Obsluha webu a související informace webmastera
1. Zřízení rychlého webu
Nápad vytvořit web s rychle dostupnými a neustále aktualizovanými informacemi vznikl po
letošní Národní konferenci ENERSOLU v Otrokovicích (4.11.2016). Od prvotního návrhu
(10.11.2016) až po úplnou realizaci webu (28.11.2016) uplynulo pouze 18 dní.

2. Aktuálnost a pravdivost zveřejněných informací
Tento web zveřejňuje výhradně informace dodané a verifikované hlavním manažerem
Projektu ENERSOL v ČR: ing. Jiřím Herodesem.

3. Optimální rozlišení pro zobrazení titulní stránky tohoto webu
Titulní stránka má šířku 1280 px a délku, která se nastavuje automaticky podle aktuálního
počtu položek v tabulce. Při rozlišení 1366 x 768 px doporučovaném pro notebooky se zobrazí
celá šířka stránky (i s malými okraji), při větším rozlišení budou okraje větší a naopak při
menším rozlišení se celá stránka na obrazovku nevejde a je třeba ji posouvat pomocí „táhýlek“.

4. Stahování informací ze serveru
Webová stránka ENERSOLU je umístěna na vzdáleném serveru. Pokud se k ní chceme připojit,
zadáme do internetového prohlížeče „ www.es-jh.eu“. Většinou postačí pouze název domény
„es-jh.eu“. Přitom si počítač obvykle současně uloží její kopii na pevný disk a využívá ji
v případě, že vzdálený server není dostupný. To nemusí být na první pohled patrné a protože
webová stránka uložená v počítači již nemusí být aktuální, bylo doplněno na titulní stránku
webu (úplně dole vpravo pod tabulkou souborů ke stažení) souhrnné datum aktualizace, které
slouží jako identifikátor určující verzi webové stránky jako celku.
Protože aktualizace tohoto webu se provádí v noci nebo o víkendu, stačí kontrolovat
aktuálnost zobrazené webové stránky během pracovního dne pouze jednou na začátku.

5. Závěr
Pokud Vám tento netradičně řešený web pomohl usnadnit Vaši práci, informujte prosím své
žáky i kolegy učitele.
Pokud máte dotazy nebo připomínky ke zveřejněným materiálům, kontaktujte prosím
hlavního manažera Projektu ENERSOL: j.herodes@tiscali.cz.
Pokud se jedná o technické problémy s webem, informujte webmastera: fysika@email.cz.
Doporučené prohlížeče: Mozilla Firefox a Google Chrome (Internet Explorer – bez záruky).
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