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1. Menu portalu

Niewidzialna Galeria Sztuki to portal z audiodeskrypcją dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury.
Instrukcja obsługi zawiera szczegółowy opis funkcjonalności dla użytkownika portalu Niewidzialna Galeria Sztuki (w skrócie dalej zwanej NGS).
Osoby już zarejestrowane w e-Kiosku otrzymają od administratora Niewidzialnej Galerii Sztuki jednorazowe hasło umożliwiające zarejestrowanie się z użyciem dotychczasowego loginu. Pozostałe osoby mogą zarejestrować się na portalu przy użyciu linku „Zarejestruj się”.
W głównym Menu portalu dostępne są następujące opcje:
	Strona główna –podane są tutaj podstawowe informację dotyczące portalu oraz adresem mailowym do kontaktu dla użytkowników.
	Wyloguj się – po wybraniu tej opcji nastąpi wylogowanie użytkownika z portalu

Zmień hasło – po wybraniu tej opcji użytkownik może zmienić swoje dotychczasowe hasło (czynność ta opisana jest w dalszej części instrukcji)
Galeria – po wybraniu tej opcji użytkownik może przeglądać, wybierać dzieła sztuki
Albumy - po wybraniu tej opcji użytkownik może przeglądać, wybierać dzieła sztuki oraz tworzyć własne wybrane wcześniej zestawy/albumy dzieł
Wymienione opcje dostępne są po zalogowaniu się do portalu NGS.
2. Użytkownik zarejestrowany w e-Kiosk

Wszyscy użytkownicy dotychczas korzystający z serwisu e-Kiosk otrzymają drogą elektroniczną od administratora Niewidzialnej Galerii Sztuki (NGS) jednorazowe hasła dostępu do portalu NGS. Dotychczasowy login nadany w e-Kiosku pozostaje bez zmian.
Aby skorzystać z portalu NGS w przeglądarce internetowej należy wpisać adres portalu: http://www.ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/
Następnie z Menu wybrać Zaloguj się, po czym w polu:
	Login użytkownika - wpisać swój login

Hasło - podać otrzymane jednorazowe hasło
Po zalogowaniu użytkownik powinien zmienić hasło.
Z Menu należy wybrać Zmiana hasła, następnie w polu:
	Bieżące hasło - podać aktualne hasło

Nowe hasło - podać nowe hasło
Potwierdź nowe hasło – powtórzyć hasło wpisane w polu nowe hasło
Następnie wybrać przycisk Zmień hasło.
Po czym należy wybrać z Menu Wyloguj się oraz ponownie zalogować się podając nowe hasło.
W trakcie logowania (po wpisaniu login i hasło) można zaznaczyć Zapamiętaj mnie. Przy wyborze tej opcji kolejne korzystanie z portalu nie będzie wymagało każdorazowego logowania, serwis automatycznie zapamięta login i hasło danego użytkownika.
Po zmianie hasła i ponownym zalogowaniu użytkownik ma pełen dostęp do portalu z audiodeskrypcją dzieł sztuki.
3. Rejestracja nowego użytkownika

Użytkownicy niezarejestrowani w e-Kiosku muszą dokonać rejestracji na portalu NGS.
Rejestracja użytkownika jest konieczna w celu uzyskania dostępu do korzystania z portalu NGW.
Aby skorzystać z portalu NGS w przeglądarce internetowej należy pisać adres portalu to jest: http://www.ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/.
Po pojawieniu się strony głównej portalu należy z Menu wybrać Zarejestruj się, po czym pojawi się formularz z danymi, które należy uzupełnić.
Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia:
	Stopień niepełnosprawności wzroku - powinno zawierać minimum 5 znaków
	Typ dokumentu potwierdzającego inwalidztwo narządu wzroku - powinno zawierać minimum 5 znaków
	Numer dokumentu - podanego wyżej
	Login użytkownika – wybrany przez siebie login przy pomocy, którego użytkownik będzie mógł się logować
	Hasło użytkownika – powinno zawierać minimum 6 znaków

