Pomoc dla użytkowników chcących uzyskać możliwość administrowania serwisem.
Rejestracja użytkownika jest wymagana tylko dla osób, które chcą zarządzad zawartością serwisu,
oraz osób zamierzających dodawanie zawartości dla własnego profilu osoby. Poza tym rejestracja
umożliwia dodawanie komentarzy, i przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami (co w chwili
obecnej nie jest dostępne).
Przebieg Rejestracji

Po kliknięciu linku Zarejestruj, umieszczonego po prawej stronie, zostanie wyświetlony formularz w
którym należy podad adres email oraz hasło, zakres dozwolonych znaków wynosi minimum od 6 do
128, oraz wymagane jest zaznaczenie akceptacji regulaminu. Po kliknięciu „Utwórz konto”, na podany
adres email zostanie wysłana wiadomośd w której znajdowad się będzie link aktywujący konto.
Wiadomośd będzie posiadad adres nadania rejestracja@bmc24.pl. Po kliknięciu linku lub skopiowaniu
go i wklejeniu w pasku adresu przeglądarki zatwierdzając enterem, nastąpi aktywacja konta. Po
pozytywnej aktywacji, będzie można się zalogowad.
Przebieg Logowania

Wymagane jest podanie adresu email przesłanego podczas rejestracji oraz hasła. W przypadku
zapomnianego hasła, nie ma możliwości jego odzyskania, możliwe natomiast jest wygenerowanie
ponownie przy użyciu opcji wygeneruj hasło(obecnie ta możliwośd nie jest dostępna). Nowe
wygenerowane hasło zostanie wysłane na adres email. Po zalogowaniu należy go zmienid na nowe
własne.

Zmiana uprawnieo własnego konta.
Po zalogowaniu w menu Administracja należy kliknąd pozycję Uprawnienia.

Następnie wybranie docelowego poziomu uprawnieo, oraz poprzez kliknięcie „Poproś o uzyskanie
tych uprawnieo”.

W formularzu należy najpierw wybrad docelową miejscowośd.

Następnie należy wybrad Kategorię, oraz Typ.

W opisie uzasadnienia podniesienia uprawnieo, wymagane jest podanie numeru telefonu, i adresu
email wraz z opisem, w celu weryfikacji osoby zgłaszającej, przez właściciela serwisu. Następnie

poprzez kliknięcie przycisku Utwórz, następuje przesłanie żądania zmiany uprawnieo. Czas na
zweryfikowanie osoby zgłaszającej, wynosi do dwóch(2) tygodni.
Rozszerzenie uprawnieo już posiadanych. Po kliknięciu „Rozszerz uprawnienia”, należy przeprowadzid
to samą procedurę co w przypadku zmiany uprawnieo.
Poziomy Uprawnieo
Wymienione od najwyższych do najniższych.
Administrator Miejscowości – najwyższy dostępny poziom, umożliwiający tworzenie nowych pozycji
w Menu dla podkategorii w Kategoriach Sport oraz Hobby i Rekreacja. Tylko ten poziom umożliwia
zarządzanie uprawnieniami w tym przyznawanie ich dla osób posiadających poniższe uprawnienia
(obecnie opcja niedostępna).
Redaktor Miejscowości – poziom niższy niż Administrator Miejscowości, który nie ma możliwości
tworzenia pozycji w Menu, ale może je modyfikowad.
Administrator Grupy – umożliwia dodawanie profili osób.
Redaktor Grupy – umożliwia edytowanie tekstów.

