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Ekran wprowadzenia do aplikacji jest 
uruchamiany automatycznie podczas 
pierwszego startu aplikacji.

Funkcjonalności ekranu:

• Gest przesunięcia palcem po 
ekranie powoduje zmianę 
aktualnie widocznej karty,

• Kliknięcie w obrazek powoduje 
otwarcie i uruchomienie filmu 
promocyjnego,

• Kliknięcie w krzyżyk powoduje 
przejście do ekranu logowania.

 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji.

Ilustracja 1: Ekran wprowadzenia do aplikacji
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 2. Rejestracja i logowanie

Ekran logowania do aplikacji

Ekran logowania uruchamia się po pierwszym 
uruchomieniu aplikacji. Aby poprawnie zalo-
gować się do aplikacji użytkownik powinien 
wpisać poprawne dane autoryzacyjne. W razie 
braku konta w systemie, użytkownik może 
przejść do ekranu rejestracyjnego.

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie przycisku „zaloguj” po 
wpisanych danych autoryzacyjnych 
powoduje zalogowanie do aplikacji,

• Kliknięcie przycisku „Nowe konto” 
powoduje przeniesienie na ekran re-
jestracji nowego konta użytkownika.

• Kliknięcie przycisku „Przypomnij 
hasło” otwiera ekran przypomnienia 
hasła.

• Kliknięcie przycisku „Bez logowania” 
otwiera aplikację bez logowania, w 
trybie anonimowego użytkownika.

Ilustracja 2: Ekran logowania do aplikacji
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 2.2. Ekran przypomnienia hasła

Użytkownik po wpisaniu maila użytego przy 
rejestracji klika przycisk „Przypomnij”. Dane 
autoryzacyjne zostają przysłane na podany 
przy rejestracji adres e-mail.

Ilustracja 3: Ekran przypomnienia 
hasła do aplikacji
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Ilustracja 4: Ekran rejestracji nowego konta

Ekran rejestracji umożliwia założenie nowego 
konta w systemie.

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie przycisku „Załóż konto” po-
woduje walidację formularza i wysła-
nie danych na serwer. Po poprawnej 
rejestracji użytkownik zostaje auto-
matycznie zalogowany do aplikacji.

• Kliknięcie przycisku „Wyświetl regula-
min” powoduje otwarcie regulaminu 
aplikacji.

• Reguły walidacji formularza rejestra-
cyjnego:

• Użytkownik musi wpisać poprawny 
adres e-mail.

• Użytkownik musi wpisać hasło składa-
jące się z co najmniej ośmiu znaków.

• Użytkownik musi wprowadzić iden-
tyczne hasło w drugim polu do tego 
celu.

• Użytkownik musi wprowadzić po-
prawny numer telefonu.

• Do poprawnej walidacji jest wyma-
gane zaznaczenie opcji „Akceptuję 
regulamin”.

 2.3. Ekran rejestracji
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Ilustracja 5: Ekran główny aplikacji

 3. Ekran główny i menu nawigacyjne aplikacji

 3.1. Ekran główny aplikacji

Po poprawnym zalogowaniu do rejestracji bądź 
uruchomieniu aplikacji w trybie anonimowego 
użytkownika zostaje otwarty ekran główny 
aplikacji. Ekran zapewnia nawigację do głów-
nych funkcjonalności aplikacji.

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie w główne ikony powoduje 
otwieranie odpowiadających ekra-
nów.

• Kliknięcie w ikonę „koperta” powodu-
je otwarcie ekranu z nieprzeczytany-
mi wiadomościami.

• Kliknięcie w ikonę „dzwonek” powo-
duje otwarcie ekranu zawierającego 
listę alertów wysłanych do systemu 
Alert Szczecin.

• Kliknięcie w ikonę „menu” w belce 
górnej powoduje otwarcie bocznego 
menu nawigacyjnego aplikacji.

• Liczby zamieszczone obok ikon i obok 
podpisów ikon reprezentują ilość 
nieprzeczytanych wiadomości, bądź 
liczbę alertów wysłanych na serwer 
lub zapisanych w skrzynce nadawczej.
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Ilustracja 6: Boczne menu nawigacyjne

Boczne menu nawigacyjne umożliwia 
uruchamianie ekranów głównych funkcjo-
nalności aplikacji. Ikony z cyframi umiesz-
czone obok przycisków w menu oznaczają 
ilość alertów przesłanych na serwer 
systemu Alert Szczecin, ilość alertów zapi-
sanych w skrzynce nadawczej urządzenia 
bądź ilość nieprzeczytanych wiadomości 
od obsługi systemu.

 3.2. Boczne menu nawigacyjne aplikacji
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Ilustracja 7: Ekran dodawania nowego alertu- cz.1

Ekran dodawania alertu umożliwia dodanie 
nowego alertu do systemu Alert Szczecin, bądź 
zapisanie alertu do dalszej edycji w pamięci 
urządzenia.

