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MULTIFUNKČNÉ INFORMAČNÉ ZARIADENIE - FUNKCIE
Zariadenie ako jediné toho času umožňuje prestup z ulice do virtuálneho informačného priestoru (internet,

vzdialené dáta, mobilná aplikácia) pomocou mobilného telefónu (smartfóny ai.) alebo aj priamo, čím rozširuje

objem dostupných informácií na prakticky neobmedzenú mieru. To je jeho najväčšia prednosť. Je funkčné 24

hodín denne, v noci svieti cez energiu získanú zo slnka, čím prispieva ku kultivácii nočnej atmosféry mesta.

Samo osebe i prostredníctvom svojich funkcií poskytuje mestu a jeho subjektom (obyvateľom, návštevníkom,

kultúrnym, spoločenským, samosprávnym, komerčným i nekomerčným abonentom) informácie strategického

i operatívneho významu on line v reálnom čase. Využíva na to najmä :

1. Hovoriacu mapu

V ľubovoľnom jazyku poskytuje základné informácie o vybraných historických, kultúrnych a iných

pamiatkach a atrakciách v meste 24 hodín denne, 365 dní v roku, čo ocenia najmä návštevníci mesta a

zvlášť cudzinci. Ukazuje cestu k vybraným významným objektom na mape. Z fotografií v mape je možné

zosnímať QR kód a získať tak podstatne viac informácií o pamätihodnostiach a ceste k nim.

2.  QR kódy

Pomocou QR kódov môže ktokoľvek, ale opäť najmä cudzinci, získať jedinečné informácie o významných

objektoch v meste priamo do svojich mobilov a tieto informácie si pozrieť v pohodlí kaviarne, hotela,

prípadne na prechádzke mestom. Pomocou QR kódov je možné vybudovať jedinečný informačný systém

mesta na svetovej úrovni (začína sa realizovať v škandinávskych krajinách),

3.  WI FI bod

WI FI zóna, ktorú je možné v okolí zariadenia vytvoriť, je oceňovaným komfortom pre každého užívateľa

internetu, najmä cudzinca v cudzom meste. Umožňuje mu, bez dátových roamingov, nájsť cestu k tomu, čo

je preňho v danej chvíli najdôležitejšie - k informáciam poskytovaných na pravom mieste a v pravý čas.

4.  Internet pre každého

Tomu, kto nemá internet v mobile, poskytne zariadenie možnosť on line pripojenia sa v zariadení.

Zariadenie umožňuje prístup k internetu priamo z ulice v každej dennej, nočnej i ročnej dobe.

5.  Propagáciu diania v meste cez banery

Zariadenie poskytuje najmenej jednu osvetlenú plochu na výlep baneru propagujúceho buď mesto alebo

dianie v ňom, napr. Bratislavské hudobné slávnosti, kultúrne podujatia v lete, vzdelávacie aktivity mesta,

všetko podľa potreby na vysokej grafickej a tlačovej úrovni.

6.  Mobilnú aplikáciu

Prostredníctvom nej získava mesto doteraz nevídaný informačný kanál a priestor na komunikáciu s

vlastnými občanmi a cudzincami. Prostredníctvom aplikácie môže informovať o všetkých historických

pamätihodnostiach na území mesta, hroziacich živelných pohromách a iných nebezpečenstvách (systém

včasného varovania), o cestovných poriadkoch MHD, najdôležitejších udalostiach dňa a pripravovaných

podujatiach všetkého druhu - kultúry, spoločensky život, šport, vzdelávanie, všetky ostatné aktivity,

možnosti stravovania, ubytovania, športovania. Je to zrkadlo života daného mesta a komunikácia

budúcnosti. Počet informácií je neobmedzený. Komunikácia mesto - človek je obojsmerná.

Zariadenie je svojimi rozmermi malé, svojimi schopnosťami veľké, pričom je pripravené pri rozvoji

informačných technológií absorbovať aj ďalšie funkcie, ktoré prinesie pokrok a doba. Z ekonomického

hľadiska nepredstavuje pre mesto Bratislavu žiadne priame finančné náklady, participácie a vstupy.

Spoločnosť ARDSYSTÉM, s.r.o. požaduje od mesta priestor, v ktorom by sa zariadenie realizovalo a

potrebnú mieru súčinnosti zo strany mesta.
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