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1. Terminologia
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2. Dostęp do systemu
Dostęp do podstawowych funkcji systemu ma każdy użytkownik internetu który połączy się ze
stroną http://www.dzieciakimazowsza.pl lub http://dzieciaki-mazowsza.waw.pl za pomocą
przeglądarki internetowej.
Jednak aby uzyskać akces do większości opcji należy stworzyć konto i przejść proces
autoryzacji (pkt 2.2 dokumentu).

2.1 Rodzaje użytkowników
System rozróżnia trzy rodzaje użytkowników i w zależności od nich udostępnia odpowiednią,
spersonalizowaną treść i funkcje:
Anonim - użytkownik nieuwierzytelniony. Rolę tą otrzymuje każdy użytkownik który wejdzie na
stronę systemu i nie zaloguje się. Anonim ma dostęp do ograniczonej ilości funkcji i zawartości
dostępnych w systemie.
Pacjent - użytkownik uwierzytelniony. Rolę tą otrzymuje każdy użytkownik - pacjent systemu,
który poprawnie przejdzie proces autoryzacji. Dane pacjenta zostają uzupełnione przez
administratora systemu na podstawie informacji podanych w procesie autoryzacji. Pacjent może
korzystać z usług systemu i mieć przydzielonego lekarza prowadzącego. Dostaje dostęp do
materiałów przeznaczonych dla pacjentów. Może również wypowiadać się na Forum.
Lekarz - użytkownik uwierzytelniony. Rolę tą otrzymuje każdy użytkownik będący lekarzem
uczestniczącym w projekcie, który poprawnie przejdzie proces autoryzacji. Dane lekarza zostają
uzupełnione przez administratora systemu na podstawie informacji podanych w procesie
autoryzacji po ich weryfikacji. Do lekarza zostają przypisani pacjenci, których prowadzi, a do
których listy ma dostęp poprzez stronę swojego profilu. Lekarz dostaje dostęp również do
wszystkich materiałów i funkcji przeznaczonych dla lekarzy. Może również wypowiadać się na
Forum jako specjalista.
Poza powyższymi rodzajami użytkowników system rozróżnia również konta użytkowników
administrujących systemem. Tego jednak nie dotyczy ta dokumentacja.

2.2 Tworzenie konta
Aby dokonać autoryzacji w systemie i uzyskać konto użytkownika ‚Pacjent’ lub ‚Lekarz’ należy
uzupełnić formularz kontaktowy. W tym celu należy „kliknąć” w zakładkę ‚Kontakt’ znajdującą się na
końcu menu głównego systemu (rys.1).

rys. 1 Przycisk ‚Kontakt’ w menu głównym systemu. Wybrany przycisk ma ciemniejszy kolor dający złudzenie wciśnięcia
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Następnie należy wypełnić kolejne pola w formularzu który pojawi się w regionie głównej
zawartości (rys.2).
Ważne jest, aby z listy rozwijanej ‚Kategoria’ wybrać opcję ‚Utworzenie konta’.

rys. 2 Formularz kontaktowy systemu

W polu wiadomość należy wpisać jaki rodzaj konta chcemy uzyskać (rozdz. 2.1). Możemy również
na tym etapie podać dane które będą przypisane do naszego konta. W zależności od rodzaju
użytkownika są to:
Pacjent :
- imię i nazwisko opiekuna (w przypadku jeśli rejestrowanym pacjentem jest dziecko)
- data urodzenia
- adres i nr telefonu
- nr PESEL
Lekarz :
- klinika
- oddział
- świadczona usługa
- nr telefonu
Można zaznaczyć opcję ‚Prześlij mi kopię’ jeśli chcemy aby wiadomość została wysłana również do
nas na podany adres e-mail.
Po wysłaniu formularza kontaktowego trafia on do Administratora Systemu, który weryfikuje dane i
decyduje o przydzieleniu konta użytkownikowi. Kiedy proces ten dobiegnie końca - użytkownik
dostanie na podany e-mail wiadomość z loginem i hasłem, które powinien zmienić(rozdz. 2.4) po
pierwszym zalogowaniu (rozdz. 2.3) do serwisu.
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2.3 Logowanie
Autoryzowany użytkownik może zalogować się
do systemu uzupełniając pola ‚login’ i ‚hasło’
znajdujące się zaraz pod menu głównym systemu
(rys. 3) oraz wciskając klawisz Enter.
rys. 3 Pola ‚Login’ i ‚Hasło’

