prostredníctvom uvedení odkazu na Vašej webovej stránke.
Pre vložení odkazu treba vložiť nasledujúci kód:
<a href="http://bdsm-events.eu/"> Kalendár BDSM udalosti</a>
Lepšia možnosť je ale vložiť priamo zoznam udalosti, ktorý sa automatický načítava z databázy
udalosti portálu BDSM-events.eu.
Zoznam udalosti bude vypadať približne takto:

Pozadie a dizajn Vašej webovej stránky zostávajú zachované. Pre zmenu zobrazenia zoznamu udalosti
treba nás kontaktovať alebo treba stiahnuť a editovať css súbor bootstrap.min.css.
Zoznam poskytuje nasledujúce informácie:
-

Fotka udalosti načítaná priamo zo servera bdsm-events.eu
Názov
Dátum a čas konania
Verejný popis
Kategória udalosti
Verejná adresa
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Pre vloženie tohto zoznamu udalosti nie je potrebné na Váš server vkladať žiadne dáta o udalostiach,
žiadna databáza a pod. Všetky údaje poskytne portál bdsm-events.eu priamo používateľovi pritom si
používateľ ani nevšimne, že dáta sú publikované na inej webovej stránke. Až po kliknutí na odkaz
viac, bude presmerovaný na portál kalendára.
Nato aby to fungovalo je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
V časti <head> webovej stránky je potrebne vložiť referencie na 3 súbory, ktoré poskytujú kód na
načítanie údajov z kalendára, kód na zobrazenie a kód na animáciu.
<link href="http://bdsm-events.eu/extRef/xyz/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="http://bdsm-events.eu/extRef/xyz /jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script src="http://bdsm-events.eu/extRef/xyz /bootstrap.min.js"></script>
Tieto súbory sú taktiež voľne dostupné na internete a je ich možne stiahnuť a uložiť na vlastný server.
V časti <body> v ľubovoľnej časti treba vložiť kód:
<div id='eventsList'>
</div>
Vo vnútri <div> sa zoznam udalosti bude zobrazovať takže treba to na stránku vložiť tam kam je
potrebné. Zoznam nemá pevnú veľkosť takže je možne si túto veľkosť nastaviť podľa potreby.
Generovaný zoznam je samozrejme pripravený aj pre mobilné zariadenia, to znamená, že sa
automatický zväčšuje alebo zmenšuje podľa veľkosti obrazovky. Na veľkej obrazovky je moc
„natiahnutý“ ak sa nenastaví jeho šírka. Šírka zoznamu sa dá nastaviť napríklad takto:
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div id='eventsList'>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6"> znamená, že zoznam bude na iba 6/12 šírky obrazovky, teda na polovičku. Na
mobile sa bude zobrazovať na celej obrazovke.
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V poslednom kroku treba vložiť skrípt, ktorý sa o čerpanie dát postará:
<script>
$.ajax({
url: "http://bdsm-events.eu/Home/SharedCalendar",
data: { id: 'xyz', noOfEvents: 7 },
type: "GET",
dataType: "jsonp",
jsonp: "callback",
success: function (viewHTML) {
$("#eventsList").html(viewHTML);
},
error: function () {
$("#eventsList").html("nepodarilo sa získať udalosti na stránke www.bdsm-events.eu");
}
});
</script>
Skrípt treba vložiť, napríklad na konci kódu stránky, za značkou </HTML> , do externého súboru alebo
podľa potreby.

10.1. Premenné
V tomto skripte je potrebné nastaviť dve premenné: id a noOfEvents, kde:
-

noOfEvents =počet udalosti, ktoré sa majú zobrazovať (max 10)
id =identifikácia stránky na ktorej bude zoznam udalosti zverejnený. Pre každú doménu je
potrebné generovať nové ID. V tomto príklade je označené ako xyz.

A to je všetko 

V prípade otázok, kontakt: admin@bdsm-events.eu
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VZOR:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<link href="http://bdsm-events.eu/extRef/x/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="http://bdsm-events.eu/extRef/y/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script src="http://bdsm-events.eu/extRef/z/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div id='eventsList'>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

<script>
$.ajax({
url: "http://bdsm-events.eu/Home/SharedCalendar",
data: { id: 'xyz', noOfEvents: 7 },
type: "GET",
dataType: "jsonp",
jsonp: "callback",
success: function (viewHTML) {
$("#eventsList").html(viewHTML);
},
error: function () {
$("#eventsList").html("nepodarilo sa získať udalosti na stránke www.bdsmevents.eu");
}
});
</script>

32

11.

Často kladené otázky

Aktuálne odpovede a najnovšie otázky sú na portáli na adrese: http://bdsm-events.eu/Home/FAQ
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