Інструкція уповноваженої особи Мінкультури
(по музейному сектору)
Щоб увійти в систему як модератор, користувач повинен мати логін та пароль
адміна, які він вводить на сторінці авторизації.
Щоб авторизуватися, потрібно в хедері сайту обрати «Увійти».

Та на сторінці авторизації внести у відповідні рядки свій логін та пароль, після,
клікнути «Увійти».

Після успішної авторизації, відбудеться перехід в кабінет модератора по
музеях.

Заявки на реєстрацію
Кабінет > Заявки на реєстрацію

В даному розділі, адміністратор може прийняти або відхилити заявку на
реєстрацію нового постачальника даних по музеям. Для цього, модератор
повинен обрати потрібного за допомогою чек боксу, та клікнути «Прийняти»
або «Відхилити». Якщо адміністратор приймає заявку на реєстрацію, він має
внести унікальний п’ятизначний код музею представника мінкульту

Новий постачальник даних не зможе автризуватися, якщо адміністратор не
підтвердить його реєстрацію.

Постачальники даних
Кабінет > Постачальники даних

У даному розділі, модератор може переглянути список усіх постачальників
даних по музеям а також, переглянути детальну інформацію по кожному з
них, клікнувши на рядок з обраним постачальником.
В розділі «Пакети даних» буде відображатися історія усіх завантажень, по кліку
на обраний пакет, буде здійснено перехід на сторінку з детальною
інформацією про нього.
В розділі «Об’єкти» будуть відображатися усі окремі об’єкти, які було
завантажено, по кліку на обраний, буде здійснено перехід на сторінку з
детальною інформацією про нього.

Статистика
Кабінет > Статистика

На сторінці статистики, адмін може бачити активність користувачів, де
відображається перелік найактивніших постачальників. Можна переглянути
кількість завантажених пакетів та об’єктів окремим постачальником. За
допомогою календаря, можна переглянути активності за обраний період.
Користувач може змінити свої персональні дані та пароль в разі необхідності.
Щоб змінити особисті дані, потрібно в кабінеті клікнути на лого відкриття
додаткового меню.

Та обрати там «Змінити персональні дані»

Та на сторінці редагування профілю, внести необхідні зміни, після, клікнути
«Зберегти»

Для зміни паролю, відкрити додаткове меню як описано вище, обрати
«Змінити пароль» та на сторінці «Редагувати пароль» вказати поточний та
підтвердити новий пароль.

Клікнути «Зберегти»

