Postup při nastavení SOS tlačítka v mVITAKARTĚ a jeho použití

SOS tlačítko se nachází na přihlašovací stránce aplikace mVITAKARTA nebo v hodinkách Apple Watch.
Údaje, které budou využity v rámci zprávy generované z SOS tlačítka lze nastavit přímo v mVITAKARTĚ nebo ve webové verzi aplikace VITAKARTA
ONLINE v sekci „ZDRAVÍ“, záložce „Zdravotní profil“ – „Kontakt v nouzi na osoby blízké“.

1) Spusťte aplikaci mVITAKARTA a přihlašte se.

2) V hlavním menu srolujte až na konec a
stiskněte tlačítko „Nastavení“.

3) V sekci „SOS“ – „Emergentní údaje“
stiskněte tlačítko „Upravit“

4) Vyplňte jednotlivé údaje – údaje o Vaší osobě (Vaše jméno, příjmení
a ročník) a dále údaje o osobě, která má být v případě nouze
kontaktována (Kontakt v nouzi, poznámka, SOS e-mail a SOS
telefon). Data můžete také přímo načíst z údajů, které máte uložené
ve Vašem Zdravotním profilu (pomocí funkce „Načíst“).
Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko „Uložit“.

5) Odhlašte se z aplikace a opět si aplikaci spusťte. SOS tlačítko se
zobrazilo na přihlašovací stránce a lze jej použít.

Použití SOS tlačítka

1) Stiskněte SOS tlačítko na přihlašovací
stránce.

2) Vyberte, jakým způsobem chcete
informovat osobu blízkou, pokud se
nacházíte v nouzi.

3) V případě, že zvolíte „SOS volání“, Váš
telefon dostane požadavek k vytočení
telefonního čísla na Vaši osobu blízkou.

4) V případě, že zvolíte „Napsat SMS“, Váš
telefon dostane požadavek k vygenerování
SMS zprávy určenou pro telefonní číslo
Vaší osoby blízké. SMS zpráva má
předvyplněné údaje o Vaší osobě, Vašich
aktuálních GPS souřadnicích a odkaz na
Google maps s vyznačením místa, kde se
právě nacházíte.

5) V případě, že zvolíte „Napsat e-mail“, Váš
telefon dostane požadavek k vygenerování
e-mailu určeného pro e-mailovou adresu
Vaší osoby blízké. E-mailová zpráva má
předvyplněné údaje o Vaší osobě, Vašich
aktuálních GPS souřadnicích a odkaz na
Google maps s vyznačením místa, kde se
právě nacházíte.

6) V případě, že zvolíte „Emergentní údaje“,
zobrazí se údaje o Vaší osobě, osobě
blízké a uložené kontaktní údaje.

7) SOS tlačítko lze využít také ve Vašich Apple Watch, včetně možnosti spuštění alarmu při naléhavé situaci.

