Navodila za uporabo Android aplikacije Pomoč
starejšim (angl. Senior helper)

Za uporabo aplikacije oba (skrbnik in starostnik) potrebujeta minimalno verzijo Android 8.0. Skrbnik za
dostop do podatkov shranjenih na pametnem telefonu starostnika potrebuje: GSM številko ter 5-mestno
geslo, ki ga ustvari aplikacija na telefonu starostnika. Za prenos gesla je priporočljivo, da se ne uporablja
komunikacijskih sredstev, kot sta e-pošta ali SMS saj lahko pride do zlorabe podatkov. Varno je, da se geslo
posreduje izbranemu skrbniku (lahko je tudi svojec) osebno. Prav tako naj starostnik ne zaupa gesla tretjim
osebam.
STAROSTNIK

SKRBNIK

Začetne nastavitve:

Začetne nastavitve:

STAROSTNIK se mora strinjati in potrditi dovoljenja SKRBNIK se mora strinjati in potrditi dovoljenja za
za uporabo naslednjih funkcij:
uporabo naslednjih funkcij:
•
•
•
•
•
•
•

Dostop do stikov,
dostop do lokacije te naprave,
dostop do večpredstavnosti in datotek,
omogočanje snemanja in fotografiranja,
omogočanje pošiljanja SMS sporočil,
omogočanje opravljanja telefonskih klicev,
omogočanje snemanje zvoka.

•
•
•
•
•
•
•

Dostop do stikov,
dostop do lokacije te naprave,
dostop do večpredstavnosti in datotek,
omogočanje snemanja in fotografiranja,
omogočanje pošiljanja SMS sporočil,
omogočanje opravljanja telefonskih klicev,
omogočanje snemanje zvoka.

Ko STAROSTNIK potrdi vseh 7 dovoljenj izbira
med dvema vlogama. V tem primeru izbere
STAROSTNIK.
Vpiše ime, po katerem ga bo aplikacija klicala, svojo
GSM številko ter lokacijo/naslov. Začetne nastavitve
se prikažejo le prvič, ko začne »STAROSTNIK«
uporabljati aplikacijo.

Peskovnik:
V primeru STAROSTNIKA je to območje njegovega
doma oz. prebivališča ali varnega kraja, ki ga nastavi
v prejšnjem koraku. To pomeni, da ko zapusti
območje se obvesti njegovega SKRBNIKA preko
SMS sporočila. STAROSTNIK lahko poljubno
spreminja oddaljenost od doma med minimalno 0
metri in maksimalno 500 metri. To je možno, le ko
SKRBNIK preko nastavitev to omogoči.

Ko SKRBNIK potrdi vseh 7 dovoljenj izbira med
dvema vlogama. V tem primeru izbere vlogo
SKRBNIK. Vpiše svojo GSM številko. Nato lahko
doda poljubno mnogo svojih
varovancev/STAROSTNIKOV. Vpiše ime, po
katerem bo sistem vodil STAROSTNIKA (lahko je
poljubno), GSM številko starostnika ter njegovo
geslo. Ko pritisne gumb »shrani«, se pojavi v
seznamu STAROSTNIKOVO ime. V primeru, da
napačno shrani starostnika, ga lahko odstrani in
ponovi postopek dodajanja.
Peskovnik:
V primeru SKRBNIKA je to območje doma oz.
prebivališča ali varnega kraja STAROSTNIKA.
SKRBNIK lahko za STAROSTNIKA poljubno
spreminja oddaljenost od doma med minimalno 0
metri in maksimalno 500 metri. To stori, če gre v
nastavitve (več opcij) in z drsnikom izbere želeno
oddaljenost. V meniju lahko vklopi ali izklopi
spreminjanje nastavitev določenega
STAROSTNIKA.

Baterija:
STAROSTNIKU se proži opozorilo, ko stanje
baterije pade na 20 % svoje polnosti. V primeru, da
ne priključi polnilca ga na to aplikacija opozarja
vsakih 5 minut.

Iskanje lokacije:
STAROSTNIK nima možnosti popravljanja svoje
lokacije. Ta proces avtomatsko, opravi mobitel.
Signal zadnje lokacije ali trenutne lokacije pošilja
mobitel na centralni strežnik s katerega lahko
SKRBNIK prebere lokacijo.