Na pokazanym wyżej ekranie użytkownik ma 
możliwość dodania opisu alertu oraz przypisa-
nie kategorii do dodawanego alertu z rozwijal-
nej listy.

 4. Ekran dodawania nowego alertu
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Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie w ikonę „Dodaj zdjęcie” 
umożliwia wybranie zdjęcia z galerii, 
bądź zrobienie zdjęcia urządzeniem i 
dołączenie do właśnie uzupełnianego 
alertu.

• Kliknięcie w przycisk „Usuń” powodu-
je usunięcie załączonego zdjęcia.

• Kliknięcie na zamieszczonym frag-
mencie mapy powoduje upuszcze-
nie pineski z lokalizacją GPS alertu. 
Domyślnie znacznik jest umieszczana 
w ostatniej znanej lokalizacji użytkow-
nika.

• Poniżej mapy zamieszczone są 
współrzędne zaznaczonego miejsca: 
długość i szerokość geograficzna.

• Kliknięcie w przycisk „Wyślij” powo-
duje rozpoczęcie wysyłania alertu na 
serwer systemu Alert Szczecin.

• Kliknięcie w przycisk „Wyślij później” 
w belce z logo aplikacji powoduje 
zapis alertu na urządzeniu do później-
szego wysłania.

• 

Warunki walidacji formularza 
edycji nowego alertu:

• Użytkownik powinien uzupełnić opis 
alertu.

• Użytkownik powinien wybrać katego-
rię dodawanego alertu.

• Użytkownik powinien zaznaczyć loka-
lizację nowo dodawanego alertu.

Ilustracja 8: Ekran dodawania nowego alertu- cz.2
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Ilustracja 9: Ekran wysyłania alertu

 4.1. Proces wysyłania alertu

Po kliknięciu przycisku „Wyślij” pojawia się 
pasek reprezentujący postęp w wysyłaniu 
alertu. Po poprawnym wysłaniu alertu wy-
świetlana jest stosowna informacja i zamy-
kane okno.

Po poprawnym wysłaniu alertu wyświetlana 
jest stosowna informacja i zamykane okno.
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Ilustracja 10: Widok listy alertów w skrzynce nadawczej

Ekran umożliwia dostęp do alertów nie prze-
słanych na serwer systemu Alert Szczecin, 
zapisanych w skrzynce nadawczej urządzenia. 
Ekran umożliwia reprezentację alertów w 
postaci listy, siatki lub wyświetlenia mapy z 
pineskami reprezentującymi zapisane alerty.

5.1. Widok listy alertów

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie w kafelek otwiera ekran 
edycji alertu

 5. Ekran listy alertów w skrzynce nadawczej
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Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie w kafelek powoduje otwo-
rzenie ekranu edycji alertu

• Ikony z cyframi zamieszczone na 
kafelkach informują o ilości zdjęć 
załączonych do alertu

Ilustracja 11: Widok siatki alertów w skrzynce nadawczej

 5.2. Widok siatki z listą alertów
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Funkcjonalności ekranu:

• Zamieszczone na mapie znaczniki 
reprezentują alerty i informują o ich 
lokalizacji.

• Kliknięcie w znacznik umożliwia otwo-
rzenie ekranu edycji alertu

Ilustracja 12: Widok mapy alertów w skrzynce nadawczej

 5.3 Widok mapy ze znacznikami alertów
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Ilustracja 13: Ekran edycji alertu w skrzynce nadawczej

Ekran edycji zgłoszenia umożliwia wprowadze-
nie zmian w alercie zapisanym na urządzeniu. 
Możliwa jest edycja treści alertu, kategorii i 
jego lokalizacji a także udostępniona jest funk-
cja dodawania i usuwania zdjęć.

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie ikonki ze strzałką „wstecz” 
anuluje wprowadzone zmiany i po-
wraca do listy alertów.

• Kliknięcie przycisku „wyślij później” 
zapisuje wprowadzone zmiany.

• Kliknięcie przycisku „wyślij” powodu-
je wysłanie alertu do systemu Alert 
Szczecin.

 5.4 Ekran edycji zgłoszenia
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Ekran umożliwia przejście do ekranu szczegó-
łów wybranego zgłoszenia.

6.1. Widok listy zgłoszeń

6.2. Widok siatki zgłoszeń

 6.3. Widok mapy zgłoszeń

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie w wybrany alert powoduje 
otwarcie ekranu szczegółów zgłosze-
nia.

• Kliknięcie w ikonę lupy „Szukaj” 
umożliwia przeszukiwanie listy 
alertów pod kątem wprowadzonego 
tekstu.

