Aplikacja BLISKO już działa na terenie Gminy Przecław
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Przec?aw jest kolejn? gmin? w kraju przy??czaj?c? si? do ogólnopolskiego systemu SISMS, z którego korzysta ju?
blisko pó? tysi?ca polskich miast i gmin. Mowa o aplikacji mobilnej „BLISKO”. Ci, którzy j? zainstaluj? i wybior?
swoje miasto/gmin?, b?d? odbiera? na swoim telefonie interesuj?ce ich komunikaty, np. o utrudnieniach na drogach
krajowych i wojewódzkich, informacje o planowanych objazdach, ostrze?enia o niebezpiecze?stwie, ale te?
powiadomienia o wa?nych wydarzeniach kulturalnych w swoim mie?cie, stanie jako?ci powietrza, planowanych
wy??czeniach pr?du, a nawet komunikaty py?kowe dla alergików.
Aplikacja BLISKO nale?y do ogólnopolskiego systemu SISMS. Jego podstawow? funkcj? jest umo?liwienie
s?u?bom administracyjnym masowe powiadamianie ludno?ci w szybki i skuteczny sposób. W dobie rozwoju
technologii i wynikaj?cego z tego szumu informacyjnego, przekazywanie wiadomo?ci na telefon jest najbardziej
efektywnym sposobem komunikacji, gwarantuj?cym odczytanie tre?ci.
Podstawow? zalet? aplikacji jest umo?liwienie swobodnego wyboru serwisów informacyjnych od poszczególnych
nadawców. Dzi?ki temu u?ytkownik otrzymuje tylko interesuj?ce go informacje, bez za?miecania niechcianymi
tre?ciami. Tym bardziej dla instytucji i s?u?b jest to cenne, bo mog? one powiadamia? skutecznie, gdy? informacje
trafi? tylko do tych osób, które wyrazi?y na to zgod?.
Aplikacja BLISKO jest bardzo wygodna, poniewa? sama powiadamia o ka?dym nowym wpisie, podobnie jak przy
dostarczeniu wiadomo?ci SMS. Umo?liwia u?ytkownikom wybranie wielu lokalizacji, miejscowo?ci, w których
mieszkamy, pracujemy, czy bywamy. Po wskazaniu miejsca aplikacja wy?wietli aktualn? list? nadawców, którzy
informuj? na danym obszarze.
Aplikacja BLISKO stawia na u?yteczne tre?ci bez reklam, do grona jej nadawców mog? do??czy? tylko okre?lone
podmioty, takie jak urz?dy miast i gmin, spó?ki komunalne, wodoci?gi, o?rodki kulturalno-o?wiatowe i inne o
charakterze u?yteczno?ci publicznej. Poza nadawcami lokalnymi u?ytkownik znajdzie nadawców ogólnopolskich
informuj?cych o jako?ci powietrza, czy o planowanych wy??czeniach pr?du. Dostawca aplikacji zapewnia, ?e z
ka?dym miesi?cem lista nadawców si? powi?ksza.
Aplikacja jest bezp?atna, wi?kszo?? u?ytkowników smartfonów mo?e j? pobra? z oficjalnych sklepów
dystrybucyjnych Google Play (system Android) lub AppStore (system iOS) oraz Windows Store (system Windows
Phone). Po zainstalowaniu aplikacji nale?y wpisa? swoj? miejscowo??, wybra? interesuj?cego nas nadawc?
(nadawców), a nast?pnie zaznaczy? z jakich serwisów b?d? mogli przes?a? do nas informacje. Aplikacja jest
elastyczna, w ka?dej chwili pozwala na zmian? ustawie?.
Zach?camy do zapoznania si? z filmem do??czonym do niniejszej informacji.
Wszelkich informacji udzielaj? pracownicy Urz?du Miejskiego w Przec?awiu – tel. 17 227 67 11 i 17 227 67 14.
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