
Digitalizace samospráv

Obecní znak Svojetic  
v telefonu každého občana



Optimalizace nákladů dostupným řešením.

Proč je dobré mít vlastní mobilní aplikaci?

Vysoká informovanost občanů bez nutnosti registrace.

Spojení všech komunikačních kanálů pod vlastním znakem.

Technologické trendy a jejich využití pro úřad.



Vše v mobilní aplikaci
Svojetice



Občan Podnikatel

Turista

Kdo využije mobilní aplikaci?

Zastupitel



Pro občany

Úřední deska 
Oficiální informace na dosah ruky a obec v mobilním telefonu.


Propojení s místními podniky 
Hospoda, železářství, zedník, truhlář, zelinář nebo třeba prodejce vajec. Místní služby i produkty přehledně v aplikaci.


Hlášení závad 
Formuláře k nahlášení závad, ztrát, nálezů. Dotazníky zpětné vazby občanů.


Kontaktní linky 
Obecní úřad, školy, školky, úřady, nádraží aj. Kompletní databáze infolinek na jednom místě.


Notifikační zprávy 
Okamžitá informovanost občanů. Akce, náhlé události, poruchy, odstávky a další.


Kultura, sport a zájmy 
Program kina či divadla. Termíny zápasů nebo místní zájmové organizace. Vše důležité v aplikaci.


Školy a školky 
Prázdniny, výlety, školní akce, přijímací zkoušky, rodičovské schůzky

a další důležité informace o škole i školce kdykoli přístupné z mobilního telefonu.


Kompletní informace 
Stálé, aktuální i pravidelné informace o obci při ruce.


Snadný způsob komunikace 
s občany obce Svojetic.



Kultura, sport i zábava. Zapojte turisty i 

víkendové lufťáky do dění v obci. Podpora 

místních akcí kdykoliv a snadno v mobilní 

appce.

Obec

Nabídka služeb a produktů 

místních podnikatelů. 

Regionální speciality, místní 

restaurace, turistické služby a 

mnoho dalšího.

Služby

Mobilní aplikace jako snadno 

dostupný komplexní nástroj pro 

každého turistu. Stačí stáhnout 

aplikaci a užít si výlet.

Dostupný nástroj

Důležité kontakty na historické i přírodní 

památky a atrakce. Spojení do místní 

restaurace nebo i úřední kontakty. S 

aplikací se turista neztratí.

Kontakty

Interaktivní mapa s turistickými cíli. 

Po obci i v přírodě poslouží 

mobilní aplikace jako šikovný 

turistický průvodce.

Průvodce

Pro turisty



Pro podnikatele

Podpora činnosti a nabídky služeb i produktů.

Mobilní aplikace jako podpora pro 
místní podnikatele a živnostníky.

Propojení místních podniků s občany.

Poskytnutí místních služeb turistům.

Přímé propojení poptávek z aplikace.

Podpora nejen v krizové situaci.

Služba pro občany, podnikatele i turisty.



Pro zastupitele

Vysoká informovanost 
Kompletní informace, novinky a mnoho dalšího bez nutnosti registrace. Aplikaci stačí pouze stáhnout a občan i turista má ihned

vše k dispozici ve svém telefonu. V době, kdy každý používá denně hned několik aplikací, je příjemné mezi ně zařadit i tu od svého města.


Zjednodušení komunikace s občany 
Notifikační zprávy přímo na displej telefonu každého občana nebo zpětná vazba díky dotazníkům a formulářům.

V aplikaci můžete využít různé funkce pro zrychlení a usnadnění komunikace s občany.


Sjednocení všech informačních kanálů do aplikace 
V mobilní aplikaci vše sjednotíte a zpřehledníte. Webové stránky města, obsah infocentra, Facebook, informace o škole

a další. Zastupitelé, občané i turisté budou mít vše přehledně pod jednou ikonou ve svém telefonu.


Šetří náklady 
Zasílání notifikačních zpráv je zdarma při jakémkoliv počtu.

Díky notifikacím dosáhnete maximální informovanosti občanů.


Máme vyřešenou komunikaci s jednotlivými odbory 
Dokážeme pružně komunikovat změny v aplikaci s odbory kultury, IT, školství i sportu či s informačními centry.



Mobilní aplikaci lze libovolně upravovat.


Změna textového i audiovizuálního obsahu


bez nutnosti aktualizace. Úpravy jsou ihned online.


Administrační rozhraní využijete také


pro zasílání notifikačních zpráv, kontrolu


či tvorbu formulářů a dotazníků či užívání dalších funkcí.


Nemáte na úpravu aplikace čas? Naše podpora je tu pro Vás.


Upravíme, změníme, nastavíme.

Úprava obsahu, posílání notifikací, využívání formulářů a dalších 

interaktivních prvků mobilní aplikace.

