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1. Menüpontok, toolbar
1.1. Menüpontok
A rendszerben az alábbi menüpontok érhetők el:
Idővonal
Profil
Profilkép cseréje
Profilvideó cseréje
Profil szerkesztése
Adatvédelem
Beállítások
Értesítések
Előfizetéseim
Ismerősök
Keresek valakit
Összes ismerősöm
Elküldött kérések
Rám váró kérések
Csoportok
Csoport létrehozása
Csoportjaim
Csoportok keresése
Képek
Képeim
Kép feltöltése
Videók
Videóim
Videó keresése
Esemény

Eseményeim
Esemény keresése
Levél

1.2. Toolbar
Toolbar-nak hívjuk azt a sávot, mely a menü alatt közvetlenül a rózsaszín csíkban helyezkedik el. Itt az
alábbi funkciókat érheted el (balról jobbra haladva):
Házikó – visszaugorhatsz az idővonalra
Földgömb – A legutóbbi rendszer értesítéseket érheted el egy felugró ablakban (pl.: egy ismerős
bejegyzést írt az idővonalra)
Emberkék – Az ismerősnek jelöléseket érheted el egy felugró ablakban
Boríték – Az új üzeneteket érheted el egy felugró ablakban
Keresés – Ismerősökre, csoportokra, eseményekre, képekre, videókra kereshetsz rá
Bélyegkép – A profil fotód miniatűr bélyegképét láthatod, melyre klikkelve megjelenik a profilod
Neved
Fogaskerék – Itt az alábbi funkciókat érheted el: Profilkép megváltoztatása, profil szerkesztése,
adatvédelmi beállítások
Kikapcsoló – A funkcióval kiléphetsz fiókodból

2. Idővonal

A rendszerbe történő belépést követően automatikusan az idővonalra érkezel. Ez az oldal tartalmazza
a Téged érintő hírfolyamot, azaz az összes ismerősöd által tett bejegyzést, a csoportjaidon (és
csoportok, melyeknek tagja vagy), eseményeiden (és események, melynek tagja vagy), képeiden (és
képek, amelyeken meg vagy jelölve), videóidon (és videók, amelyeken meg vagy jelölve) belüli
hírfolyamot.
A bal oldali oszlopban a csoportjaidról (tagok száma, megtekintés, hozzászólás), alatta pedig az
eseményeidről olvashatsz közvetlen összefoglaló információt.
A jobb oldali oszlopban a rendszer által ajánlott ismerősöket olvashatod (nem, érdeklődési kör, kor
alapján, tartózkodási hely alapján), alatta pedig a rendszerbe feltöltött legújabb képeket.

2.1. Új bejegyzések
Lehetőséged van új bejegyzést létrehozni az alábbi funkció segítségével, így meg tudod osztani az
ismerőseiddel:

Nincs más dolgod, mint beírni a megosztani kívánt szöveget az „Írd le a gondolatodat az idővonalra…”
sávba. Amennyiben képet kívánsz megosztani, válaszd a Kép gombot, majd a „Kép kiválasztása a
feltöltéshez” funkcióval tölts fel egy szabadon választott képet.
Videó megosztásához válaszd ki a videó gombot. Ezután írd be a videó elérési url-jét (pl.:
www.youtube.com/watch?v=kW8yMWng47E), majd miután a rendszer beillesztette az általa
felismert videó bélyegképét és rövid leírását válassz nyomd meg a poszt gombot.

Saját gépről is feltölthetsz videót. Ebben az esetben a Videó feltöltése gombot nyomd meg.
Megjegyzés: Videó feltöltésekor a rendszer egy ütemezett feladatban feldolgozza a feltöltött
videókat. Ennek átfutási ideje 5 perc, tehát ezután lesz a videó csak elérhető. A rendszer erről e-mail
üzenetet küld.
Esemény létrehozásához és azonnali megosztásához válaszd ki az esemény gombot, majd adj egy
címet és rövid leírást az eseményhez. Az esemény részletei gomb megnyomásával meg tudod adni az
esemény adatait (kategória, kezdés/befejezés időpontja, helyszín) majd a kész gombbal rögzítsd.

