Guía Rápida - iOs

Rutas Interiores

Esta pantalla amosa o mapa interior do ediﬁcio, permitindo ver as
diferentes plantas e marcar rutas entre puntos de interese
situados no interior do ediﬁcio.

Ao pulsar esta icona móstranse os
puntos de interese situados no
interior do ediﬁcio

Ao pulsar esta icona fíltranse os tipos
de puntos interiores que se desexa
mostrar sobre o mapa.
Ao pulsar a frecha activamos a
localización do usuario dentro do
ediﬁcio

As Miñas Quendas

Esta pantalla amosa unha lista coas quendas pendentes
do usuario que iniciou a sesión actual.

Ao seleccionar unha cita aparece
unha vista emerxente cun listado
de accións que se poidan levar a
cabo sobre a cita seleccionada,
que son as seguintes:

Engadir a cita ao calendario do
dispositivo

RUTA INTERIOR

1

2

3

Marcar como orixe ou destino unha
posición calquera: Pulsación larga
nunha zona valeira do mapa e
seleccionar a acción no menú
emerxente que se desplega
Marcar orixen ou destino dun punto
de interese do mapa: pulsar a súa
icona e despois o botón de máis
opcións

4

5

ACCESOS RÁPIDOS
1

Selector de plantas

2

Realidade Aumentada

3

Compartir a posición cun
contacto

4

Ver as novas e eventos deste
centro

5

Seleccionar o modo de
accesibilidade

Calcular emostrar a ruta sobre o
mapa para chegar ao centro e xa alí
á sala da cita seleccionada

Obter quenda para a cita concreta

Ver quenda: si xa obtivemos a quenda
para a cita, mostrar o tique do turno.

Guía Rápida - Android

Rutas Interiores

Esta pantalla amosa o mapa interior do ediﬁcio, permitindo
ver as diferentes plantas e marcar rutas entre puntos de
interese situados no interior do ediﬁcio.

As Miñas Quendas

Esta pantalla amosa unha lista coas quendas pendentes
do usuario que iniciou a sesión actual.

Ao seleccionar unha cita se
permite calcular a ruta.
1

Selector de plantas: mostrase ou
ocultase tocando unha zona valeira do
mapa
Ao pulsar este botón centramos a
cámara e localizamos ao usuario no
ediﬁcio.

1

Desactívalo para poder moverse
manualmente sobre o plano do
ediﬁcio.

RUTA INTERIOR
Cunha selección larga nunha zona
valeira do mapa podemos establecer
manualmente un punto de orixe (so si
non estamos localizados no ediﬁcio)
ou un punto destino.

OUTRAS OPCIÓNS
Accesibilidade
Calcular rutas
Realidade Aumentada
Ocultar/Mostrar puntos de
interese

