Návod k používání Ivanka-Odpovedi.cz
Jak se na ivanka-odpovedi.cz dostat
1. kliknutím na tento odkaz – http://www.ivanka-odpovedi.cz
2. přes odkaz, který naleznete pod rubrikou Otázky a odpovědi na
http://www.ivanka-centrumduchovnipomoci.cz/
Při vstupu budete vyzváni, abyste zadali heslo. Heslo je: Jednota
Pozn. je nutné zadat velké počáteční písmenko – konkrétně J.

Jak najít konkrétní odpověď na Vaši otázku
Pro nalezení odpovědi na Vaše otázky máte 2 možnosti:
1. Použít vyhledávací formulář – stačí zadat co vás zajímá a
kliknout na tlačítko HLEDAT.

2. Najít odpověď přes rozcestník – vyberete kategorii, která Vás
zajímá, kliknete na ní a vyberete sekci pro přesnější odpovědi.

Jak přehrát odpověď
Poté co najdete příspěvek, který by Vás zajímal, kliknete na tlačítko
Zobrazit odpověď Ivanky.

Zde mohou nastat dva scénáře:
1. Otázka je ve formě videa - zde stačí pouze kliknout kdekoliv
na video a odpověď se spustí.
2. Otázka je ve formě audia - audio spustíte kliknutím na
tlačítko Spustit (zobrazené jako šipka doprava).
Může chvíli trvat, než se odpověď spustí (i několik minut
v závislosti na rychlosti internetu).

Co když se mi odpověď nespustila / nenačetla správně
Pokud se Vám odpověď nechce spustit, zkuste načíst stránku znovu.
To lze provést více způsoby:
 zmáčknout na klávesnici klávesu F5
 využít tlačítko pro obnovení stránky
 pomoci zpět se vrátit na přechozí stránku a znovu na danou
odpověď kliknout (nefunguje u Náhodná otázka a odpověď)
Jestli ani obnovení stránky (více pokusů) nepomůže, zkuste spustit
jinou odpověď, abyste zjistili, jestli Vám nejde spustit pouze jedna
nebo vůbec žádná.
Pokud nelze spustit žádná, zkuste použít jiný webový prohlížeč
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ...) nebo
poproste někoho, aby Vám Váš internetový prohlížeč aktualizoval.
Nejaktuálnější verze prohlížečů by měly fungovat.
Pokud nelze spustit pouze jedna, klikněte prosím na tlačítko
Nahlásit jako nesprávný / nefunkční obsah a tuto nefunkčnost
nahlaste. Děkujeme.

Nejde mi to zprovoznit nebo to nechci poslouchat na
internetu
Na každé stránce odpovědi máte informaci o tom, ve které přednášce
tato odpověď zazněla a v jakém čase (na pravé straně přehrávače se
zobrazuje čas začátku). Není nutné to tedy pouštět pouze na stránce
(kromě video přednášek, které jsou pouze online), ale můžete si
odpověď najít sami ve stáhnutých přednáškách, které jste získali od
Dana.
Může nastat problém, že stáhnuté přednášky neobsahují informaci o
datu. Proto v Harmonogramu přednášek byla přidaná kolonka Název
přednášky v mp3, díky které byste měli být schopni najít tu
správnou.

Další funkce stránky
Příčina nemocí / bolestí – zjistěte jednoduše, ve které oblasti
musíte zapracovat
Náhodná otázka a odpověď – náhodně vybere jednu z 3300 otázek
a odpovědí, třeba to bude zrovna ta, kterou potřebujete
Harmonogram přednášek – pořadí přednášek, jak byly postupně
vydávány, při poslouchání dodržujte prosím tento harmonogram
Kalendář akci – seznam akcí oficiálních s Ivankou, ale i neoficiálních
posluchačů IA
V případně dotazů, upozornění na chyby, nápadů na vylepšení a
dalších nás kontaktujte na kontakt@ivanka-odpovedi.cz