2.2. Bejegyzések funkciói
Ha létrehoztál egy bejegyzést, akkor a bejegyzés jobb felső sarkában lévő nyíl megnyomásával az
alábbi funkciókat éred el:
•

Adatvédelmi beállítás

•
•

Ennek a funkciónak a segítségével beállíthatjuk, hogy az adott bejegyzést ki láthatja, tehát
felülírhatjuk a globális adatvédelmi beállításokat
Folyam elrejtése
Elrejthetjük a bejegyzést a hírfolyamról, vagyis az idővonalról
Poszt törlése
Törölhetjük az idővonalról a bejegyzést

3. Profil
Megjeleníti a profil oldaladat, mely az alábbi szekciókból áll:

Profil borítókép, rajta a profil képeddel, neveddel, koroddal, nemeddel, illetve a jobb felső sarokban
egy fogaskerék, melyre ráklikkelve lehetőséged van a borítóképet és profilképet közvetlenül
szerkeszteni, illetve módosíthatod a profilod elérésének url-jét.
Menüsor az alábbi menüpontokkal: Ismerős (megmutatja az ismerőseidet), Kép (megmutatja a
feltöltött, megosztott képeidet), Videó (megmutatja a feltöltött, megosztott videóidat), Csoport
(megmutatja a csoportjaidat), Események (megmutatja az eseményeidet).
Magamról – megmutatja a regisztráció során feltöltött információkat Rólad
Idővonal – megmutatja a saját idővonaladat
Profil szerkesztése – a gomb megnyomásával lehetőséged van a profilod szerkesztésére

3.1. Profilkép cseréje

Ezzel a funkcióval cserélheted le profil képedet. Maximum 8MB nagyságú fájlt tölthetsz fel. Válaszd ki
a feltölteni kívánt fájlt, majd nyomd meg a feltöltés gombot.

3.2. Profilvideó cseréje
Ezzel a funkcióval beállíthatod profil videónak egy már korábban feltöltött, vagy megosztott videódat

3.3. Profil szerkesztése
Itt lehetőséged van módosítani a regisztrációnál megadott alap információkat, születési, személyes és
elérhetőségi adataidat, valamint a hozzáféréssel kapcsolatos adatokat.
Az információk szekciónál elérhető adatoknál külön-külön állíthatod a más személyek számára való
láthatósági beállításokat a jobb oldalon lévő földgömbre kattintva.

3.4. Adatvédelem
Beállítható, hogy az Ismerősök, Események, Videók és Képek milyen célközönség számára legyen
elérhető, látható.

3.5. Beállítások
Beállítható, hogy az idővonalon (tevékenység folyam) hány elem legyen látható egy oldalon,
engedélyezni lehet, hogy lájkolják a profilodat, mutassa az online státuszodat, beállítható a profil
láthatósága a célközönség számára, illetve a profilod url-jét módosíthatod.
A felső menüsorban elérhető E-mailek & Értesítések menüpontra klikkelve módosíthatod azt, hogy
milyen tevékenységről kérsz e-mail értesítést, és rendszeren belüli értesítést.

3.6. Értesítések
A rendszer Téged érintő értesítéseit tekintheted meg.

3.7. Előfizetéseim
Ebben a menüpontban az előfizetéseidet tudod megtekinteni.
Amennyiben lejár az előfizetésed, a rendszer automatikusan felajánlja Neked a megújítás
lehetőségét.

