Prečo vznikla aplikácia VozickarMAP,
ako si nájsť objekty a ako ich pridávať
Komu pomôže?
Všetkým, pre ktorých je dôležitá bezbariérovosť a/alebo
aspoň znalosť prístupnosti pred návštevou objektu.
Vozičkár si podľa toho napríklad môže zabezpečiť
asistenta, ktorý mu pomôže.
Nie je už podobná mapa?
Je veľa máp na papieroch, v PDF
alebo mini-aplikáciách. Buď sú
nepoužiteľné (na papieroch), veľmi
lokálne, alebo ich autor nechápal
potreby triedenia, kategorizácie a
filtrácie.
Tomu všetkému sme sa vyhli práve pri
tvorbe VozickarMAP.

V čom je unikátna?
§ čitateľ sa môže opýtať autora objektu
§ zadávajúci “priznáva”, či prešiel objekt na svojom
vozíku, alebo je chodiaci a pomáha (veľká vďaka za
to)
§ žijeme v česko-slovenskej realite, takže označujeme
nielen “ukážkové a vyhláškové” objekty, ale aj tie,

§
§

§

§

ktoré sa aspoň pokúšajú o prístupnosť a môžu byť
niekedy užitočné
všetkému samozrejme napomáhajú fotky
sme partnerom projektu Eurokľúč, ale takéto toalety
označujeme samostatnou kategóriou, keďže nie
každý, tento kľúč vlastní
naša mapa umožňuje vyfiltrovaný obsah zverejniť
ako “selektívnu mapu danej kategórie”. Takže
vlastne slúžime aj ako grafický podklad pre články o
bezbariérových absurditách, bezbariérových
toaletách alebo dostupnosti kaviarní pre vozičkárov
naše práce sú už niekoľko rokov vidieť
na www.Vozickar.info alebo na akciách
Salón Vozickar.info

Môžem do mapy pridávať aj ja?
Samozrejme a je to vlastne aj naše veľké želanie. Aj keď
komunita okolo portálu www.Vozickar.info predstavuje
niekoľko tisíc ľudí, vždy uvítame pomocnú ruku
každého monitorujúceho.
Aj v tomto je naša aplikácia iná. Každý vyplňujúci zadá,
či prešiel objekt na vozíku, alebo je “chodiaci”. Jeho
parametrom potom môže každý dať inú váhu popr. sa
ho v diskusii opýtať.

Základná orientácia v aplikácii

Hľadať:
Napr. slovo „Letmo“

Filter:
Keď chcete nájsť:
WC s madlom/vchod
bez schodov a pod.

Prepínanie vrstiev:
Základné/Satelitné/Hybridné
mapy.

Pridanie nového
objektu.

Keď je v danom mieste
viac zmapovaných
objektov, svieti na
mieste symbolu číslica.
Po priblížení/kliknutí na
číslo sa ukáže zoom.

Týmto sa okamžite
lokalizujete, teda
nájdete polohu „kde
som“.

Hľadanie podľa filtrov

Vyberte si jednu alebo viac
kategórií.

Výber môžete obmedziť vďaka
tzv. atribútom.
To znamená, že chcete napr.
vidieť len objekty, ktoré zadal
človek používajúci mechanický
vozík.
Prípadne chcete okrem WC
s Eurokľúčom vyfiltrovať aj tie,
ktoré zadávajúci definoval ako
„pokus o veľké WC“.

Taktiež si môžete jednoducho stlačiť na východzej mape
tlačítko vpravo dole (lokalizovať) a uvidíte, čo je vo Vašom
najbližšom okolí.

Pridanie nového objektu

Veľmi ľahký postup je ten,
že si najprv v objekte
urobíte zopár fotiek a až
potom si ich z galérie
zadávate do aplikácie
VozickarMAP.
Aplikácia umožňuje tzv.
získanie polohy z fotky.
(Dokáže to väčšina
dotykových telefónov, ak
im nezakážete ukladanie
polohy fotografií).

Napr. Slovnaft, Billa,
UPSVaR atď.

Pridať fotku z galérie
mobila alebo teraz vyfotiť.

Vyberte najbližšiu
kategóriu. Ak Vám bude
nejaká zásadne chýbať,
budeme radi, keď nám o
tom napíšete na
mail@mirekzeman.com

Pridajte krátky popis.
Napr. „WC je
v prízemí/kľúč má
obsluha atď.“

Zadajte, kto objekt
zapisuje. Dáva to
potom väčšiu istotu
používateľom.

Údaje: adresa/web a
telefón, nie sú povinné,
ale je dobré, keď ich
zadáte.

Zadanie objektu
ukončíte stlačením
„Pridať miesto“.

Po úspešnom zadaní
objektu sa doň môžete
vrátiť a pridať viac fotiek
(napr. toaletu, vstupné
dvere, otváraciu dobu,
vonkajší náhľad pre
ľahšie hľadanie a pod.).

