Oddział Krakowski PTM

Jak dołączyć kalendarz seminarium, na które uczęszczam, do mojego kalendarza na smartfonie
lub tablecie?
Poniższa instrukcja jest przygotowana w taki sposób, aby przeprowadzić krok po kroku przez całą procedurę
osobę, która nie ma doświadczenia lub nie miała styczności z kontem Google. Bardziej doświadczeni
użytkownicy zapewne część punktów będą mogli pominąć.

1. Taką możliwość ma na pewno użytkownik konta Google oraz użytkownicy innych kont, na których
kalendarze obsługują format ical. Jeżeli mają już Państwo skrzynkę mailową gmail, to wystarczy tymi
samymi danymi logowania zalogować się na stronie http://calendar.google.com. Poniższy opis odnosi
się do kalendarza Google.
W pierwszym kroku dołączamy kalendarz seminarium do konta, posługując się komputerem.
W drugim kroku łączymy nasz telefon lub tablet z kontem Google.
2. Na stronie http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/seminaria.html znajdują się linki do kalendarzy
poszczególnych seminariów (ikonki ical). Klikamy prawym klawiszem myszy na ikonkę przy wybranym
seminarium i wybieramy „Kopiuj adres odnośnika”.
3. Następnie przechodzimy na stronę calendar.google.com. W menu po lewej stronie mamy „Inne
kalendarze”. Z rozwijanego menu (1) wybieramy „Dodaj wg adresów URL” (2).
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Po wybraniu tej opcji w okienku wklejamy zapamiętany w kroku poprzednim adres kalendarza
i zatwierdzamy „Dodaj kalendarz”.
To wszystko. Po chwili wpisy o seminariach (już istniejące) automatycznie pojawią się w naszym
kalendarzu, a nowe krótko po ich wprowadzeniu.

4. Teraz wystarczy dodać konto z kalendarzem do synchronizacji w telefonie. Ze względu na
zróżnicowanie wersji systemów na urządzeniach mobilnych nie jest możliwe podanie szczegółowej,
podobnej do powyższych, instrukcji importowania wybranego kalendarza na telefon. Mniej więcej
ścieżka postępowania powinna obejmować następujące kroki:
a) dodanie konta Google do urządzenia (zazwyczaj Ustawienia > Konta) - należy wprowadzić login
i hasło do własnego konta Google
b) zainstalowanie aplikacji z kalendarzem. W "Sklep Play" dostępna jest m.in. darmowa aplikacja
"Kalendarz". W ustawieniach aplikacji wskazujemy już wprowadzone konto (powinno się pojawić
automatycznie).
c) po wykonaniu tych czynności w ustawieniach aplikacji kalendarza powinny się pojawić kalendarze
wprowadzone na naszym koncie Google. Wtedy wystarczy wybrać, które z nich mają się
synchronizować na urządzeniu.
d) po wykonaniu tych kroków informacje, które osoby opiekujące się kalendarzami seminariów będą
wpisywały na dedykowanych kontach, pojawią się automatycznie u wszystkich osób, które
w wyżej opisany sposób zasubskrybują je.
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