Rozhraní pro správu aplikace

Statistika Notifikace

Snadná práce s aplikací
Kdykoliv a kdekoliv z počítače I telefonu.



Firma Appsisto nás oslovila velmi korektně, 

narozdíl od různé konkurence v tomto 

oboru. Všechna předběžná jednání se 

nesla ve velmi přátelském duchu, což 

upevnilo náš názor navázat spolupráci 

právě s touto firmou. Naše představy o 

struktuře a obsahu aplikace pro naše 

měs to dokáza la f i rma d í ky svým 

zkušenostem naplnit ze 100%. Další servis 

aplikace je realizován velmi flexibilně, jenž 

je nutností v této rychlé a hektické době. 

Firmu Appsisto mohu vřele doporučit.

Radní města Vodňany

Ing. Miloslav Vaněček
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Vodňany
Město v Jihočeském kraji s 6 995 obyvateli.

10% za měsíc

1/3 facebooku

80-110 uživatelů

73 % občanům 

17 % turistům

V průběhu prvního měsíce si městskou 

mobilní aplikaci stáhlo více než 10 % 

všech občanů v produktivním věku.

Město Vodňany sleduje na Facebooku 853 lidí. 

Přes tlačítko "Stáhnout aplikaci" si městskou 

aplikaci stáhlo během prvního měsíce 311 z nich. 

To je 36,5 % z celkového počtu

V prvním měsíci bylo v mobilní aplikaci v 

průměru 107 lidí každý den. Průměrná denní 

návštěvnost je metrika, která stále narůstá.

První měsíc dominovala návštěvnost aplikace ze 

strany občanů města s fokusem na dění ve 

městě, informace o svozu odpadu a poplatcích.

Už v prvním měsíci si našlo cestu k mobilní aplikaci velké 

množství turistů, kteří ihned aktivně využili možnosti a 

turistický infoservis, který aplikace poskytuje.



Nová Ves
Obec v okresu Praha-Východ s 1 386 obyvateli.

"Přesvědčili jsme se, že obec je místo, které si zaslouží mít mobilní aplikaci. Zajišťuje nám snadný a 

moderní přístup, je to služba občanům a zde rozhoduje rychlost, dostupnost a přehlednost informací. 

Ideální řešení od APPSISTO."

Starosta obce Nová Ves

Jiří Melichar

Kontakty

14 %

Ostatní

9 %

Volný čas a sport

18 %

Služby pro občany

23 %

Obecní úřad

8 %

Hlášení rozhlasu

4 %

Novinky v obci

24 %

Složení návštěv obecní mobilní aplikace.
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Mobilní aplikace se stahoval kontinuálně po 

dobu prvního roku až na počet 760 stažení.
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Spolupracují s námi
S mobilní aplikací nám důvěřují samosprávy napříč zemí. Podívejte se na vybrané.

Zámek Veltrusy

Nová VesKoronavirus COVID-19 Slivenec

Vodňany

Příbor

Roudnice nad Labem Mratín

REFERENCE
Skály Semily Bašť Dubí

+ více než 200 dalších mobilních aplikací



Objednávka

Jednoduchá smlouva s 

elektronickým 

podpisem a faktura.

Výroba

Aplikaci tvoříme 

samostatně. Do tvorby 

vkládáme veškerou 

kreativitu a zkušenosti.

Servis

Podpora je Vám kdykoliv 

k dispozici na telefonu, 

e-mailu i chatu.

Předání

Manuál k použití, přístup 

do účtu a šikovný 

materiál dostanete ihned 

po zhotovení aplikace.

Jak na to?
Je to snadné. Necháte vše na nás a do 30 dnů máte svou mobilní aplikaci. 
Stálý servis je u nás samozřejmostí.



Do 500 obyvatel 

2 000 Kč / měsíc


Jednorázový poplatek za 

vytvoření 29 000 Kč

Nad 500 do 3 000 obyvatel 

2 500 Kč / měsíc


Jednorázový poplatek za 

vytvoření 29 000 Kč

Nad 3 000 do 10 000 obyvatel 

3 000 Kč / měsíc


Jednorázový poplatek za 

vytvoření 29 000 Kč

Nad 10 000 do 50 000 obyvatel 

3 500 Kč / měsíc


Jednorázový poplatek za 

vytvoření 29 000 Kč

Nad 50 000 do 150 000 obyvatel 

6 000 Kč / měsíc


Jednorázový poplatek za vytvoření 

59 000 Kč

Nad 150 000 obyvatel 

Individuální řešení


Jednorázový poplatek za 

vytvoření je individuální
Uvedené ceny jsou bez dph.



O nás

ajťáci, grafici, kreativci, obchodníci, supporťáci… 


Vlastní technologie, kterou neustále vyvíjíme, nám 

umožňuje být stále napřed. A to nejen na poli obchodu 

a marketingu, ale především i ve veřejných službách. 

