МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМАТА
Разработено е мобилно приложение за следене на програмата на семинара. На този етап
приложението е налично само за мобилни устройства с версия на Андроид 2.3.3 и следващи.
Специални благодарности на Венци за положените усилия и се надяваме за следващия
семинар да включим и допълнителни функционалности за подаване на обратна връзка.
Приложението може да се свали от адрес http://bgoug.technologica.com/bgoug_app.apk
Или използвайте следния QR Codе директно от телефона си:

За да инсталирате приложението е необходимо да позволите инсталацията на приложения,
които не са от Android Market. Това може да направите по следния начин Settings -> Applications
(или Security) -> Unknown Sources (Настройки -> Приложения -> Неизвестни източници ). В
противен случай инсталацията няма да тръгне.
Приложението поддържа следните функционалности:
 Първоначално зареждане на програмата на семинара – менюто в горен десен ъгъл,
Settings, Manual Updates
 Ръчно или автоматично обновяване на програмата на даден интервал от време менюто в горен десен ъгъл, Settings
 Известяване при настъпване на промяна на програмата - Промените се визуализират
чрез различно оцветяване на събитията в зависимост от типа на промяната.
 Непроменено събитие – бял цвят
 Ново събитие – зелен цвят
 Променено събитие – жълт цвят
 Отказано събитие – червен цвят
 Преглед на информация за презентации и абстракти на презентации
 Преглед на програмата по часове и зали
 Възможност за следене на презентация
o Получаване на известия за промени на следена презентация – час на
провеждане, място и др. (tracked events)
o Възможност за задаване на време на предизвестие за приближаване на лекция

You can download the conference agenda to your mobile device. The application works for a mobile
OS Android version 2.3.3 and upper.
You can download the application from here: http://bgoug.technologica.com/bgoug_app.apk
Or scan the QR Codе:

If the installation doesn’t start please check your setting - Settings -> Applications (или Security) ->
Unknown Sources .
You can use the mobile application to:
 Initial download of the conference agenda – the menu in the upper right corner, Settings,
Manual Updates
 Manual or automatic update of the agenda - the menu in the upper right corner, Settings
 Notifications in case of changes in the agenda - Промените се визуализират чрез различно
оцветяване на събитията в зависимост от типа на промяната.
 No changes – white color
 New event – green color
 Changed event – yellow color
 Canceled event –red color
 Review of the presentation abstracts and information about the speakers
 Review the agenda schedule
 Track presentations and events
o Receive notifications when the presentation time slot or conference hall has
changed (tracked events)
o Set up a reminder for an upcoming presentation or event

