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Chytré telefony
Trendy a výhody

Do roku 2015 se vyrovná
počet prodaných smartphonů bez 

ohledu na platformu počtu 
prodaných standardních mobilů na 
tuto situaci je potřeba se připravit a 
využít možnosti, které nám chytré

mobilní telefony přináší.
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Možnost nalezení
přesných souřadnic, 
kde se občan nachází
a jejich zanesení do 

mapy
Možnost pořízení

i zvukových záznamů
případně textu 

popisujícího vzniklou 
situaci, na kterou je 

potřeba reagovat

Možnost pořizování
fotografií, které

mapují aktuální situaci 
ve městě (City 

monitor)

Zdroj: http://www.businessinsider.com/presentation-the-state-of-android-2012-6?op=1



Přínosy pro občana

Všechny tyto skutečnosti činí v konečném důsledku zastupitelstvo 

důvěryhodnější, otevřenější ve vztahu k občanovi, což v konečném 

důsledku vede ke spokojenosti občana s vlastní samosprávou.
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Přínosy pro obec
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Výsledkem je spokojenost jak na straně občana tak na straně obce, která se 

ve výsledku projeví vůlí občana volit své zastupitele.



QBSW pro samosprávy



City monitor

City monitor slouží k hlášení, evidenci, sledování a odstraňování

nežádoucích stavů / problémů ve městě.

Vlastnosti řešení

http://citymonitor.qbswapps.com/



City monitor
Mobilní aplikace - funkcionalita řešení

http://citymonitor.qbswapps.com/



City monitor
Webová aplikace - funkcionalita řešení

http://citymonitor.qbswapps.com/



Metropolitan Police
Vlastnosti řešení- mobilní & webová aplikace



Občan / Turista ve městě
Vlastnosti řešení

Občan ve městě / Turista ve městě
jsou ideálním nástrojem pro poskytování informací od samospráv 

směrem k obyvatel či návštěvníkům a jejich lepší orientaci ve městě / 

regionu bez potřeby Internetového připojení.



Proč my?



QBSW, a.s.
Základní informace

 Již od roku 2000 přinášíme kvalitní softwarová řešení.

Specializujeme se na tvorbu komplexních řešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a 

integrace informačních systémů pro soukromý i veřejný sektor.

 Nabízíme rozsáhlé znalosti a vědomosti z oblasti vývoje IS na míru dle požadavků

zákazníka, softwarová řešení pro finanční management včetně IT outsourcingu, 

příbuzných konzultačních služeb a vývoj mobilních aplikací.

Naše nejvýznamnější reference:

 Informační systém Státní pokladny pro Ministerstvo financí SR- dodávka 

klíčových modulů,  

 Informační systém Státní pokladny pro Ministerstvo financí Srbska, 

 Outsourcing softwarového vývoje pro Orange Slovensko.

V současnosti máme umístěno více než 15 mobilních aplikací v Apple App Store 

(iTunes) a mnoho dalších v procesu vývoje pro platformy iOS a Android. 
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Děkuji za pozornost
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