ROZESÍLÁNÍ ZPRÁV

Nová zpráva
Název: *
Pozvánka na masopust
Text: *
Dne 15. 4. od 13 h se bude v naší obci konat masopustní rej.
Součástí oslav je doprovodný program trvající do pozdních
odpoledních hodin.
Náhled SMS zprávy *
Pozvanka na masopust – Dne 15. 4. od 13 h se bude v nasi obci
konat masopustni rej. Soucasti oslav je doprovodny program trvajici
do pozdnich odpolednich hodin.
Technologie: *
 SMS
 SSMS

Pro obecní úřad
je k dispozici webové
administrační rozhraní

Publikovat do: *
 Škola
 Obec
Storno

Vytvořit a rozeslat

Odeslat zkušební SMS

Jedním kliknutím je zpráva rozeslána občanům obce

Zpráva doručena do mobilní aplikace MojeObec

SMS

Přijatá zpráva



+420666555333

Pozvanka na
masopust – Dne
15. 4. od 13 h se
bude v nasi obci
konat masopustni
rej. Soucasti oslav
je doprovodny
program trvajici
do pozdnich
Volby Menu

Pozvánka
na masopust
1. 4. 2014, Nová Ves

Dne 15. 4. od
13 h se bude
v naší obci konat
masopustní
rej. Součástí oslav je doprovodný
program trvající do pozdních
odpoledních hodin.

Všechny zprávy
Zpráva doručena jako SMS

HLÁŠENÍ ZÁVAD

Občan informuje radnici o vzniklé závadě

Hlášení ze dne 28. 11. 2014

Starosta obržel e-mail s hlášením o novém problému v obci
Vloženo: 28. 11. 2014, 15:11
Oznamuji nepořádek u kontejnerů u nádraží

Detail hlášení
v administračním rozhraní



Jméno: Jan Novák
Telefon: +420666555333
Stav hlášení: *
 přijato
 řešeno
 vyřešeno

GPS: 48.9746N,16.0102E Mapa
Stav: přijato
Požaduje odpověď: ano

Přeposlat jako zprávu

Přijatá zpráva

Odpověď na hlášení
29. 11. 2014, Nová Ves
Ještě jednou děkujeme za
vaše hlášení a oznamujeme,
že problém byl odstraněn.
S pozdravem Obecní úřad

Všechny zprávy

Problém rychle vyřešen

ROZESÍLÁNÍ PŘIJATÝCH HLÁŠENÍ

Občan oznamuje radnici nalezení ztraceného psa

Hlášení ze dne 15. 8. 2014

Přijatá zpráva



Našel se pes
15. 8. 2014, Nová Ves
Oznamuji nalezení psa

Vloženo: 15. 8. 2014, 15:11
Oznamuji nalezení psa
Jméno: Jana Nováková
Telefon: +420555333
Stav hlášení: *
 přijato
 řešeno
 vyřešeno

GPS: <nezjištěno>
Stav: přijato
Požaduje odpověď: ano

Přeposlat jako zprávu

Všechny zprávy

Přijaté hlášení je občanům
přeposláno jako zpráva

Ztracený pes má znovu svoji paničku

VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nová Ves
Obecní úřad Nová Ves
Adresa: Nová Ves 6, 860 22 Pec
Telefon: 818 555 333
E-mail: noves@noves.cz

Úřední hodiny

Občan má
důležité
kontakty
ve své
kapse a vždy
aktuální

Po

8.00–12.00 13.00–17.00

St

8.00–12.00 13.00–17.00

Kontaktní osoby

MOBISYS

MOBISYS je moderní informační systém
pro komunikaci mezi radnicí a občany
v reálném čase.
Plně jej využijí majitelé chytrých mobilních
telefonů pomocí bezplatné aplikace MojeObec
(Android, iPhone), ale podporuje i tradiční mobilní
telefony prostřednictvím SMS.
Registrace a zavedení služby je zdarma. Měsíční
provoz stojí od 200 Kč bez DPH v závislosti
na počtu uživatelů a odeslaných zpráv.
Pro bližší informace nás kontaktujte.
KONTAKT

Macron Software, spol. s r. o.
Nádražní 60/114, 150 00 Praha 5
IČO: 26156831, DIČ: CZ26156831
Telefon: +420 226 257 780
e-mail: info@macronsoftware.cz
www.mobisys.cz
www.macronsoftware.cz

