
Projektová fiše
Kód projektu: 16-05-KU-OI-0488
Název projektu: Průvodcovský systém iBeacon Žďár nad Sázavou
Zkratka projektu: iPrůvodce Žďár nad Sázavou

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit: • Jeden z nejmodernějších průvodcovských
systémů založený na automatickém „obdržení“ obsahu do chytrých
telefonů či tabletů prostřednictvím malých vysílačů iBeacon. • Funguje na
vzdálenost 10 metrů od vysílače – umístění v nejzajímavějších částech
města, o kterých budete chtít turisty informovat. • Pracuje s texty, audio,
video, obrázky – umí až 8 jazykových verzí, podle volby uživatele, tedy je
pro všechny univerzálně. • Umí pracovat s tzv. „kupóny“ – možné využít
jako slevy v místních obchodech či hotelech a restauracích. • Okamžitá
aktualizace obsahu po změně v centrálním systému. • Podpora turismu –
stimulace pro nákupy, slevy, využití ubytovacích zařízení. • Cílení na
mladou generaci – spojení historie s moderními technologiemi, sociálními
sítěmi, sdílení zážitků. • Přímá podpora zahraničních turistů v jejich jazyku
– dá se využít jako výuka jazyků pro české studenty moderní formou •
Reklama pro Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavoujako reference v ČR i
zahraničí – využijeme krajské i TW kontakty Rozpočet projektu Rozpočet
projektu celkem: 350 000 včetně DPH Jde o první instalaci takového
systému v ČR. 

Předpokládaný termín
začátku: 01.09.2016

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 31.12.2016

Rozpočet projektu
celkem: 350000.00

Udržitelnost projektu: Ne
Udržitelnost projektu v
měsících:

Aktivity projektu
Název Popis Termín dokončení

Smlouva Příprava a schválení smlouvy 01.10.2016

Technická příprava příprava všech technických součástí systému - SW i
HW 01.11.2016

Tvorba obsahu Tvorba obsahu pro průvodcovský systém - texty,
audio, foto, kupóny... 31.12.2016

Implementace a testování
na místě Implementace a testování funkčnosti systému 31.12.2016

Zkušební provoz Zkušební provoz systému před zahájením rutinního
provozu cca 2-3 měsíce 01.01.2017

Partneři projektu
Partner Role
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Textový rámeček
RK-31-2016-07, př. 1počet stran: 2



Kraj Vysočina Hlavní partner

Tým projektu
Osoba Role

Václav Jáchim Projektový manager
Petr Pavlinec Koordinátor
Petr Pavlinec Objednatel projektu
Daniela Rudiková Finanční manager




