I Proces rejestracji
Aplikacje dostępne w portalu działają w systemie:
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP z Service Pack 3.
W celu założenia konta w portalu rezerwacji zasobów usług kampusowych należy kliknąd na link
Rejestracja w menu głównym.

Otworzy się poniższy formularz, którego wszystkie pola należy wypełnid prawdziwymi danymi.

Po kliknięciu przycisku Dalej należy zaakceptowad oświadczenia oraz wyrazid zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych.

W kolejnym kroku należy ustawid hasło do swojego konta.

Po wypełnieniu wszystkich powyższych formularzy na podane konto mailowe przyjdzie link
aktywacyjny, który należy kliknąd lub wkleid w oknie przeglądarki internetowej, aby dokooczyd proces
rejestracji.
Po weryfikacji przez administratora wprowadzonych danych, konto zostanie aktywowanie i będzie
można z niego korzystad do rezerwacji zasobów.

II Proces rezerwacji zasobów
Rezerwacja zasobów odbywa się z wyprzedzeniem i jest dokonywana z dokładnością do 10
minutowego kwantu czasu.
Po aktywowaniu konta przez administratora użytkownik dostaje dostęp do bloku Strefa użytkownika.

Aby utworzyd nową rezerwację należy kliknąd link Nowa rezerwacja. Otworzy się wówczas poniższy
formularz. Przy jego pomocy można wybrad rezerwację samej aplikacji lub systemu operacyjnego.

W następnym kroku należy wybrad z listy dostępnych aplikacji lub maszyn wirtualnych tę, którą
chcemy zarezerwowad.

Kolejnym etapem rezerwacji jest wybór przedziałów czasowych, w których użytkownik chciałby
dokonad rezerwacji. Kalendarz rezerwacji podzielony jest na godzinne przedziały czasu, które
informują użytkowania o:




Możliwości dokonania ciągłej rezerwacji w godzinnym kwancie
Braku możliwości dokonania ciągłej rezerwacji w godzinnym kwancie
Bralu możliwości dokonania rezerwacji

Użytkownik wybiera jeden lub wiele przedziałów czasowych, w których chciałby dokonad rezerwacji.
Podczas wybierania tychże przedziałów mogą byd wyświetlane informacje bądź ostrzeżenia o
pojawiających się ograniczeniach.

Na podstawie danych zgromadzonych w poprzednim kroku, system przedstawia co najmniej jedną
propozycję przedziału czasowego, w którym użytkownik może dokonad rezerwacji. System generuje

tylko jedną propozycję jeżeli jest możliwośd dokonania ciągłej rezerwacji w całym przedziale
czasowym, w przeciwnym razie generowanych jest kilka najlepiej dopasowanych propozycji. Każda
propozycja jest rozszerzona o 30 minutowe bufory czasowe z lewej i z prawej strony. W tym kroku
użytkownik może zdefiniowad przedział czasowy z dokładnością do 10 minutowego kwantu czasu
przesuwając wybrany suwak z lewej i/lub z prawej strony.

Po wybraniu przycisku Dalej nastąpi wyświetlenie okna z podsumowaniem rezerwacji.

Po wybraniu przycisku Zatwierdź rezerwacja będzie dokonana na okres wybrany przez użytkownika.

Uruchomienie aplikacji bądź maszyny wirtualnej możliwe jest tylko w przedziale czasu wybranym
przez użytkownika. Pojawi się wówczas dodatkowa ikona w kolumnie Akcja. Po jego kliknięciu
otwiera się okno z ostrzeżeniem na którym należy kliknąd Połącz.

W kolejnym oknie należy podad swoja nazwę użytkownika poprzedzona nazwą domeny i ukośnikiem
np.: platon\nazwa-uzytkownika oraz hasło.

Po poprawnym wpisaniu nazwy użytkownika i hasła użytkownik otrzymuje aplikację z której może
korzystad do kooca okna czasowego.

