Az én városom
„Az én városom” alkalmazás
Interaktív városi alkalmazás a közérdekű információk célba juttatására, lakosok bevonására a település életébe. Hírek, rendezvények, lakossági bejelentések, térfigyelő kamerák képe, helyi szolgáltatások helyi lakosoknak, szavazások – mind egy helyen.

Sajáttá tehető, megélhető
város. Kényelmes, korszerű
kapcsolatteremtés, kézzelfogható városélmény.

Aktivizálható lakosság
A minden mobileszközre ingyenesen letölthető alkalmazással könnyebbé válik a lakosság elérése, a fontosnak
vélt információk eljuttatása, és a helyiek aktivizálása is.

Fiatalosabb arculat
Az okostelefonról elérhető, interaktív helyi felület korszerűbb, fiatalosabb arculatot kölcsönöz a városnak és
az önkormányzatnak.

Önfenntartó működés
Különböző, fizetős szolgáltatások (pl. jegyvásárlás) és hirdetések integrálásával az alkalmazás működtetése
finanszírozás szempontjából akár önfenntartóvá is válhat.

Magas szintű, személyes kapcsolat a város és polgárai között.

Ingyenes alkalmazás
A három legnagyobb mobilplatformra (Android; iOS; Windows) ingyenesen
elérhető az applikáció.

Egyszerűen kezelhető
Az intuitív felületnek hála az alkalmazás könnyen kezelhető, és a navigáció használata is rendkívül egyszerű.
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Közérdekű információk egy helyen
Menetrendek, rendezvények, intézményi elérhetőségek, nyitvatartási idők is megjeleníthetők egyetlen alkalmazásban.

Önkormányzati szolgáltatások
Az alkalmazás összekapcsolható a hivatali ügyintézéssel (pl. bejelentések tétele), és intézményi szolgáltatásokkal (pl. intelligens tárlatvezetés) is.

Önkormányzatra szabva

Piaci szolgáltatások nyújtása
Ingyenes és fizetős piaci szolgáltatások is integrálhatók (pl. jegyvásárlás, ételrendelés), így az alkalmazás
akár bevételt is termelhet.

Személyhez kapcsolt funkciók
Az ügyfélkapus azonosítással személyhez kötött szavazások, kedvezményezések is megoldhatók.

Az értesítések, szolgáltatások, és a kezelőfelület is
nagymértékben városra szabhatók.

Lakossági és piaci szereplők által
feltöltött adatok

Közvetlen bevonás

Nagyon sok szolgáltatás és adat lakossági és a piaci
szereplők részéről kerül feltöltésre, így azok gondozása nem igényel plusz erőforrást a fenntartó részéről.

Az alkalmazás lehetővé teszi a lakosság közvetlen
bevonását, így a kétirányú kommunikációt is.

Automatikusan frissülő adatok

Szabadon bővíthető
Az alkalmazásból elérhető szolgáltatások köre bármikor bővíthető.

Számos adat és szolgáltatás (pl. hírek, ügyintézési
státusz) automatikusan frissül, a tartalmak az önkormányzat honlapjáról is átvihetők.
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