Aplikacja „Artyści mówią” na iPad - FAQ

Skąd można pobrać aplikację „Artyści mówią” na iPada?
Z App Store - ikona sklepu z aplikacjami jest dostępna na pulpicie iPada.
Z komputerów PC lub Mac - poprzez program iTunes, a następnie dokonanie
synchronizacji iPada z komputerem.
W obydwu przypadkach w polu wyszukiwania należy wpisać „Artyści mówią”.

Co zrobić, aby mieć dostęp do AppStore?
Aby pobrać aplikację „Artyści mówią” dla iPada, należy mieć konto użytkownika (Apple
ID) w App Store. Konto można założyć poprzez program iTunes na komputerze lub
na iPadzie.

Czy aplikacja „Artyści mówią” jest również dostępna w wersji dla
iPhone’a i iPoda?
Nie, aplikacja została przygotowana i zaprojektowana tylko dla tabletu iPad.

Czym jest aplikacja „Artyści mówią”?
Aplikacja pełni funkcję „kiosku”, do którego czytelnik pobiera kolejne wydania z serii
„Artyści mówią”.

Czy aplikacja „Artyści mówią” jest płatna?
Pobranie aplikacji jak również zwiastun są udostępnione bezpłatnie. Zwiastun
prezentuje wywiady i dzieła wybranych artystów. Poszczególne wydania są płatne, cena
jest wyświetlona przy konkretnym wydaniu.

Dlaczego AppStore wymaga podania hasła skoro aplikacja jest
bezpłatna?
Pobrane/zakupione aplikacje są przyporządkowanie do konkretnego użytkownika –
stąd konieczność każdorazowego podania Apple ID.

Jak pobrać najnowsze wydanie?
Po uruchomieniu, aplikacja sprawdza czy są dostępne nowe wydania do pobrania. Jeśli
tak, miniatura okładki nowego wydania pojawi się w „kiosku” oraz wyświetli się
komunikat o dostępności nowego wydania.

Jak zaktualizować aplikację?
Od czasu do czasu wydawca przygotowuje aktualizację aplikacji dodając nowe funkcje.
Komunikat o aktualizacji pojawia się w postaci czerwonego pola przy ikonie App Store
oraz szczegółowej informacji w App Store w dziale “Updates”. W celu wgrania nowej
wersji należy postępować zgodnie z instrukcjami. Aktualizacja aplikacji (kiosku) nie
powoduje skasowania już pobranych wydań.

Ile „waży” aplikacja „Artyści mówią” a ile poszczególne wydania
do pobrania w ramach „kiosku”?
Aplikacja waży kilka megabajtów (MB). Poszczególne wydania „Artyści mówią” pobierane w ramach kiosku ważą ok 450 MB. Waga jest uzależniona od ilości materiałów
multimedialnych w poszczególnym tomie.
Wielkość aplikacji oraz informacja o postępie pobierania jest podana przy miniaturze
danego wydania. Zgodnie z zasadami Apple Inc. wszystkie treści o wadze powyżej
20MB muszą zostać pobrane poprzez Wi-Fi.

Jak uruchomić poszczególne tomy?
Po pobraniu pliku należy dotknąć okładkę danego tomu lub przycisk „view” .

Jak poruszać się po wydaniu „Artyści mówią”?
W wydaniu znajduje się przewodnik po nawigowaniu. Instrukcja zawiera też objaśnienie
piktogramów, które aktywują dodatkowe treści.

Czym różni się aplikacja „Artyści mówią” od wersji drukowanej książki?
Wersja pozioma oferuje specjalnie przygotowane galerie wzbogacone o dzieła, które
nie znalazły się w wersji drukowanej.

Czy do czytania „Artyści mówią” na iPadzie potrzebne jest połączenie
z internetem?
Dostęp do internetu jest konieczny tylko podczas pobierania aplikacji z AppStore.
Podczas czytania nie jest potrzebne połączenie z internetem, wyłączając treści, do
których prowadzą linki znajdujące się w artykułach.

Gdzie przechowywane są poszczególne wydania „Artyści mówią”?
Pobrane wydania „Artyści mówią” pojawiają się w „kiosku”, do którego Czytelnik ma
dostęp w dowolnym miejscu i czasie. W „kiosku” można zgromadzić dowolną liczbę
wydań, o ile ich łączna waga nie przekracza ilości dostępnego miejsca na dysku iPada.

W jaki sposób wykasować poszczególne wydania „Artyści mówią”?
Aby skasować wydanie należy nacisnąć przycisk „archive” przy wybranym numerze.

Czy można skasować wydanie, a następnie pobrać je ponownie?
Wydanie można wykasować z pamięci iPada i w dowolnym momencie pobrać
je ponownie bez ponoszenia dodatkowych kosztów naciskając przycisk „download”.
Warunkiem jest korzystanie z tego samego konta użytkownika (Apple ID), z którego
wydanie zostało pobrane po raz pierwszy.

Gdzie można zgłosić problemy związane z działaniem aplikacji lub
pobieraniem wydań?
Problemy należy zgłaszać e-mailem na adres ipad@creativehub.pl

Czy aplikacja „Artyści mówią” współpracuje z najnowszą wersją systemu
operacyjnego iOS 4.3?
Tak. Wydawca dąży do tego, aby jego aplikacja była zgodna z najnowszymi wersjami
systemu operacyjnego iOS. Jednocześnie zaleca czytelnikom stałą aktualizację zarówno
systemu operacyjnego iOS jak i samej aplikacji. Informacja o dostępnych aktualizacjach
aplikacji pojawia się w postaci czerwonego kółka przy ikonie „AppStore”.
W razie pytań i komentarzy dotyczących aplikacji „Artyści mówią” prosimy o kontakt
z redakcją pod adresem ipad@creativehub.pl

www.artyscimowia.pl

