INTRANET

Vstopna stran intraneta Fakultete za strojništvo:

Razlaga posameznih sklopov:
V levem delu se izpišejo menujske izbire, s klikom na izbiro se odprejo
želene vsebine. V osrednjem delu se nam izpišejo dogodki na Fakulteti za
strojništvo, ki se bodo dogajali v naslednjih treh dneh. S klikom na
določen dan v koledarju dogodkov (obarvan z zeleno), se odprejo vsi
dogodki tistega dne. V desnih stolpcih se nahajajo povzetki najnovejših
objav iz sklopov napovednik sej, splošna obvestila in razpisi.
Zaradi povečanja uporabnosti intraneta smo dodali še nekaj
funkcionalnosti, tako da bo sodelovanje in soustvarjanje enostavno za
vsakega uporabnika.

Objava splošnih obvestil
Za objavo splošnih obvestil imamo na voljo vnosni
obrazec, v katerega vnesemo datum, naslov,
povzetek obvestila in priponko z vabilom ali
dokumentacijo, ki je na voljo. S klikom na gumb
»objavi sporočilo« se sporočilo doda v rubriko
»Splošna obvestila«. Vpisani tekst lahko urejamo
in spreminjamo v bazi podatkov ADS urejevalnika
v modulu »splošna obvestila«.

Objava dogodkov v koledarju dogodkov
Za objavo dogodkov imamo na voljo vnosni
obrazec, v katerega vnesemo datum od-do, naslov,
povzetek dogodka in priponko z vabilom ali
dokumentacijo, ki je na voljo. S klikom na gumb
»objavi dogodek« se dogodek doda v rubriko
»Koledar dogodkov«. Vpisani tekst lahko urejamo
in spreminjamo v bazi podatkov ADS urejevalnika v
modulu »koledar dogodkov«.

Izpis dogodkov v obdobju
Z izbiro datumov od-do in klikom na gumb "prikaži
dogodke« se nam izpišejo vsi dogodki v
določenem obdobju.

Sporočilo uredniku
Če želimo objaviti vsebino v ostalih sklopih,
lahko preko vnosne forme pošljemo dopis
administratorju spletnega mesta z uporabo
vnosne forme "Sporočilo uredniku".

Komentiranje objav
Nekatere objave nam nudijo
možnost komentiranja (splošna
obvestila, komentiranje razpisanih
tem diplom in prešernovih nagrad);
komentarji so vidni vsem
uporabnikom intraneta. Komentar
vpišete v okence "Napiši mnenje" in
ga s klikom na gumb »oddaj
mnenje« objavite na spletnem
mestu. Komentar bo objavljen z
vašim imenom in priimkom ter
datumom oddaje komentarja.

Komentiranje napovedanih sej
Ko odpremo sejo v sklopu
»napovednik sej«, imamo možnost
komentiranja vsake posamezne
seje. Vsi tisti, ki imajo vpogled v
gradiva posameznih točk seje,
lahko oddajo tudi komentarje na
posamezno točko - komentarji se
bodo kasneje na seji tudi
upoštevali in analizirali. Komentar
bo objavljen z vašim imenom in
priimkom ter datumom oddaje
komentarja.

