Instrukcja obsługi

Instruktaż z zakresu prowadzenia i obsługi strony.

Umieszczone na stronie informacje mają zróżnicowany poziom dostępu. Wszystkie treści
dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników mających konto na stronie. Jedynie
część materiałów dostępna jest do wglądu publicznego.

UWAGA
Konto na stronie zakłada ADMINISTRATOR .
Jeśli jesteś w jakiś sposób skoligacony z naszą rodziną i chciałbyś posiadać tu własne konto,
wyślij administratorowi następujące informacje:

A. Nazwę użytkownika (najlepiej w formie: Imię, Nazwisko, Miasto, Państwo)
B. Login użytkownika (najlepiej w formie: Imię Miasto)
C. Aktywny adres mailowy
D. Hasło logowania
E. Krótka informacja o swojej osobie (skoligaceniu z rodziną).
W drodze wyjątku możliwe jest także założenie konta osobom spoza rodziny. Jeśli jesteś np.
historykiem lub dziennikarzem i zbierasz materiały związane z twoimi zainteresowaniami, to
przedstaw administratorowi dane potrzebne do rejestracji konta wraz z adnotacją z jakich
powodów lub do jakich celów chciałbyś wykorzystać znalezione na stronie informacje.

Wszelkie propozycje odnośnie prowadzenia strony, materiały które chcesz, aby znalazły się
na stronie
wyślij na:
larisch.larysz@gmail.com, lub przez system
kontaktu
na stronie.
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Jeżeli chcesz umieścić w naszej galerii jakieś zdjęcia to koniecznie określ kto może mieć do
nich dostęp ?.
A. Tylko użytkownicy (członkowie rodziny) mający własne konto na stronie.
B. Każdy internauta odwiedzający stronę.
Dotyczy to również adresów, które chcesz tu opublikować, pochodzących z zewnętrznych
galerii zdjęć
.

Istnieje możliwość założenia podstrony wyłącznie dla twojej rodziny w zakresie informacji o niej
jak i galerii fotograficzych. Propozycje prześlij na larisch.larysz@gmail.com

Wszelkie problemy związane z wszelkimi tematami możemy konsultować na 3 sposoby:

- email - larisch.larysz@gmail.com

- forum na stronie (zawsze możemy dodać więcej tematów głównych) Uwaga. Szanowne
kuzynostwo "Forum" bez logowania wyświetla tylko podstawowe tematy ogólnodostępne
,pozostałe tematy czy też działy wyświetlają się tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych
użytkowników portalu.

- komunikator na stronie (dostępny bez logowania) odpowiedzi na posty będą udzielane w jak
najszybszym czasie)
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