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ECOMETROPOLIS 

SMART CITY – szansą dla środowiska 



Aplikacja mobilna (mobile application/mobile software) –  

nazwa oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych 

(smartfony, tablety); rodzaj miniserwisu o określonych funkcjonalnościach. 

 

Szerokie zastosowanie: 

- biznes (terminarz, księgowość) 

- finanse (bankowość, budżet, zakupy, 

portfele inwestycyjne) 

- rozrywka (gry, tv, 

serwisy społecznościowe) 

- sport i zdrowie (trener, diety) 

- dla dzieci 

- ... 

 

Definicja 



W turystyce - naturalny następca kart płatniczych i telefonów: 

- rezerwacja biletów, noclegów 

- aktualne promocje 

- sprawdzenie pogody 

- planowanie połączeń komunikacyjnych 

- poznanie atrakcji (opisy, zdjęcia, filmy, relacje, opinie) 

- przeliczanie kursu walut, słownik językowy 

- znalezienie najbliższego bankomatu 

- dzielenie się przeżyciami poprzez 

- serwisy społecznościowe 

 

W edukacji... czy tylko bazy wiedzy? 

 

Najważniejsze dla nas 



Nasze technologie 



Funkcje aplikacji mobilnych 

 

1) nawiguje: 

 

- wskazuje aktualną pozycję użytkownika 

dzięki czemu skutecznie 

uzupełnia/zastępuje tradycyjną 

mapę/przewodnik 

 

- wskazuje drogę do najbliższego... 

interesującego miejsca, sklepu, 

bankomatu, restauracji, stacji paliw, etc. 

 



Funkcje aplikacji mobilnych 

 

2) informuje o: 

 

- atrakcjach 

historycznych/przyrodniczych w okolicy 

 

- aktualnych warunkach pogodowych 

 

- planowanych wydarzeniach w okolicy 

 

- w chwili zbliżania się do interesującego 

miejsca łączy się z umieszczonym tam 

beaconem i uruchamia możliwość 

przeczytania i/lub odsłuchania 

treści/zdjęć/dźwięków. 



Funkcje aplikacji mobilnych 

3) edukuje: 

- pozwala na zapoznanie się ze wszystkimi gatunkami ptaków/drzew 

występujących na danym terenie 

- pozwala na rozpoznanie gatunku aktualnie zaobserwowanego ptaka/drzewa 

w kilku prostych krokach 

 



Funkcje aplikacji mobilnych 

4) zapewnia rozrywkę 

 

- gry terenowe 

- rajdy na orientację 

- zbieranie punktów/wymiana na nagrody 

- ... 

 



Funkcje aplikacji mobilnych 

5) daje możliwość nieograniczonego 

rozbudowywania: 

 

- audioprzewodnik/audiodeskrypcja 

 

- rozszerzona/wirtualna rzeczywistość 

 

- wizualizacje nieistniejących budynków 

 

- rekonstrukcje bitew 

 

- spontaniczne zwiedzania 





Materiały analogowe, szkolenia/lekcje pokazowe, realne testowanie 



Podsumowując... 

"Właściciele smartfonów poświęcają 

znacznie więcej czasu na korzystanie 

z aplikacji mobilnych niż na rozmowy"  

Wireless Intelligence, 2012 

Aplikacje mobilne 

jako narzędzia smart city: 

- "tani" kanał promocyjny miast, gmin... 

- szeroka funkcjonalność w jednym urządzeniu 

- możliwość nieograniczonego rozbudowywania 

- skutecznie uzupełniają/zastępują tradycyjne nośniki informacji; pozwalają 

zaoszczędzić czas/pieniądze/miejsce w plecaku 

- szerokie zastosowanie w zarządzaniu/biznesie 
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