Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu uruchomiła na swojej
stronie internetowej kanał informacyjny RSS. Aby z niego skorzystać wystarczy otworzyć
link do kanału znajdującego się w prawej kolumnie menu. Istnieje również możliwość
dodania kanału do czytnika RSS zainstalowanego w większości nowych telefonów
komórkowych.
Jako
adres
url
należy
podać
http://www.kujawy.psp.gov.pl/RSS/RSS.xml.
W kanale RSS KW PSP Toruń umieszczane są wiadomości o zdarzeniach prowadzonych
przez PSP na terenie woj. kujawsko-pomorskiego!
Informacja techniczna:
RSS (Really Simple Syndication) – jest to rodzina języków znacznikowych przeznaczona do
przesyłania nagłówków wiadomości i nowości za pośrednictwem stron obsługujących RSS.
Aby skorzystać z kanału RSS wymagany jest odpowiedni program tzw. czytnik RSS. W
większości przypadków czytniki RSS są domyślnie instalowane wraz z przeglądarkami
internetowymi. W przypadku, gdy przeglądarka nie posiada takiego, można go w bardzo
prosty sposób doinstalować.
Analogicznie do przeglądarek internetowych telefony komórkowe również posiadają
zainstalowany program do obsługi RSS, bądź możliwość jego doinstalowania.
KORZYSTANIE Z CZYTNIKÓW RSS WIĄŻE SIĘ Z POŁĄCZENIEM Z INTERNETEM
ORAZ Z OPŁATAMI Z TYM ZWIĄZANYCH!
Dołączenie do kanału informacyjnego przez przeglądarkę internetową:
Po kliknięciu na link u dołu lewej kolumny (bądź pisanie adresu
http://www.kujawy.psp.gov.pl/RSS/RSS.xml) zostanie wyświetlona strona kanału
informacyjnego Komendy Wojewódzkiej. Jeżeli zamiast strony wyświetli się kod
znacznikowy należy doinstalować do przeglądarki czytnik RSS ( np. wpisując w
wyszukiwarkę frazę „czytnik RSS <<nazwa przeglądarki>>”). W górnej części nagłówkowej
znajdować będzie się formatka subskrybowania kanału. Należy wybrać czytnik RSS z którego
chcemy korzystać (w przypadku gdy przeglądarka
posiada ich kilka), a następnie kliknąć przycisk „subskrybuj”.

Dołączenie do kanały informacyjnego przez telefon komórkowy:
Większość telefonów posiada fabrycznie zainstalowany czytnik RSS. Należy go szukać w
menu aplikacji/zainstalowanych programów pod nazwami „ kanał informacyjny” czy „kanał
RSS”. Gry program zostanie uruchomiony, należy znaleźć funkcję dodania nowego kanału
RSS,
bądź
analogiczną,
podać
nazwę
kanału
i
źródło:
http://www.kujawy.psp.gov.pl/rss/rss.xml
W przypadku gdy telefon nie posiada odpowiedniego oprogramowania, należy szukać na
płytach z oprogramowaniem dostarczonych wraz z telefonem przez producenta, internecie,
bądź (w przypadku smartphone'ów) we wbudowanych w telefon sklepach z
oprogramowaniem.

