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Úvod
Cieľom dokumentu je informovať o používaní aplikácie vytvorenej v rámci projektu HUSK JOBS.
Minimálny operačný systém potrebný na používanie aplikácie:
Windows Phone 8.0
Na používanie aplikácie je potrebné priebežné aktívne pripojenie na internet.

Inštalácia
Používateľ si môže aplikáciu stiahnuť na svoje zariadenie cez Windows Phone Store obchod.
Na nakupovanie vo Windows Phone Store potrebuje používateľ e-mailovú schránku v telefóne.
Službu Windows Phone Store je možné nájsť v každom zariadení Windows Phone 8 a na
internete. Používateľ je schopný jednoducho jedným kliknutím aplikáciu stiahnuť a inštalovať.
Po začatí inštalácie systém upozorní na to, aké oprávnenia sú potrebné pre aplikáciu. Pre
pokračovanie je potrebné súhlasiť s požiadavkami na oprávnenie. Po ukončení inštalácie je
možné aplikáciu okamžite začať používať.

Prvé spustenie aplikácie
V priebehu prvého spustenia aplikácie sa používateľ stretne najprv so stránkou obsahujúcou
podmienky používania. Pokračovať v používaní aplikácie je možné iba po súhlase
s podmienkami používania. Pokiaľ používateľ nesúhlasí, aplikácia sa zatvorí.
V ďalšom kroku sa otvorí stránka na prihlásenie, ktorá sa tiež objaví iba pri prvom spustení
aplikácie. Po tomto sa aktivuje všeobecné používanie, ktoré bude ďalej predstavené.

Jazykové nastavenia
Aplikácia je dostupná v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku. Jazyk aplikácie sa mení
v závislosti od jazykových nastavení zariadenia. Pokiaľ nie je nastavený maďarský alebo
slovenský jazyk v zariadení, aplikácia sa bude spúšťať v anglickom jazyku.

Registrácia
Registrácia je možná iba online.
URL: http://www.jobfish.eu
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Navigácia
Navigácia v rámci aplikácie je možná pomocou použitia bodov menu. Počas prvého spustenia
aplikácie nie je možné zobraziť navigačné menu, pokiaľ sa používateľ nedostane ku stránke
vyhľadávania. Navigačné menu môže používateľ vysunúť na ľavej strane obrazovky.
Zobrazenie menu je možné pohybom smerujúcim od ľavej strany obrazovky. Skryť menu je
možné podobným pohybom začatým v menu smerom vľavo.
Na navigáciu o krok späť slúži tlačidlo „back“ zariadenia s Androidom.
Používateľ vie zo záhlavia zistiť, na ktorej stránke sa v danom momente nachádza.

Prihlásenie

Návštevník
Používateľ ako návštevník môže vstúpiť po stlačení tlačidla „ďalej“ na prihlasovacej obrazovke.
Dôležité je, že používateľ ako návštevník môže používať aplikáciu obmedzene.
Používateľ ako návštevník sa najviac podobá na možnosť uchádzača o zamestnanie. Rozdiel
medzi tými dvoma typmi je v spôsobe uloženia ukladaných nastavení vyhľadávania. V režime
návštevník systém ukladá uložené nastavenia vyhľadávania v zariadení. Pokiaľ sa používateľ
prihlási ako uchádzač o zamestnanie, systém automaticky posiela uložené nastavenia hľadania
na server. Po prihlásení sa ako zamestnávateľ sa stratia nastavenia uložené v režime
návštevníka.
Aplikácia umožňuje online vstup po zadaní registrovaného e-mailu a hesla.
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Zamestnávateľ
Používateľ sa môže do aplikácie prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.

Uchádzač o zamestnanie
Používateľ sa môže do aplikácie prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.
Rozdiely medzi režimami uchádzač o zamestnanie, zamestnávateľ a návštevník predstavíme
postupne v daných bodoch.

Vyhľadávanie
Používateľ má možnosť vyhľadávať na základe kľúčového slova. Ako uchádzači o zamestnanie
alebo návštevníci majú možnosť vyhľadávať medzi pracovnými ponukami. Ako zamestnávatelia
majú možnosť vyhľadávať medzi uchádzačmi o zamestnanie, tiež na základe kľúčového slova.
Vyhľadávanie je možné spustiť stlačením tlačidla „Vyhľadávanie“.

Rozšírené vyhľadávanie
Rozšíreným vyhľadávaním máme možnosť poskytnúť používateľom viac podmienok
vyhľadávania.
Druhy ďalších podmienok vyhľadávania:
● Krajina
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●
●
●

Kraj
Profesia
Pracovné zaradenie

Ako podmienku hľadania je možné vybrať iba jeden parameter.

Uloženie nastavení vyhľadávania
Na uloženie nastavení vyhľadávania je možnosť iba po otvorení rozšíreného vyhľadávania. Ak
je používateľ návštevník, uložené nastavenia vyhľadávania sú ukladané iba zariadením. V
režime pre zamestnávateľa alebo uchádzača o zamestnanie aplikácia ukladá údaje iba online.
Ukladanie môžeme začať stlačením ikony „+“. Po otvorení funkcie sa objaví jedno popup okno
v ktorom musíme zadať meno pre naše nastavenie vyhľadávania. Prijatím toho aplikácia uloží
nastavenia v závislosti od režimu používateľa.

