BTC Together mobile!
Aplikacja dla Twojej gminy

Obecnie aż 64% Polaków posiada smartfony. Aktywni
użytkownicy urządzeń mobilnych stanowią ponad
połowę mieszkańców kraju, a ich liczba stale rośnie.
Wzrasta także wolumen Polaków intensywnie
wykorzystujących aplikacje mobilne w codziennym
życiu i pracy.

•

•

Dane na podstawie raportu „POLSKA.JEST.MOBI 2018”.

Nowoczesne smartfony łączą funkcjonalności telefonu
komórkowego i komputera. Zakres wykorzystania
smartfonów znacząco zwiększają innowacyjne
aplikacje mobilne. Zważywszy na fakt, że 53% Polaków
czyta na smartfonie bieżące wiadomości, a 50% z nich
deklaruje, że chciałoby mieć dostęp online do
rozmaitych usług sektora publicznego, już ponad 150
gmin w Polsce zdecydowało się na spersonalizowane
aplikacje mobilne.
Aplikacja mobilna dla gmin BTC Together mobile!
ułatwia komunikację między jednostką samorządu a
mieszkańcami, przedsiębiorcami i turystami:
• System powiadomień PUSH – pozwala na szybkie
i
praktycznie
bezkosztowe
przekazywanie
mieszkańcom
ważnych informacji z zakresu
funkcjonowania
gminy
(np.
planowane prace, nieplanowane
awarie, ostrzeżenia pogodowe,
alerty epidemiczne, kalendarz
wywozu odpadów komunalnych i
wielkogabarytowych).

•

•
•
•

Elektroniczne

zgłaszanie
wymaganych
interwencji
–
umożliwia
mieszkańcom sygnalizowanie
aktualnych problemów, jak np.
uszkodzony chodnik, połamane
drzewa,
przepełnione
śmietniki. Wystarczy zrobić
zdjęcie i dodać krótki opis.
Aplikacja sama oznaczy miejsce
na mapie i wyśle zgłoszenie.
Bez dzwonienia, szybko i

wygodnie.
Lista lokalnych aktualności – najnowsze
wiadomości w jednym miejscu to m.in. wyższa
aktywność społeczna, większa frekwencja na
organizowanych wydarzeniach kulturalnych oraz
lepiej poinformowani mieszkańcy i przyjezdni.
Lokalna mapa turystyczna – interaktywna mapa z
zaznaczonymi atrakcjami i infrastrukturą wspiera
lokalną turystykę;
Lokalna baza telefoniczna – zawsze aktualna baza
miejscowych kontaktów.
Bezpośredni
dostęp
do
kont
portali
społecznościowych.
Tańszy rozwój aplikacji – w porównaniu z innymi
indywidulanymi rozwiązaniami.

Zapraszamy do przetestowania aplikacji Together
mobile! już dziś, aby jutro upływało pod znakiem
szybszego reagowania na lokalne potrzeby,
zaangażowanej społeczności i nowoczesnego rozwoju
Państwa gminy!
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