
Instrukcja  dla  ZTM

Uprawniony pracownik, który posiada stosowny login  i hasło  ma moŜliwość załoŜenia nowego biletomatu lub
jego edycji.

1. kiedy chce wprowadzić nowy biletomat lub zmienić geometrię istniejącego biletomatu:

a. określa jego przybliŜone połoŜenie poprzez operacje na markerze punktowym oraz dane opisowe

b. klika prawym klawiszem myszy na marker punktowy, dostaje informacje Twórz marker  poprzez
wskazanie punktów i lewym klawiszem zatwierdza

c. dostaje na ekranie ruchomy punkt, który umieszcza we właściwym miejscu biletomatu - połoŜenie
zatwierdza lewym klawiszem.

d. ruchomy marker zbliŜa do wybranego wcześniej punktu, aby prawym klawiszem zakończyć marker

e. ponownie prawym klawiszem myszy klika na pierwotny marker  punktowy

f. dostaje informację prześlij współrz ędne , dalej pojawia się lista usług :

� - usługi administracyjne

� - biletomaty (admin)

g. pojawi się strona administracyjna bazy ZTM:

� wybiera automat biletowy z listy ZTM-u, lub zakłada nowy obiekt( oraz wypełnia widoczną tabelę
w zakresie opisu, komkarty, numeru porządkowego ), następnie klika wyślij

� pojawi się informacja o prawidłowym połoŜeniu i geometrii biletomatu w aplecie internetowym – w
konsekwencji zmiany te zapisują się w internetowej tabeli biletomaty  w schemacie ZTM

� tabela ta jest kopiowana automatycznie codziennie do intranetu na serwer testowy

2. kiedy chce dokonać zmian  w geometrii lub opisie dokonuje tego przy pomocy strony administracyjnej
http://www.city.poznan.pl/mapa_geopoz/data/ztm/admi n/biletomaty_admin.php:

a. jeŜeli zmiana dotyczy teŜ połoŜenia biletomatu powinien wykonać czynności opisane w punktach 1 od
a do g

b. jeŜeli chce dokonać jedynie zmiany szczegółowego opisu biletomatu z własnej inicjatywy lub
zaproponowanego przez pracownika GEOPOZ-u widocznego w kolorze czerwonym na stronie
administracyjnej powinien postąpić w następujący sposób:

� kliknąć lewym klawiszem na edycj ę

� z listy ZTM wybierać odpowiednią nazwę biletomatu i dalej kliknąć wybierz

� wyświetlą się dwie tabelki

� dolna tabelka stanowi podpowiedź, jaki jest obecnie opis w bazie GEOPOZU-u.

� opis ten skopiać do górnej tabelki w sposób automatyczny wybierając na klawiaturze Ctrl  C
(kopiuj ) i dalej CTRL V (wklej) lub wpisać ręcznie

� następnie zatwierdzić przyciskiem wyślij

� W tabeli ZTM pierwotny opis zostanie usunięty automatycznie.

c. na czerwonym pasku wyświetli się informacja o zmianie w opisie automatu biletowego (nastąpi
akceptacja opisu zaproponowanego przez GEOPOZ)

d. następnego dnia akceptacja ta powinna być widoczna w intranecie  (sieci miasta Poznania), gdyŜ
tabela ZTM-u kopiowana jest automatycznie

e. jeŜeli GEOPOZ wprowadził teŜ kolejne zmiany w opisie, pojawią się one w kolorze czerwonym