4. Ismerősök
Ebben a menüpontban láthatod a meglévő ismerőseidet.

Az ismerősök keresése funkcióval rákereshetsz egy bizonyos személyre, abban az esetben ha már
ismerősöd! Az ismerősök meghívása gombbal meghívhatod egy barátodat, hogy csatlakozzon a
rendszerhez.
Az Online nyomógomb segítségével szűkítheted a listát, hogy csak az online ismerősök jelenjenek
meg. Az online ismerősöknél látható egy Chat és Videóchat gomb, melyekre klikkelve közvetlenül az
ismerősöddel tudsz chatelni és videóchatelni.

4.1. Összes ismerősöm
Ugyanaz a funkció, mint az Ismerősök.

4.2. Elküldött kérések
Itt megtalálod az általad megjelölt ismerősnek jelöléseket, amelyek még nem lettek jóváhagyva.

4.3. Rám váró kérések
Itt találod a Te jóváhagyásodra váró ismerősnek jelöléseket.

4.4. Összes tag
A rendszerben lévő összes tagot itt listázhatod, illetve kereshetsz közöttük a Részletes keresés gomb
megnyomásával.

5. Csoportok

A csoportok menüpontban a rendszer listázza az összes csoportot. Lehetőséged van kategóriánként
keresni bennük, illetve sorba rendezni őket több szempont alapján. A csoportok keresése funkcióval
szótöredék alapján megkeresheted az általad keresett csoportot. Az új csoport gombbal lehetőséged
van új csoport létrehozni.

5.1. Csoport létrehozása
A csoport létrehozása funkció közvetlenül elérhető innen is.
A kitöltendő adatok egyértelműek.
A zárt csoportok funkcióval azt érhetjük el, hogy a csoport adminnak jóvá kell hagyni minden csoport
tagsági kérést.

5.2. Csoportjaim
Ez a nézet a Te csoportjaidat tartalmazza, listázza.

5.3. Csoportok keresése
Ebben a menüpontban csoportokra tudsz keresni.

6. Képek
Ez a nézet az általad feltöltött fotókat, fotóalbumokat tartalmazza.

6.1. Képeim
Ez a nézet az összes általad feltöltött fotót tartalmazza (profil, hírfolyam, stb.)

6.2. Kép feltöltése
Innen lehetőséged van közvetlenül feltölteni képet egy általad kiválasztott albumba.
Elsőként az albumot kell kiválasztani, majd a képet kiválasztani, végül a Feltöltés indítása gombot kell
megnyomni.

7. Videók
Ez a nézet listázza az összes videódat. Lehetőség van új videó hozzáadására is.
Videót két féle módon tölthetsz fel:
-

egy videó url-jének megadásával
videó feltöltése saját gépről (max. 20MB)

Megjegyzés: Videó feltöltésekor a rendszer egy ütemezett feladatban feldolgozza a feltöltött
videókat. Ennek átfutási ideje 5 perc, tehát ezután lesz a videó csak elérhető. A rendszer erről e-mail
üzenetet küld.

7.1. Videóim
Ugyanaz a funkció, mint a videók.

7.2. Videók keresése
Ebben a nézetben lehetőség van keresni a videók között.

8. Esemény
Ez a nézet listázza az összes eseményt. Lehetőség van új esemény létrehozására is.

8.1. Eseményeim
Ez a nézet a Te eseményeidet listázza.

8.2. Esemény keresése
Itt lehetőség van eseményekre keresni.

9. Levél
Ebben a nézetben megtekintheted a beérkező és elküldött üzeneteidet, valamint itt hozhatsz létre új
üzeneteket.

10. Chat/Videóchat
A rendszer lehetőséget ad arra, hogy chatelj az ismerőseiddel.

A funkciót a jobb alsó sarokban lévő Chat gombra klikkelve tudod megnyitni.
Két fontos részre tagolódik a funkció:
Közös chat és privát chat
A közös chat felületén minden ismerősödnek küldhetsz üzenetet, amelyet mindegyik láthat.

A privát chat felületén kiválaszthatod online ismerősödet és közvetlenül neki küldhetsz üzenetet.
Videóchatelni privát üzenetben lehet a videóchat gomb megnyomásával.

