1.1 Podpora pro uživatele
Do systému „Interaktivní mapa budovy“ není vyžadováno přihlášení. Následující obrázek
znázorňuje základní rozhraní (Obrázek 1).

Obrázek 1: Zobrazení interaktivní mapy budovy
Vysvětlivky k číslům z obrázku:
1 – pohyb v mapě (lze použít i myš)
2 – přibližování/oddalování mapy (lze použít i kolečko myši)
3 – změna podlaží
4 – velikost přiblížení
5 – označení aktuálního objektu a podlaží
6 – vyhledávání místnosti
7 – vyhledání cesty k místnosti
8 – nápověda

1.1.1

Vyhledávání místností

Vyhledávaná místnost se zadává v pravé horní části interaktivní mapy budovy (Obrázek 1),
ve formátu např. U53/207, případně v písmenném formátu C207. U některých místností lze
vyhledávat i podle textového označení, např. pro místnost menzy zadat jídelna, bufet, menza.
Nalezená místnost je zobrazena na mapě, pokud dojde k nalezení více místností (např. bylo
zadáno neúplné označení místnosti), je zobrazena stránka s možností výběru požadované
místnosti, jak je znázorněno na následujícím obrázku (Obrázek 2).

Obrázek 2: Nalezení více místností
Vyhledávání umožňuje i nalezení budov, pokud zadáme pouze její označení (např. U5),
zobrazí se o ní informace (adresa). Kliknutím na označení je zobrazena mapa budovy, při
kliknutí na odkaz Zobrazit polohu budovy (ikona

), je zobrazena poloha na serveru

mapy.cz.

Obrázek 3: Nalezení budovy
1.1.2

Vyhledávání cest k místnostem

Vyhledávání cest k místnostem se přepíná pomocí hledat cestu, v pravé horní části
interaktivní mapy budovy. Je nutno vybrat začátek cesty a zadat hledanou místnost,
ve stejném formátu jako při vyhledávání (viz. kapitola 1.1.1). Pokud není zvoleno
vyhledávání bezbariérové cesty (výtahem, pro vozíčkáře) systém najde klasickou cestu (po
schodech).

Obrázek 4: Nalezení cesty k místnosti
Ke všem místnostem se nelze dostat bezbariérově, pokud cesta není k dispozici, je zobrazena
informace cesta nenalezena a umožněno pouze zobrazení polohy místnosti.

Obrázek 5: Nenalezena bezbariérová cesta
Cesta je zobrazena červenou čárou s šipkou ve směru trasy. Pokud je nutno projít více
podlaží, pro přesun do dalšího je zobrazeno tlačítko pro přechod do nižšího
podlaží.

nebo vyššího

Obrázek 6: Zobrazení cesty k místnosti – 1. podlaží

Obrázek 7: Zobrazení pokračování cesty k místnosti – 2. podlaží
1.1.3

Informace o místnosti

Najetím myší na požadovanou místnost jsou zobrazeny jednoduché informace, jak znázorňuje
následující obrázek (Obrázek 8).

Obrázek 8: Bublina s informacemi o místnosti
Při kliknutí na místnost se na nové stránce zobrazí informace rozšířené o galerii fotek (pokud
jsou k dispozici). Fotky v galerii jsou zobrazeny jako miniatury, kliknutím na ně se zvětší přes
celou obrazovku.

Obrázek 9: Podrobné informace o místnosti