Naší nedílnou součástí a oceňovaným aspektem je 100 

% podpora pro práci s aplikací.

Kdo jsme?

Tvoříme aplikace od A do Z. Návrh, výroba, publikace, 

aktualizace i úpravy. Vše děláme za vás.

Za více než 5 let jsme vytvořili přes 200 úspěšných 

mobilních aplikací. Jako odborníkům na poli mobilních 

aplikací nám důvěřují i Zámek Veltrusy, Univerzita 

Karlova nebo Auto ESA.

Kreativita

Stabilita



Proč má mít samospráva mobilní aplikaci?

Nejčastější dotazy

Proč si má občan stahovat mobilní aplikaci?

• Propojení všech informačních kanálů jako jsou webové stránky, rozhlas, Facebook, zpravodaj, informační i turistické centrum a další.


• Vysoká a včasná informovanost.


• Nejedná se o další komunikační kanál, ale o sjednocení všech stávajících do jednoho nástroje se znakem a názvem samosprávy.

• Usnadní a zrychlí mu přístup k informacím.


• Neuteče mu nic zásadního jako vývoz odpadu, uzavírka silnice nebo fotbalový zápas.


• Používání aplikací ke komunikaci, nakupování, čtení zpráv či sociálních médií je dnes zcela běžné.


• Tak jako má většina lidí v telefonu aplikaci své banky, supermarketu, zpravodajství, bude aplikace samosprávy dalším šikovným řešením.


• Není potřeba uvádět žádné osobní údaje ani se nikde registrovat. Stačí si aplikaci stáhnout a využívat její možnosti. Tento fakt má za následek velký počet stažení i používání.

• Mobilní aplikace řeší absenci návštěvnosti webových stránek už tím, že je v telefonu, dokáže se připomenout notifikační zprávou.


• Aplikace je s webovými stránkami samosprávy propojena a veškeré změny na webu jsou tak vždy aktuální i v aplikaci.


• V mobilní aplikaci jsou přehledně propojeny organizace, spolky a zařízení jako školy, fotbalový klub, sdružení dobrovolných hasičů apod.

Máme webové stránky, proč mobilní aplikaci?

Jaké povinnosti plynou pro samosprávu při kladném rozhodnutí?
• Všechny mobilní aplikace pro samosprávy jsme vytvářeli zcela samostatně.


• Zajišťujeme vše od výroby a náhledu přes publikace a úpravy až po stálý technický servis. Nestaráte se téměř o nic.


• Než dojde k publikaci mobilní aplikace, dostanete přehledný náhled, který na základě Vašich požadavků upravíme.


• Na vytvoření mobilní aplikace se nemusíte nikterak podílet. Vše připravíme z dostupných zdrojů.



Jak spolupráce funguje?

Aktuálně používáme web a Facebook. To nestačí?

• Na začátku si stvrdíme podpisem smlouvy.


• Mobilní aplikaci pro Vás vytvoříme zcela samostatně do 30 dnů.


• Cena za mobilní aplikaci se skládá z výrobního poplatku a licence.


• Licence se platí v měsíční či roční periodě. V rámci licence je zahrnuto vše potřebné k užívání aplikace. Startovní balíček podkladů a informací k práci s aplikací a jejímu šíření, 

serverovné, updaty aplikace v návaznosti na operační systémy Android a iOS a stálý zákaznický a technický servis. Výši výrobního a licenčního poplatku naleznete v závěru 

této prezentace.


• Spolupráce je na období jednoho roku. Po roce můžete užívání aplikace ukončit nebo pokračovat dále. My uděláme vše proto, abyste svou aplikaci používali co nejdéle.

• Čím více informačních kanálů, tím více se tříští pozornost.


• Mobilní aplikací sjednotíte vše do jednoho praktického nástroje.


• Díky propojení s webovými stránkami není potřeba dávat informace na více míst. Zasíláním notifikačních zpráv zajistíte okamžitou informovanost.


• Mobilní aplikace je častěji navštěvovaná a kromě rychlosti zajistí i vyšší informovanost.

• Nikoliv. Všechny ceny jsou transparentní a vše najdete přehledně ve smlouvě.


• Všechno potřebné k používání aplikace je zahrnuto v ceně licence.


• Výši ceny licence garantujeme i pro nadcházející období.

Máte nějaké další nebo skryté poplatky?

Můžeme aplikaci upravovat sami?

• Ano. Mobilní aplikaci můžete spravovat v administračním rozhraní.


• Pokud na správu nemáte prostor, je Vám kdykoliv k dispozici naše zákaznická a technická podpora. Stačí zaslat požadavky a my se o veškeré změny a nastavení v aplikaci 

postaráme za Vás.




