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Řešení od Ki-Wi pro města, obce a státní správu
je odpovědí na otázky:
Jak efektivně, snadno a přehledně komunikovat s občany a turisty?
Jak jednoduše a elegantně zajistit provoz informačního centra 24 hodině denně / 7 dní v týdnu?
Jak získat velikostí „neomezenou“ úřední desku a dostat na ni veškeré dokumenty?
Jak rychle a pohodlně zveřejňovat a odstraňovat dokumenty na úřední desce?
Jak zpříjemnit občanům čekání na úřadě?

Přínosy použití Ki-Wi řešení:
moderní komunikace s občany prostřednictvím digitálních ploch: LCD obrazovek
a informačních kiosků
aktualizace informací na digitálních plochách po městě okamžitě a online přímo
z úřadu, domova nebo z cest
nonstop fungující turistické informační centrum
zvýšení spokojenosti občanů a turistů s informačním servisem města
zpřístupnění informací z webových stránek o městě, okolí, regionu, kraji, státní správě
prostor pro propagační potřeby města, městských společností, zařízení, organizací, spolků apod.
maximální využití fotografií a videí zviditelňujících turisticky atraktivní lokality
interaktivní navigace po městě, turistických okruzích, stezkách, cyklostezkách nebo po celém regionu
snadno aktualizovatelná a počtem dokumentů neomezená digitální úřední deska (v souladu se zákonem o obcích)
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DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ PLOCHY
ONLINE OVLÁDACÍ APLIKACE

Výhody Ki-Wi řešení:
komplexní a kompletní dodávka HW a SW
moderní interaktivní zařízení nejen do interiéru a exteriéru, ale i za sklo a výlohu
online řízení a kontrola obsahu digitálních ploch: LCD obrazovek, informačních kiosků a digitální úřední desky
změna zobrazovaného obsahu kdykoliv, odkudkoliv a okamžitě nebo podle časového plánu
vzdálené řízení, monitoring a automatické zapínání a vypínání LCD obrazovek a informačních kiosků
možnost rozložení obrazovky na samostatné části pro sdělení více informací najednou
definování povolených webových stránek jako zdroje pro požadované informace
přehledná grafická vstupní obrazovka pro informační kiosky nabízející informace z povolených zdrojů
na internetu nebo aplikací (např. navigace, interaktivní mapy)
digitální úřední deska splňující zákonné požadavky, ovládaná přímo z kanceláře a bez nutnosti tisku
zveřejňovaných dokumentů
integrace s vyvolávacím systémem na úřadech

Ki-Wi Digital dodává všem městům, obcím a státní správě moderní řešení centrální správy informačního
a propagačního obsahu pro digitální LCD obrazovky a informační kiosky, které slouží především jako informační servis
pro občany a návštěvníky na důležitých místech, jako jsou např. informační centra, městské a úřední budovy, kulturní
a společenské domy, náměstí, památky, autobusové zastávky apod.

Příklady zobrazovaných informací:
aktuality z města
kulturní, sportovní a společenské akce
turisticky atraktivní místa
památky a významná místa a stavby
interaktivní mapy města s navigací
interaktivní turistické a naučné stezky,
cyklostezky, vyhlídkové trasy apod.

servis a služby pro turisty
3D virtuální prohlídky
městská a okolní hromadná doprava
aktivity spolků a společenských organizací
lokální počasí včetně předpovědi
lokální zpravodajský TV kanál nebo zpravodaj

www.ki-wi.cz

DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ PLOCHY
ONLINE OVLÁDACÍ APLIKACE

Ki-Wi digitální úřední desky
Kvalitní a spolehlivé digitální úřední desky společnosti Ki-Wi Digital jsou určeny jak pro města a obce, tak
i pro státní správu. Pomocí této moderní technologie jsou povinně zveřejňované informace a dokumenty
poskytovány v přehledné, jednoduché a neomezené formě. Digitální úřední deska je řešena tak, aby byla plně
v souladu s požadavky danými zákonem.

Ukázka úřední desky města
názvy kategorií a jejich počty lze libovolně měnit

venkovní provedení
antivandal úprava
antigrafiti úprava
záložní zdroj

Ki-Wi digitální úřední desky
umožňují vertikální
i horizontální orientaci

Způsob ovládání digitální úřední desky je velmi jednoduchý a názorný, s elegantním a přehledným grafickým vzhledem.
Zveřejňované dokumenty lze doplnit o nejrůznější fotografie, obrázky i videa. Pro zobrazování dokumentů je ideálním
řešením zveřejnění ve formátu PDF. Digitální úřední deska rovněž umožňuje obraz zvětšovat a vybrané dokumenty
odesílat na zadanou e-mailovou adresu.
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