


OKOSVÁROS
APPLIKÁCIÓK



A kerület saját applikációja, mert:

● a hivatal által választott néven történő megjelenés az 
alkalmazás boltokban (Google Play, App Store),

● saját címer és színvilág megjelenítése,
● ingyenes letöltés a lakosok részére,
● összekapcsolás a webhellyel és a belső hivatali rendszerrel,
● politikai kommunikációra és a lakosok elégedettségére, 

felkészítve, 8 év gyakorlati tapasztalattal.



E-KÁRTYA

● Az e-kártya aktiválására több megoldás 
is elérhető:
○ adminisztrátor által
○ egyedi kód megadásával
○ QR kód leolvasásával
○ egyedi megoldás

A funkció számtalan lehetőséget és funkciót 
tartalmaz, így az Ön hivatala részére is személyre 
szabott beállításokat tudunk biztosítani.



E-KÁRTYA I TÉRKÉP

● A beváltásokról a vállalkozók hó végén 
összesítést kaphatnak.

● Adott beváltóhely közelébe érve a rendszer 
automatikusan ajánlja a hely meglátogatását és 
az elérhető kedvezményről is tájékoztat.

A térképen kategóriákra bontva megjelennek a 
kedvezmény rendszerben részt vevő vállalkozások. 
Megérintve az adatlap megtekintésén túl, 
azonnali navigációra is lehetőség van.



E-KÁRTYA I ADATLAP

● A feltöltött tartalmak minden esetben hivatali 
adminisztrátor jóváhagyását követően kerülnek 
publikálásra.

● Értesítés az újonnan kapcsolódott elfogadó 
helyekről a felhasználók részére.

A vállalkozások saját adatlapokkal rendelkeznek, 
amelyeket akár maguk is szerkeszthetnek.



E-KÁRTYA I BEVÁLTÁS

● A kedvezmények igénybevételéről a 
vállalkozók hó végén összesítést kaphatnak.

● Az adott felhasználó visszanézheti mikor és 
milyen kedvezményt vett igénybe.

● Rögzíthető a számla végösszege is, így akár 
számszerűsíthető a hivatal felé az igénybe vett 
kedvezmény. 

A városkártya programban részt vevő vállalkozás 
üzlethelyiségében kihelyezett QR kód leolvasása 
révén aktiválható a kedvezmény. 
Lehetőség van GPS pont alapú beváltásra is.



E-KÁRTYA I HOZZÁJÁRULÁS

● A vállalkozók limitált mennyiségű díjmentes PUSH 
üzenetet küldhetnek a korábbi vásárlóiknak, akik 
ehhez hozzájárultak. 

● 100% GDPR megfelelőség

A vállalkozások a részletes statisztika mellett, 
kiegészítő információkat is elkérhetnek a 
felhasználóktól marketing célokra. 



E-KÁRTYA I EGYEDI

Fejlesztésünk teljesen egyedi programozás, amelyet főállású, 
diplomás fejlesztők kiviteleznek.

Ennek köszönhetően a személyre szabás és az 
egyedi megoldások kivitelezése is megoldható. 



Elérhető további funkciók
● GDPR kompatibilis regisztrációs rendszer
● Személyre szabható menürendszer, főképernyő
● Hírek és értesítések
● Bejelentő funkció, hivatali rendszerbe integrálva
● Kérdőív és közvéleménykutató 
● Youtube és helyi TV 
● E-kártya, a település saját virtuális plasztik kártyája
● Okostérkép
● Események
● Települési kiadványok
● Kalandor, ismerd meg lakhelyed!
● Közösségi funkciók
● Okospad támogatás
● + egyedi kérések



REGISZTRÁCIÓ

● Facebook, Apple és Google gyorsbelépésre is 
van lehetőség.

● Szükséges adatvédelmi nyilatkozatokat is 
biztosítjuk.

Az alkalmazás regisztráció nélkül is használható, de 
bizonyos funkciók eléréséhez szükség van a GDPR 
követelményeinek megfelelő regisztrációra. A bekért 
adatok típusát a hivatal határozhatja meg. Az adatok 
tárolása a hivatal adatbázisában történik.



FŐKÉPERNYŐ

● Felhasználó személyre szabhatja a felületet. 
● Folyamatosan bővülő funkciótár. 
● Jelvény jelenik meg a funkció sarkában, ha új 

tartalom érhető el.
● A beállítások felület alatt meghatározhatja a 

csempék számát.