2.4 Edycja konta
Użytkownicy uwierzytelnieni (Lekarz i Pacjent) mają możliwość jedynie zmienić ręcznie hasło
swojego profilu. W tym celu należy wybrać z menu horyzontalnego serwisu (znajdującego się pod
slajdem, a nad zawartością główną strony, rys. 4) pozycję ‚MOJE KONTO’, a następnie na stronie
wyświetlającej profil użytkownika wejść w zakładkę ‚Edytuj’ (rys.5).

rys. 4 Menu horyzontalne systemu

rys. 5 Formularz edycji konta użytkownika

Aby zmienić hasło należy wpisać je dwukrotnie w obu widocznych polach. System dbając o
bezpieczeństwo użytkownika wyświetli tuż obok na ile hasło jest bezpieczne.
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’ na dole formularza.
Aby uzupełnić lub zmienić dane w swoim koncie użytkownik musi skorzystać z formularza
kontaktowego (tego samego, którego używał do rejestracji) wybierając odpowiednią opcję z listy
‚Kategoria’. Po wysłaniu formularza z prośbą o zmiany - zostaną one wprowadzone przez
Administratora systemu.
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2. Interfejs i nawigacja
W tym rozdziale zostaną opisane na podstawie kolejnych rysunków najważniejsze elementy
interfejsu systemu, oraz opisana nawigacja po stronie.
Rysunek 6. przedstawia stronę, którą zobaczy użytkownik uwierzytelniony zaraz po zalogowaniu.
Wiele jej elementów jest takie same również przed zalogowaniem, dlatego nie będzie to omawiane
osobno.
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rys. 6 Interfejs systemu ‚Strona główna’ - użytkownik uwierzytelniony

1 - logo systemu. Po kliknięciu przeniesie nas bezpośrednio na stronę główną.
2 - menu główne. Zawiera linki do najważniejszych informacji dotyczących projektu, a także
formularza kontaktowego, za pomocą którego można uzyskać dostęp do systemu lub zgłosić swoje
uwagi
3 - .pokaz slajdów wyświetlający skrócone informacje o korzyściach jakie daje system
4 - menu horyzontalne. Zawiera odnośniki do aktualności o projekcie, listy szpitali biorących udział
w projekcie, oraz rejestracji. Dla użytkownika uwierzytelnionego wzbogacone jest również o forum
na którym pacjenci mogą dzielić się swoimi uwagami, a także dostawać porady od specjalistów
(lekarzy), odnośnik do materiałów do pobrania - materiały te są różne dla Pacjentów i Lekarzy, oraz
odnośnik do profilu w którym użytkownik może sprawdzić swoje dane, usługi z których korzysta
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nazwiska i linki do profili lekarzy prowadzących. Na stronach profilu użytkownik może również
zmienić swoje hasło.
5 - menu usług. Wyświetla Usługi świadczone w systemie - odnośniki prowadzą do szczegółowych
informacji na ich temat.
6 - pole zawartości głównej. W tym miejscu wyświetlają się treści dotyczące aktualnie przeglądanej
podstrony.
Rysunek 7 przedstawia stronę usług, na którą można się dostać po kliknięciu w odpowiedni
odnośnik menu usług (rys.6, pole 5). Oznaczone i opisane są tylko te elementy, które nie są
powielone z rysunku 6.
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rys. 7 Interfejs systemu ‚Strona usług’ - użytkownik uwierzytelniony

7 - menu breadcrumb (inaczej : menu nawigacyjne, okruszki chleba). Przedstawia miejsce w
którym jesteśmy(ostatnia pozycja), oraz ścieżkę do niego. Po kliknięciu w przycisk ‚Powrót’
użytkownik zostanie przeniesiony do ‚Strony Głównej’ serwisu.
8 - submenu usług. Widoczne tylko dla użytkowników uwierzytelnionych. Przedstawia i odnosi do
informacji o poszczególnych dziedzinach wybranej usługi
9 - wersja skrócona menu usług. Jest to to samo menu o którym była mowa w pkt 5 tego rozdziału.
Kolorem jasnoszarym oznaczona jest aktualnie przeglądana usługa.
Każda z usług posiada inną paletę barw dla swoich stron:
odcienie różu - usługi gastroenterologiczne
odcienie zieleni - usługi kardiologiczne
odcienie niebieskiego - usługi nefrologiczne
odcienie oranżów - e-learning
Kolor błękitny jest związany z identyfikacją Systemu Dzieciaki Mazowsza i wykorzystywany jest na
wszystkich innych podstronach.
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