
MSZP Alkalmazás 

 

A fejlesztés személyre szabottan történik. Igény szerinti arculat, alkalmazás ikon 

és struktúra kerül kialakításra. Az egyedi funkciók beépítése is megoldható. 

 

Az alkalmazásban benne lévő funkciók: 

- Kiterjesztett valóság 

- Virtuális valóság 

- Push üzenet (közvetlen üzenet küldés az alkalmazást használóknak) 

- Kérdőív modul (weben felvitt kérdések megjelenítése az alkalmazásban, 

válaszok gyűjtése) 

- Webview - alkalmazáson belül saját webhely megnyitása 

 

Kiterjesztett tartalom megjeleníthető: 

 óriásplakáton 

 city light-on 

 mágnesen 

 szórólapon 

 kitűzőn 

és alapvetően bármilyen képi, feldolgozható mintán. 

 

Alapvető támogatott tartalom típusok: 

 videó 

 greenbox videó 

 kép 

 hang 

 3D jelenet 

 

Néhány rövid gondolat: 



 

Az alkalmazás telepítésekor meg lehet adni a felhasználó nemét, születési 

helyét, születési idejét. Később ezen adatok alapján szűrés lehetséges és 

társadalmi csoportoknak direkt üzeneteket küldeni, bármikor, gyorsan. PL.: 

"menj el szavazni, mert Magyarországnak, Tatabányának szüksége van rád!" 

 

 egyes kiadványokhoz "kiterjesztett valóság tartalom" 

társítható,  miniszterelnök jelölt beszél, jelölti beszédek. 

 minta szavazólapra irányítva a telefont elindul egy animáció, hogyan 

kell  szavazni vagy egyéb más. 

 egyes kiadványokra irányítva a telefont egy videó textúra jelenik meg, 

kampány videók. 

 a kiadványon virtuális gombok jelennek meg: pl.: ugrás a facebookra - 

twittere, ugrás a saját weboldalra. 

 interaktív kérdőív kitöltése virtuális gombok segítségével, folyamatos 

közvélemény kutatás. 

 az eszközt beazonosítva, választókerületenként más-más üzenettel, más-

más jelölt tud megjelenni. 

 Push üzenetek küldése, ami ingyenes, az adatbázis alapján pl.: csak a 35 

év feletti nőknek.  

 eseménynaptár, beállítható emlékeztetővel 

 adminisztrációs felület - az alkalmazás tartalma távolról menedzselhető, 

PUSH üzenet küldési lehetőség. 

 alkalmazáson belül megjelenik a webáruház 

 hírek megjelenítése 

 moduláris felépítés, bővíthető funkcionalitás 

 interaktív pártos játékok, stb, 

MSZP GO 

 



 Fénykép/bejelentés opció (pl. illegálisan lerakott szemét gyors 

bejelentése) 

 Ajánlott helyek - Térképen jelölt partner helyek, azonnali navigáció 

 a bejelölés megérkezik a központban, a társadalom szervezőnél, a 

képviselőnél, vagy jelöltnél 

 folyamatos kapcsolattartás a választókkal 

 folyamatos ellenőrzési lehetőség a képviselő, jelölt, szervezők munkájával 

kapcsolatban 

 politika kialakítása a problématérkép alapján 

 