Uložené nastavenia hľadania
Používateľ sa musí dostať na stránku „Uložené nastavenia“. Používateľ sa tu môže dostať
kliknutím na ikonu, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky vyhľadávania.
Funkcia je dostupná vo všetkých troch režimoch používateľov.

Zadanie nastavení
Dáva možnosť na načítanie vybraného nastavenia vyhľadávania. Máme možnosť vybrať si zo
zoznamu na základe mena, ktoré sme skôr zadali. Pokiaľ si používateľ vybral prvok, ktorý sa
má načítať, aplikácia sa jednoduchým kliknutím vráti na obrazovku vyhľadávania, kde vyplní
parametre vyhovujúce rozšírenému vyhľadávaniu a začne sa vyhľadávanie.
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Vymazanie nastavení
Dáva možnosť na vymazanie vybraného nastavenia vyhľadávania. Máme možnosť vybrať si zo
zoznamu na základe mena, ktoré sme skôr zadali. Pokiaľ si používateľ vybral prvok, ktorý sa
má vymazať, musí dlho kliknúť a v upozornení, ktoré sa objaví musí rozhodnúť o definitívnom
vymazaní. Vymazaný prvok nie je možné vrátiť späť.

Dátový list
Existujú dva režimy na nahliadnutie dátového listu. Spoločným bodom je, že používateľ má
odtiaľ možnosť odhlásiť sa z aplikácie.

Dátový list patriaci používateľovi
Je možnosť pozrieť si osobné údaje patriace uchádzačovi o zamestnanie. Tieto údaje je možné
zadať a meniť iba online.
Uchádzač o zamestnanie má možnosť pozrieť si svoj vlastný dátový list.
Tento dátový list sa objaví aj v prípade, ak jeden zamestnávateľ spustí vyhľadávanie medzi
uchádzačmi o zamestnanie. Ak klikne na uchádzača o zamestnanie, presunie sa na jeho
„Používateľský“ dátový list.

Dátový list patriaci spoločnosti
Dátový list patriaci zamestnávateľovi je dostupný iba pre zamestnávateľa a iba jeho vlastný.
Táto stránka obsahuje všetky informácie, ktoré zamestnávateľ zadal online. Tieto údaje je
možné zadať a meniť iba online.
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Detailná stránka inzerátu
Existuje možnosť pozrieť si aj viac charakteristík inzerovanej práce. Niekoľko dôležitých
charakteristík ako napríklad: popis práce, miesto výkonu práce, doba platnosti inzerátu,
potrebné vzdelanie.
Na daný inzerát je možné sa prihlásiť v dátovom liste.

Prihlásenie sa na inzerát
Používateľ sa v dolnej časti stránky inzerátu vie prihlásiť na inzerovanú ponuku práce a stiahnuť
svoje prihlásenie. Inzerovať je možné iba v režime pre uchádzačov o zamestnanie.

Riadenie inzerátu
Dostať sa sem je možné cez navigačné menu. Kliknutím na vybraný prvok zoznamu môžeme
otvoriť detailnú stránku inzerátu.

Moje prihlásenia
Uchádzač o zamestnanie tu nájde inzeráty, na ktoré sa prihlásil.

Moje inzeráty
Zamestnávateľ sa môže pozrieť na inzeráty, ktoré podal. Nemá možnosť zmeniť to alebo
vymazať.

Banner
Používateľ si môže kliknutím na reklamnú plochu umiestnenú na stránke vyhľadávania pozrieť
obsah patriaci k reklame na prehliadači vo svojom zariadení.
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Vizitka
Na stránke vizitka nájde používateľ logo Európskej únie a Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská republika. Stránku je možné otvoriť stlačením tlačidla „Vizitka“
v menu bode „Nastavenia“.

Verzia pre slabozrakých
Používateľ má možnosť na zapnutie doplnkovej funkcie, ktorá je schopná prečítať obsah na
obrazovke. Prečítať dokáže iba tie časti, na ktoré používateľ klikne.
Tento pomocný režim je možný zapnutím funkcie nasledovne Nastavenia Windows Phone ->
Ľahké narábanie -> Narátor, v tomto bode menu je možné nastaviť aj veľkosť písma. Veľkosť
písma je možné nastaviť pomocou posuvníka, nad ktorým sa nachádza vzorový text vo
vybranej veľkosti.
Zároveň obsahuje aj možnosť „Veľký kontrast“. Zapnutím tejto funkcie operačný systém lepšie
vyzdvihne hrany a písmená vykreslené v UI.

Podmienky používania
V režime pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca je možné si opätovne pozrieť
podmienky používania. Stránku je možné otvoriť stlačením tlačidla „Podmienky používania“
v bode „Nastavenia“ v menu.
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