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Użyte skróty i pojęcia

wybierz myszką = najedź kursorem myszki na wskazany element
strony
KLPM = kliknij lewym przyciskiem myszki

1. Wejdź na stronę www.zamkisp.pl i zaloguj się na swoim koncie.
2. W menu z lewej strony (jeśli trzeba, przewiń menu w dół, przewijając
zawartość całego okna paskiem przewijania z prawej strony Twojej
przeglądarki internetowej) wybierz myszką i KLPM

3. Otworzy się okno dopisywania zamku

Wpisz oznaczenie zamku, jego nazwę, datę aktywności (patrz dalej) oraz
liczbę QSO. Ta liczba to może być 1, co jest odczytywane jako aktywność
w danym paśmie lub rzeczywista liczba przeprowadzonych QSO. Znak stacji
jest podstawiany automatycznie. Dla przykładu zacząłem wpisywać pracę
z zamku w Działdowie.

4. Jak wstawić w formularzu datę
Należy wybrać i KLPM ikonę kalendarza – pokazuje to rysunek.

Jak posługiwać się kalendarzem? Oto jego elementy wybierane myszką:

Daty zakończenia aktywności nie trzeba pisać. System podstawi wtedy datę
rozpoczęcia aktywności.

5. Po wypisaniu pól koniecznych, wstawieniu daty wybieramy i KLPM
DALEJ. Jeżeli nie wypełniliśmy pola wymaganego ekran będzie
wyglądał jak poniżej. System pokazuje gdzie jest błąd i do dyspozycji jest
tylko przycisk POPRAW. Ja dla przykładu nie wpisałem ilości QSO
(QSO HF/QSO UKF). System nie wie w jakim paśmie przeprowadzona
była aktywność.

Jeśli wszystko było poprawnie powyższe okno będzie miało dodatkowo
przycisk WYŚLIJ.

I tu UWAGA! Przejrzyjmy formularz czy nie ma błędów, a może coś
chcemy zmienić. Mogłem np. napisać źle nazwę zamku. Przykładowo
zamiast w polu Nazwa pisać Działdowo wpisałem Dziadowo. Jeśli
oznaczenie zamku (JDA01) było poprawne, to system sam podstawi
w miejsce QTH Działdowo. Ale na wykazie aktywności umieści
DZIADOWO, bo tak było wpisane w Nazwa. Mogę jednak chcieć coś
wpisać w pole Uwagi. Zawsze jeszcze mogę wybrać i KLPM POPRAW.
Jeżeli jestem pewien swego wybieram i KLPM WYŚLIJ.
Aktywność z zamku została wpisana do systemu. Jeżeli mam do wpisania
kilka aktywności powtarzam te czynności. System jest tak „miły”, że pamięta
wpisane dane. Czasami to ułatwia, gdy mamy aktywności z tego samego dnia
lub zamki o podobnych oznaczeniach. Choć to szczegół, mało istotny, ale tak
jest.
6. Dodanie wpisanych zamków-aktywności do listy współzawodnictwa
na Dyplom Kasztelański.
Wpisane aktywności nie są jeszcze pokazywane na liście współzawodnictwa,
pokazującej ile to mamy odwiedzonych zamków. By to zrobić należy:
a. Z menu po lewej strony wskazać i KLPM Moje dyplomy

b. Pojawi się okno ze statystyką i przyciskiem ZGŁOŚ STAN DO
WSPÓŁZAWODNICTWA. Należy wskazać go i KLPM.

7. Oglądamy ile mamy zamków i jak to wygląda w porównaniu z innymi.
a. Z menu po lewej wybieramy i KLPM na WSPÓŁZAWODNICTWO

b. Wybieramy DYPLOM KASZTELAŃSKI

c. Wybieramy STACJE INDYWIDUALNE

...i możemy już patrzeć w tabelę współzawodnictwa

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na potrzeby portalu www.zamkisp.pl krótkofalarskiego
programu dyplomowego Zamki polskie.
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