Wskazówki dot. umieszczenia terminów zajęć
w osobistych kalendarzach elektronicznych
Kalendarz z zajęciami swoich grup, można subskrybować z użyciem iCalendar URL
(późniejsze zmiany lub dodatkowe terminy zajęć oraz zaliczeń automatycznie odnotują się
osobistych kalendarzach elektronicznych) lub pobrać plik iCalendar (brak automatycznej
synchronizacji).
W tym celu należy otworzyć w przeglądarce link ze strony http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/
z kalendarzem UniTime wybranej grupy (zestawu grup), a następnie w prawym górnym rogu
zmienić filtr z bieżącego tygodnia na "all matching weeks". Proszę zwrócić uwagę, aby
w lewym górnym rogu oznaczony był Resource Type: Personal Timetable, a bezpośrednio
powyżej kalendarza pojawiły się symbole kierunku, stopnia studiów, semestru i grupy (zestawu
grup). W prawym górnym lub dolnym rogu należy wybrać export, a następnie iCalendar i
skopiować link URL lub pobrać plik ICS. Link lub plik należy umieścić w ulubionej aplikacji
kalendarzowej.
Uwaga – kalendarz dla wybranej grup (zestawu grup) zawiera terminy wszystkich wykładów
fakultatywnych, które dany rocznik mógł wybierać. Kalendarze roczników, które mają
seminaria i proseminaria zawiera wszystkie terminy tych zajęć, które odbywają się w pasmach
(pozostałe seminaria i proseminaria odbywają się w terminach uzgodnionych z promotorami).
Instrukcja subskrybowania w usłudze Kalendarz Google
https://support.google.com/calendar/answer/37100?hl=pl
Proszę zwrócić uwagę, że dostawca tej usługi zastrzega, że zmiany wprowadzone w kanałach
ICS mogą pojawić się w Kalendarzu Google nawet dopiero po 8 godzinach, ale użytkownicy
usługi zgłaszają dłuższe opóźnienia i inne problemy z synchronizacją np.
https://productforums.google.com/forum/#!topic/calendar/ixQnzHmWDSk%5B1-25%5D. Po
załadowaniu URL lub pliku, nie należy podejmować próby ponownego importu. Przy takiej
próbie Kalendarz Google może sygnalizować błąd. Należy wtedy po wybraniu ustawień
„innych kalendarzy” wyszukać w sekcji kalendarzy, które użytkownik może wyłącznie
wyświetlać, wszystkie kalendarze UniTime Schedule, anulować subskrypcję i dodać URL lub
plik ponownie. Komunikat o błędzie może się także pojawić, jeśli po imporcie z URL będzie
próba importu przez plik i odwrotnie.
Instrukcja dla iCal http://support.apple.com/pl-pl/HT2513 iCloud (tryb push)
http://support.apple.com/pl-pl/HT5029
Są to usługi, których użytkownicy zgłaszają mniej problemów niż użytkownicy Kalendarza
Google.
Lista innych programów obsługującycg format iCalendar znajduje się na stronie
http://pl.wikipedia.org/wiki/ICalendar