A menürendszer valósul meg ezen a képernyőn. 
A felső sávon az elérhető összes funkció között 
lapozhat, míg a csempékre a számára 
legfontosabbakat emelheti ki a gyors elérés 
érdekében. 



HÍREK

● A település webhelyéhez kapcsolva 
automatikus lehet a hírátemelés.

● Értesítő új hír felkerülésekor.
● Főképernyőre kiemelt legfrissebb hír.

A hírekhez csatolható videó, képgaléria és kérdőív is. 
A felhasználó érdeklődésének megfelelő kategóriák 
között szűrhet. A hírlista felület látványos és mikro 
animációkkal élvezetesebbé teszi a tájékozódást. 



BEJELENTÉSEK

● Nincs “bejelentés összesítő” térkép, csak azt látja az 
adott felhasználó, amit ő jelentett be.

● A rendszer figyelmeztet, ha már bejelentett problémát 
próbál ismét jelezni, ekkor lehetőség van csatlakozni és 
feliratkozni a hibához kapcsolt értesítésekre.

● A képviselők automatikus értesítést kaphatnak, ha a 
területükről történt bejelentés.

5 év tapasztalatát építettük be a hibabejelentő 
funkcióba. Így a felhasználók GPS bélyeg és fotó 
készítésével, a megfelelő kategória szerint pár 
pillanat alatt jelezhetik a tapasztalt problémát.
Teljes körű információs rendszer tartozik a 
funkcióhoz, iktatószám kezeléssel.



KÉRDŐÍVEK

● Kiváló eszköz a politikai döntések 
megalapozásához.

● Választható, hogy a szavazás eredményét 
láthatják-e a felhasználók vagy csak a 
polgármester láthatja.

● Tetszőlegesen felépíthető kérdés sorozatok, 
ütemezett megjelenítéssel és elrejtéssel.

Az applikáció rendszeres felhasználásához ösztönző, 
ha megkérdezik őket bizonyos kérdésekben. Az 
elmondott vélemény pedig közelebb hozza a lakókat 
a testület életéhez.



VIDEÓ CSATORNA
A rendszerünk támogatja a valós idejű közvetítések 
bekötését valamint, önálló Youtube csatorna 
beillesztését. A felhasználók értesítést kaphatnak, ha 
éppen adás érhető el vagy új videó került fel.



ÉRTESÍTÉSEK

● Lehetőség van adott utcában élőket értesíteni 
pl. közelgő áramszünetről.

● Hír, esemény vagy új tartalom megjelenéséről 
olyan értesítőt kaphatnak, amelyet megérintve 
azonnal megnyitja az applikáció megfelelő 
oldalát.

Az applikációk által támogatott úgynevezett PUSH 
üzenetek révén a felhasználókat díjmentes 
üzenetben lehet értesíteni különböző eseményekről.



OKOSTÉRKÉP

● A vállalkozók saját hozzáférésekkel személyre 
szabhatják a saját oldalukat, egyedi, akár 
e-kártyához rendelt kedvezményeket 
rögzíthetnek.

● Lehetőség van listaszerű és térképszintű 
megjelenítésre.

● Navigáció is kezdeményezhető.

A település nevezetességei és vállalkozásai, 
éttermei, fürdői, stb., érhetők el, egyéni adatlapokkal 
egy szűrhető térképen.



ESEMÉNYEK

● Látványos meghívó felület.
● Visszajelzések lehetősége az eseményről.
● Eseményekhez saját élményfotók feltöltése - 

emlékek visszatekintése. (hamarosan)

A települési eseményekre közvetlen meghívót 
kaphatnak a felhasználók. Lehetőségük van 
emlékeztetőt kérni, részvételi szándékukat jelezni. A 
jelentkezettek listája igény esetén megjelenik a felhő 
alapú kezelőfelületen.



KIADVÁNYOK

● Beépített egyszerű működésű .PDF 
megjelenítés.

● Akár kiterjesztett valóság tartalom is 
hozzárendelhető. (opcionális)

A település nyomtatott kiadványai 
visszamenőlegesen is elérhetővé tehetők az 
applikáción keresztül. Új kiadvány megjelenéséről 
PUSH értesítőt kaphat a felhasználó.



KALANDOR

● Szabadon kialakítható túra útvonalak.
● Mozgáskorlátozottaknak, időseknek egyedi 

bejárások.
● Iskolák akár versenyt hirdethetnek a település 

felfedezésére.

A település történetét túra útvonalak mentén 
felfedezhetik az itt élők vagy a turisták. A bejárás 
alatt a kijelölt pontokon kvízjáték teljesíthető. 
Valamennyi pont felfedezése és eredményes kvíz 
kitöltés végén elektronikus emléklapot kap a 
felhasználó.