Baterija:
Pri 15 % polnosti baterije STAROSTNIKA aplikacija
avtomatsko pošlje SMS sporočilo SKRBNIKU.
Sporočilo vsebuje opozorilo, da je stanje baterije
mobitela STAROSTNIKA nizko. S tem ima
SKRBNIK možnost, da STAROSTNIKA kontaktira
in ga opomni glede polnjenja telefona.
Iskanje lokacije:
SKRBNIK lahko vidi zadnjo lokacijo ali trenutno
lokacijo STAROSTNIKA, če pritisne na gumb
»Prikaži točno lokacijo«. Odpre se Google zemljevid,
kjer modra pika označuje trenutno oz. zadnjo
lokacijo STAROSTNIKA.

Iskanje mobitela:
STAROSTNIK lahko vklopi ali izklopi iskanje
svojega mobitela z glasno izgovorjeno besedo v
začetnem meniju. V primeru, da pozabi kje je pustil
mobitel lahko glasno in razločno izgovori ključno
besedo »CUNAMI« in mobitel se bo oglasil z
vibriranjem in zvonjenjem.

Iskanje mobitela:
SKRBNIK nima možnosti iskanja svojega mobitela.

Alarmi:

Alarmi:

STAROSTNIK ima možnost dodajanja alarmov.
SKRBNIK vidi potrdila, ko izbere določenega
Lahko doda enkratne ali periodične alarme, npr.
starostnika s seznama.
enkratni alarmi so namenjeni ne-vsakodnevnim
opravilom, kot je obisk zdravnika. Periodični alarmi
so namenjeni za vsakodnevna opravila kot je jemanje
zdravil ob točno določenem času. Ko se proži alarm,
ga mora STAROSTNIK potrditi. S tem se pošlje
potrdilo na centralni strežnik, s katerega lahko
SKRBNIK preveri stanje alarmov.

SOS funkcija:

SOS funkcija:

STAROSTNIK lahko ob kratkotrajni slabosti ali
SKRBNIK ali STAROSTNIKOV svojec oz.
slabem počutju pritisne »SOS« gumb, ki sproži klic kdorkoli, ki se nahaja na STAROSTNIKOVEM
na pomoč s tem, da zaporedoma kliče kontakte na
seznamu SOS prejme klic na pomoč.
seznamu. Aplikacija kliče kontakte po prioriteti. V
primeru, da ni odziva na klic prvega kontakta,
pokliče drugega in tako naprej. STAROSTNIK lahko
doda maksimalno tri kontakte na seznam za »SOS«
klicanje.

Zaznava padca:

Zaznava padca:

Aplikacija ima implementiran algoritem, ki zazna
SKRBNIK prejme SMS, da je prišlo do padca
padce STAROSTNIKA s pomočjo pospeškomerov
STAROSTNIKA.
telefona. Za delovanje funkcije mora STAROSTNIK
imeti telefon, ki ima vgrajen pospeškomer. V

primeru, da pride do napačne zaznave, lahko
STAROSTNIK pritisne gumb »Prekliči padec«. S
tem pošlje SKRBNIKU SMS sporočilo, da je prišlo
do napake.

Imenik:
STAROSTNIK ima možnost hrambe obstoječih ali
novih kontaktov v imeniku aplikacije. Z ureditvijo
kontaktov v imeniku lahko dodelimo posameznim
kontaktom prioritete za SOS funkcijo.

Imenik:
SKRBNIK nima imenika, vendar le seznam
STAROSTNIKOV za katere skrbi. Ima možnost, da
pokliče določenega STAROSTNIKA s tem, da
pritisne njegov kontakt v seznamu.

Merilnik korakov:
STAROSTNIKU aplikacija meri število korakov, ki
jih je opravil. Vendar STAROSTNIK nima možnosti
pregleda nad tem. Aplikacija glede na interval
osveževanja pošilja podatke na centralni strežnik, s
katerega lahko vrednosti prebere SKRBNIK.

Merilnik korakov:
SKRBNIKU aplikacija ne meri števila opravljenih
korakov. Vendar pa ima možnost pregleda števila
korakov za vsakega STAROSTNIKA v osnovnem
pogledu. Osnovni pogled je osnovni meni, ki
prikazuje SKRBNIKU vse ključne informacije
STAROSTNIKA.

