Mobilná aplikácia ADAMS
V súčasnosti môžete zaznamenávať svoje informácie o miestach pobytu jednoducho prostredníctvom
mobilnej aplikácie, ktorú vyvinula Svetová antidopingová agentúra (WADA). Aplikácia Vám umožňuje
zmeniť 60 – minútové časové intervaly, pridávať nové záznamy o miestach pobytu a tiež nastaviť si
upozornenie na najbližší 60 – minútový časový interval.
Mobilné aplikácie sú dostupné pre mobilné zariadenie s operačným systémom IOS a Android.
Pre použitie mobilnej aplikácie ADAMS sú nevyhnutné nasledujúce podmienky:
- Športovec musí mať nainštalovanú aplikáciu ADAMS v mobilnom zariadení.
- Športovec musí mať aktívny užívateľský účet.
- Miesta pobytu športovca pre aktuálny štvrťrok, musia byť potvrdené.
Prihlásenie (Login)


Prvé prihlásenie:
- Vo Vašom zariadení, kliknite na aplikáciu ADAMS
- Zadajte svoje užívateľské meno a heslo a kliknite na tlačidlo prihlásiť (Login)
- Zobrazí sa Informačný formulár s podmienkami a dole na obrazovke ikona E-mail a ikona
Štart. možností. Prečítajte si Zmluvné podmienky. Kliknite na tlačidlo Štart pre spustenie
Vášho ADAMS prostredníctvom aplikácie.
- Ďalej stlačte ikonu súhlasím (I accept) pre akceptovanie zmluvných podmienok.
- Uvítacia obrazovka umožňuje užívateľom zadefinovať svoj PIN kód (Settings) alebo
prístup priamo na domovskú obrazovku (Skip).



Opakované prihlásenie (s užívateľským menom / heslom):
- Otvorte aplikáciu ADAMS vo Vašom zariadení.
- Zadajte svoje užívateľské meno a heslo a kliknite na tlačidlo prihlásiť (Login).
- Zobrazí sa Vaša domovská obrazovka.



Prihlásenie pomocou PIN kódu:
V prípade predošlej aktivácie sa môže používateľ prihlásiť do aplikácie ADAMS pomocou PIN
kódu.
-

Otvorte aplikáciu ADAMS vo Vašom zariadení.
Systém zobrazí obrazovku s možnosťou zadania prihlasovacieho kódu.
Zadajte Váš PIN kód.
Zobrazí sa Vaša domovská obrazovka.

Domovská stránka (Home)
Domovská stránka zobrazuje tri nadchádzajúce 60-min časové intervaly a aktuálny stav Vášho
štvrťroku. Pre potvrdených štvrťrokoch si užívatelia môžu prezerať všetky nadchádzajúce 60-min
časové intervaly kliknutím na ikonu zobraziť viac (View more). Športovcom sa taktiež zobrazí súhrn
zle vyplnených alebo chýbajúcich informácii, ktoré majú v aktuálnom štvrťroku.
Kalendár (Calendar)
Kalendár je prístupný z ikony kalendára, v dolnom ľavom rohu.
Dni v kalendári sú označené podobne ako na webových stránkach:

: V prípade, že dáta neobsahuje žiadne chyby.
: Ak dátum nie je zhodný s požiadavkami na miesta pobytu.
Kalendár je k dispozícii v dennom aj mesačnom náhľade. Ak chcete prepnúť medzi týmito dvoma
pohľadmi kliknite na ikonu deň (Day) alebo ikonu mesiac (Month).
Šípka vľavo a šípka vpravo, predstavujú možnosť prechádzať medzi predchádzajúcimi a nasledujúcimi
mesiacmi.
Váš profil (Profile)


Demografické údaje (Demographic profile):
Záložka Demografické údaje umožňuje prezerať a aktualizovať svoj demografický profil
v systéme ADAMS.
Ak chcete aktualizovať Váš demografický profil:
- Kliknite na ikonu profil (Profile) v dolnej časti obrazovky.
- Potom kliknite na ikonu demografický profil (Demographic profile).
- Kliknite na upraviť (Edit).
- Kliknite na pole, ktoré chcete zmeniť, zadajte správnu hodnotu a potom kliknite na
tlačidlo uložiť (Save).



Šport a disciplíny (Sport and discipline)
Záložka Šport a disciplíny zobrazuje Vaše športy a pridružené medzinárodné federácie a
Národnej federácie. Táto informácia bola zadaná vo Vašou antidopingovou organizácii,
prístup k informácii máte len na čítanie.



História (History)
Záložka História zobrazuje zoznamy Vašich všetkých aktualizácie na nasledujúci štvrťrok.



Zabezpečenie (Security-Mobile)
Záložka Zabezpečenie zobrazuje zoznam organizácií, ktoré majú prístupové práva k Vášmu
profilu v systéme ADAMS, vrátane vašich miest pobytu.



Upozornenia (Notifications-Mobile)
V tejto záložke si užívateľ môže zobraziť upozornenia pre daný štvrťrok.