KÖZÖSSÉGI
Egy Facebook szerű modul, amely helyi közösségek 
építését szolgálja. Lehetőség van posztolni, 
kommentelni, bejegyzést jelenteni. Feliratkozókat 
szerezni és társalogni.



VÁROSKOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM

Céljaink:

● újragondolt tartalomszolgáltatás
● közösségorientált funkcionalitás
● hagyományőrző, mégis modern megjelenés
● technológia jövőkép
● moduláris platform
● állandó, folyamatos fejlesztés (minden második évben teljes megújulás)



APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE

A Google Play és Apple App Store alkalmazás boltokból a település nevére keresve díjmentesen 
letöltheti.

A település webhelyére látogatva a mobileszköz böngészője automatikusan felhívja a felhasználó 
figyelmét az elérhető városi applikációra.

Úgynevezett deeplinkek segítségével, amely lényege, hogy egy adott Facebook postban vagy 
hírlevélben, ha a felhasználó a telefont használva megérint egy linket, úgy két dolog történhet. Ha 
már telepítve van a települési applikáció, úgy azt elindítja és az applikáció megfelelő oldalára vagy 
funkciójához navigál. Ha még nincs telepítve, úgy a megfelelő alkalmazás boltba irányítja a 
felhasználót a letöltéshez. 

Okos QR kód leolvasásával, amely képes eldönteni, hogy a felhasználó iOS vagy Android rendszerű 
telefont használ és ahhoz megfelelő szoftver letöltését ajánja automatikusan.



ÉLETET MENTHET

● http://vorosvarihirek.hu/varosi-elet/kozlekedes-kozbi
ztonsag/eletet-mentett-a-bejelentes

http://vorosvarihirek.hu/varosi-elet/kozlekedes-kozbiztonsag/eletet-mentett-a-bejelentes
http://vorosvarihirek.hu/varosi-elet/kozlekedes-kozbiztonsag/eletet-mentett-a-bejelentes


BIZONYÍTOTTUNK
Városkommunikációs díjakat nyertünk 2020



BIZONYÍTOTTUNK
Városkommunikációs díjakat nyertünk 2019



OKOSVÁROS CSAPATA

● 38+ főállású fejlesztő, 300+ átadott fejlesztés
● Győr és Budapest központokkal
● nemzetközi jelenlét

○ Novartis kutató és fejlesztő csapata
○ minden évben 1 “év applikációja” díj
○ hazai ügynökségek “kedvence”



OKOSPAD & KALANDOR APP



Mitől lesz izgalmas, 
az Okospad?

1. Felfedezek!
2. ÉnPadom
3. Augmented Reality városkommunikáció



Felfedezek!
A funkciót elindítva, első lépésként 
nyelvet kell választani. 

Turisztikai funkciókat is betölthet!



Felfedezek!
Az applikációban megjelenik a 
település elszürkített térképe, 
középpontban az Okospadokkal.

A “felszeletelés” a felfedezhető önálló 
területeket jelöli.



Felfedezek!
Az egyes területek felfedezéséhez 
szükséges:

● megtalálni és leülni a terület 
Okospadjára

● megismerni a területhez kapcsolt 
történeteket

● a területhez kapcsolt kvízjátékban 
eredményesen szerepelni.



Felfedezek!
A teljes térkép felfedezése végén egy 
polgármester által aláírt emléklapra 
lesz jogosult a felhasználó!

A jutalom természetesen egyedileg 
meghatározható!



ÉnPadom
A felhasználók adott padon ülve 
publikus vagy adott 
felhasználónak szánt üzeneteket 
hagyhatnak, fotóval. 
Az első, padhoz kötött közösségi 
platform szolgáltatás!

Emlékek, szerelmi vallomások, jó 
és rossz poénok, minden, amitől 
olyan lesz az Okospad, mint Te!



Augmented Reality
A padra irányítva a készüléket 
kiterjesztett valóság tartalom jelenik 
meg.

pl.: Megjelenik a város vezetője, 
mintha a padon ülne a képernyőn 
keresztül. Kérdéseket lehetne feltenni 
neki, amelyekre előre rögzített 
válaszokat mondana el a virtuális 
polgármester.





SZANISZLÓ ZOLTÁN
CEO
OKOSVÁROS FEJLESZTÉSEK KFT.

+36 20 520 9005
szaniszlo.zoltan@appentum.hu


