GJESTEBOKA
Versjon 2.0

Det har vært vårt hovedmål at det skal være like enkelt som
før å registrere og dele dine besøk på Gjesteboka
lokasjonene med denne nye versjonen.
I tillegg har vi mange nye funksjonen som vi håper du som
bruker setter pris på.
Om du har ønsker eller kommentarer for Gjesteboka, vennligst ta
kontakt på: post@gjesteboka.no

1. Opprette bruker i Gjesteboka
Du kan nå velge om du vil registrere deg
med din Facebook profil eller med epost
adresse. Forskjellen er at med bruk av
Facebook kontoen din så får du brukt
samme påloggingsnavn-/passord som du
er vant med å bruke.
Om du først har en Gjesteboka konto,
så kan du ikke svitsje over til Facebook
pålogging fordi det ikke er noe som linker
dette sammen.

2. Startskjermen
Startskjermen i Gjesteboka foruten påloggingsvinduet er ”Søk nærmest” skjermen. Denne viser de lokasjonene som er lagt
inn i Gjesteboka, og de er sortert slik at den som er nærmest deg i luftlinje ligger
øverst i listen.
I innstillinger, kan du endre startskjermen til å bli tidslinjen i steden. Dette medfører imidlertid at mobilen bruker datatrafikk for å laste ned tidslinjen, og som er
grunnen til at vi har valgt å bruke ”Søk nærmest” som standard startskjerm. På
fjellet er det ikke alltid at man har datatilgang på telefonen.
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3. TED-score
Som sølv medlem i Gjesteboka, kan du få
kalkulert din TED-score. Det er en verdi
basert på Tiden, høyden og luftlinjen fra
start til Gjestebokalokasjon.
Satt sammen på en spesiell måte får vi
frem TED-score.
TED-score ble utviklet for at man skal få
registrert riktig høydemeter på sine fjellturer, samt at du kan følge dine forbedringer. Dette selv om du ikke husker å starte
tidtakingen på samme sted hver gang.
TED-score kan til og med være sammenlignbar med tilsvarende turer andre steder.
Ikke minst kan den brukes til å utfordre
dine venner.
TED-score er som standard synlig for alle,
men du kan velge å ikke vise den under
brukerinnstillinger.

4. Registrering på lokasjonen
Når du er nærme nok lokasjonen kan du klikke på registreringsknappen i lokasjonsskjermen (se bildet over) som da er blitt grønn.
I registreringsvinduet kommer din TED score opp om du har satt den igang.
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Du kan ta bilde for å legge ved, eller laste
opp bilder du har tatt på vei frem. Du kan
gi en beskrivelse av hvordan føret er, eller
hva som helst annet. Et morgendikt er ikke
å forakte om du har en dikterspire i deg?
Om du har med deg venner på turen og
som er registrert i Gjesteboka kan du ”tagge” de på din registrering. Du kan også
velge å dele på Facebook og/eller Twitter.
Husk også å klikke for Ski- eller Sykkelaktivitet om du gjør det. Gåing/løping ligger
inne som standard aktivitetstype.
Da er det bare å trykke på den grønne
knappen ”Publiser”.
Dersom du er tilkoblet datanettet, vil opplastingen skje med en gang. Har du for
dårlig dekning eller stilt inn at registreringene bare skal lastes opp via WIFI, vil du få
en varsling under menyknappen ”Varsler”.
Du kan da laste opp registreringen senere.
Besøket vil allikevel ligge på riktig sted i tidslinjen, men dersom du har valgt deling til Facebook eller Twitter så gjelder det for bare 4 timer.

5. Opprette en ny lokasjon
Om du synes det mangler noen lokasjoner i Gjesteboka, kan du nå enkelt opprette
under ”Lokasjoner” menyen og knappen ”Lag lokasjon”. Appen vil automatisk
finne ut hvor du er, og legge inn GPS-koordinatene og meter over havet. Du skriv-
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er inn navnet, en fin liten beskrivelse og velger fylke og kommune. Når du har lagd
lokasjonen kan du søke den opp via «Søk nærmeste»-knappen og registrere turen
din. Husk å dele på Facebook når du registrerer deg !

6. Venner
Du kan invitere dine venner som er registrert i Gjesteboka til å bli dine Gjestebokavenner. Dette gjøres enkelt ved å søke de
opp under menyknappen ”Venner” - huke
de av og klikke på venner-ikonet oppe til
høyre. De vil da få en forespørsel om å bli
din venn, og dersom de aksepterer blir
dere ”Gvenner”.
Gvennene bruker du til å tagge dem dersom de er på tur sammen med deg, så
slipper du å skrive inn navnene deres hver
gang—og du gir dem samtidig en honnør
for å gå på tur med deg. Dette kan også
brukes senere for sortering for å finne igjen felles turer.
Videre kan du i tidslinjen velge å filtrere
slik at du ser bare dine venner.

7. Favoritter
Som sølv-medlem i Gjesteboka kan du markere dine favorittlokasjoner med å
klikke på stjernen du ser på hver enkelt lokasjon. Favorittene kan du så filtrere ut
på tidslinjen i tillegg til venner.
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8. Varsler
Du vil få et varsel dersom noen liker eller kommenterer dine registreringer. Du kan
så få opp en liste for begge delene, og du kan kommentere tilbake—som da gir et
varsel til denne brukeren igjen.

9. Utfordre venner
Synes du vennene dine ligger for mye i sofaen, vil de sikkert sette pris på om du
hjelper de opp og ut. Du kan enkelt lage til en privat konkurranse der du utfordrer
dine venner på mest høydemeter, lengst distanse eller høyeste TED-score til en
bestemt lokasjon.
Du bestemmer da når utfordringen starter
og slutter, og hvem du vil ha med i utfordringen.

10. Dele en registrering
Om du ønsker å dele dine registreringer
i ettertid - eller andre sine som du liker,
kan du nå gjøre det ved å klikke på de tre
små prikkene nede til høyre på posten. Du
får da opp en meny der du velger om du
vil dele på Facebook, Twitter, eller kopiere URLen og lime den inn i en mail eller
lignende.
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11. Konkurranser
Lokale organisasjoner/idrettslag eller hovedsponsorer kan starte konkurranser
gjennom Gjesteboka. Dette gjøres gjennom å kontakte Gjesteboka på post@
gjesteboka.no.
For deg som bruker kan disse være gratis å delta i,
eller du må betale en påmeldingsavgift gjennom
Gjesteboka sin tilknyttede betalingsløsning SMS/Pay.
Du betaler da gjennom telefonregningen—eller gjennom ditt kredittkort dersom du setter opp det.
Selve konkurransereglene og premiene bestemmes
av hver enkelt arrangør. Gjesteboka er bare et verktøy
som kan håndtere alle konkurranser som de forskjellige arrangørene, og som gir disse et kraftig verktøy
for administrering og som vil være med å skape engasjement blant publikum på en brukervennlig og
profesjonell måte.

For de lokale organisasjonene
vil det i prinsippet være gratis å
bruke Gjesteboka for å administrere sin lokale konkurranse
og få tilsendt skilter som settes
opp på lokasjonene.
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