• Kliknięcie w ikonę „Filtruj” znajdują-
cej się na głównej belce umożliwia 
otwarcie ekranu umożliwiającego 
filtrowanie alertów wedle wybranych 
kategorii, statusów oraz zakresu dat

 6. Ekran alertów wysłanych do systemu  
Alert Szczecin

Widok mapyWidok w układzie galeriiWidok listy
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Funkcjonalności ekranu:

• Ekran umożliwia filtrowanie zgłoszeń 
wyświetlanych na liście zgłoszeń we-
dle zadanych parametrów: statusów, 
kategorii zgłoszeń, zakresu dat.

• Kliknięcie przycisku „Filtruj” powodu-
je zapis wybranego filtra i przejście 
do listy alertów z wybranymi zgłosze-
niami.

• Kliknięcie przycisku „Wyczyść” umożli-
wia wyczyszczenie okna filtra.

 6.4 Ekran filtra zgłoszeń
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Funkcjonalności ekranu:

• Ekran wyświetla numer w systemie 
oraz datę i godzinę jego wysłania.

• Ikonki „łapki” umożliwiają wystawie-
nie oceny wyrażającej zadowolenie z 
obsługi zgłoszenia.

• Na ekranie wyświetlana jest treść 
zgłoszenia, jego kategorie, autor, 
progres w obsłudze zgłoszenia oraz 
status.

Ilustracja 19: Ekran szczegółów zgłoszenia przesłanego do 
systemu- cz.1

 7. Ekran szczegółów zgłoszenia



19

Funkcjonalności ekranu:

• Kliknięcie kafelka „Dodaj zdjęcie” 
umożliwia dołączenie nowego zdjęcia 
do zgłoszenia.

• Znacznik na mapie informuje o lokali-
zacji alertu.
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Ilustracja 20: Ekran szczegółów zgłoszenia przesłanego do 
systemu- cz.2

Funkcjonalności ekranu:

• Współrzędne pod mapą informują o 
lokalizacji - długości i szerokości geo-
graficznej zgłoszenia.

• Przycisk „Wycofaj zgłoszenie” umoż-
liwia wysłanie prośby o wycofanie 
zgłoszenia z systemu.

• Poniżej znajdują się dymki z wiado-
mościami od użytkownika i obsłu-
gi systemu Alert Szczecin. W tym 
miejscu jest wyświetlana konwersacja 
zgłaszającego z obsługującym alert.

• Kliknięcie w „krzyżyk” umożliwia anu-
lowanie wiadomości.

• Kliknięcie przycisku „wyślij” powo-
duje wysłanie wiadomości wpisanej 
w przeznaczonym do tego polu nad 
przyciskiem.
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Ekran wyświetla listę nieprzeczytanych wia-
domości do użytkownika od obsługi systemu 
Alert Szczecin. Kliknięcie w wiadomość otwiera 
ekran szczegółów zgłoszenia. Tekst zaznaczony 
na niebiesko informuje o zgłoszeniu do którego 
przypisana jest wiadomość.

 Ilustracja 21: Ekran nieprzeczytanych wiadomości od 
obsługi systemu

 8. Ekran nieprzeczytanych wiadomości



22

Funkcjonalności ekranu:

• Ekran wyświetla wprowadzone do 
systemu imię i nazwisko użytkownika.

• Ekran umożliwia edycję hasła do 
konta.

• Ekran wyświetla wprowadzony do 
systemu numer telefonu użytkowni-
ka. Umożliwia jego edycję.

 9. Ekran danych konta użytkownika
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Funkcjonalności ekranu:

• W przypadku chęci edycji hasła, nale-
ży zaznaczyć przycisk „Zastosuj nowe 
hasło”

• W przypadku chęci usunięcia kon-
ta, należy zaznaczyć przycisk „Usuń 
konto”

• Ikony z cyframi oznaczają ilość zgło-
szonych alertów przynależących do 
odpowiadającej kategorii.

• Kliknięcie przycisku „Zapisz” umoż-
liwia zatwierdzenie wprowadzonych 
zmian i edycję konta w systemie Alert 
Szczecin.

Ilustracja 23: Ekran danych konta użytkownika
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Funkcjonalności ekranu:

• Ekran wyświetla opis aplikacji, in-
formacje kontaktowe oraz aktualnie 
zainstalowaną wersję.

• Na dole ekranu ekran wyświetla infor-
mację o statusie połączenia interne-
towego użytkownika.

• Ekran wyświetla informację o statu-
sie i dokładności lokalizacji wykrytej 
przez odbiornik GPS urządzenia 
mobilnego.

• Przycisk „Wyświetl regulamin” 
umożliwia otwarcie strony zawierają-
cej regulamin korzystania z aplikacji 
mobilnej.

 10.  Ekran informacji o aplikacji
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