Imię
Nazwisko
Ulica
Numer Domu
Numer Lokalu
Miejscowość
Województwo - tutaj należy wybrać dane województwo z listy
Telefon do kontaktu
Adres e-mail
Po wypełnieniu wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym należy wybrać przycisk Zarejestruj się.
Pod formularzem rejestracyjnym zawarta jest informacja dotycząca ankiety użytkownika NGS:
„Proszę o przesłanie na podany przeze mnie adres ankiety użytkownika Niewidzialnej Galerii Sztuki. Ankietę należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i wraz z kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wzroku odesłać na adres: Stowarzyszenie „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock”
Po zarejestrowaniu się użytkownik oczekuje na otrzymanie formularza w formie papierowej, który powinien być podpisany przez potencjalnego użytkownika portalu i odesłany na adres Stowarzyszenia łącznie z kopią potwierdzającą niepełnosprawność.
Po zweryfikowaniu przez Administratora portalu danych użytkownika zostanie wysłana drogą elektroniczną (na podany w formularzy adres e-mail) informacja o możliwości korzystania z portalu.
Od tego momentu użytkownik może w pełni korzystać z NGS.
W tym celu należ zalogować się wykorzystując login i hasło podane w formularzu rejestracyjnym.
Z Menu na stronie głównej NGS wybrać Zaloguj się, po czym w polu:
	Login użytkownika - wpisać swój login
	Hasło - podać swoje hasło


Podczas logowania istnieje również możliwość zaznaczenia Zapamiętaj mnie. Przy wyborze tej opcji kolejne korzystanie z portalu nie będzie wymagało każdorazowego logowania serwis automatycznie zapamięta login i hasło danego użytkownika.

Użytkownik może zmienić swoje hasło, w tym celu należy:
Z Menu wybrać Zmiana hasła, następnie w polu:
	Bieżące hasło - podać aktualne hasło

Nowe hasło - podać nowe hasło
Potwierdź nowe hasło – powtórzyć hasło wpisane w polu nowe hasło
Następnie wybrać przycisk Zmień hasło.
Po czym należy wybrać z Menu Wyloguj się oraz ponownie zalogować się podając nowe hasło.
4. Korzystanie z dostępnych funkcji Niewidzialnej Galerii Sztuki

Po zalogowaniu się do portalu użytkownik ma dostęp do opisu wybranych dzieł sztuki poprzez dostępne opcje w Menu portalu Galerii, Albumy.
4.1. Dzieła sztuki w Galerii
Aby skorzystać z dostępnych na portalu dzieł należy z Menu wybrać link Galeria, następnie można uszczegółowić swój wybór o następujące opcje:
	Rodzaj dzieła: pozycje do wybrania z listy:

- dowolny - udostępnione zostaną wszystkie rodzaje dzieł
- Malarstwo
- rzeźba
- Architektura
- inny
	Epoka: pozycje do wybrania z listy:

- dowolna – udostępnione zostaną wszystkie epoki
- prehistoria
- starożytność (w tym Egipt, Grecja, Rzym)
- średniowiecze
- sztuka nowożytna (od dziesiątego do dziewiętnastego wieku)
- sztuka nowoczesna ( do pierwszej połowy dwudziestego wieku)
- sztuka współczesna (od drugiej połowy dwudziestego wieku do czasów obecnych)
	Autor
	Tytuł
	Miejsce ekspozycji
	Sortowanie – umożliwia wybranie dzieła według wyżej wymienionych opcji: rodzaj, epoka, autor, technika tytuł, miejsce ekspozycji.

Po wybraniu określonych przez siebie dzieł sztuki należy wybrać przycisk szukaj. Następnie na ekranie pojawi się lista dostępnych na portalu dzieł, gdzie w kolumnie opcje dostępna jest audiodeskrypcja danego dzieła sztuki.
Po wybraniu linku deskrypcja dostępny jest opis wybranego dzieła.
4.2. Dzieła sztuki w Albumie
Aby skorzystać z dostępnych na portalu dzieł należy z Menu wybrać link Album, następnie można uszczegółowić swój wybór o następujące opcje:
	Rodzaj dzieła: pozycje do wybrania z listy:

- dowolny - udostępnione zostaną wszystkie rodzaje dzieł
- Malarstwo
- rzeźba
- Architektura
- inny
	Epoka: pozycje do wybrania z listy:

- dowolna – udostępnione zostaną wszystkie epoki
- prehistoria
- starożytność (w tym Egipt, Grecja, Rzym)
- średniowiecze
- sztuka nowożytna (od dziesiątego do dziewiętnastego wieku)
- sztuka nowoczesna ( do pierwszej połowy dwudziestego wieku)
- sztuka współczesna (od drugiej połowy dwudziestego wieku do czasów obecnych)
	Autor

Tytuł
Miejsce ekspozycji
Sortowanie – umożliwia wybranie dzieła według wyżej wymienionych opcji: rodzaj, epoka, autor, technika tytuł, miejsce ekspozycji.
Po wybraniu określonych przez siebie dzieł sztuki należy wybrać przycisk szukaj. Następnie na ekranie pojawi się lista dostępnych na ekranie pojawią się wszystkie dostępne w bazie opisy dzieł sztuki.



