
Moje Notifikácie
Mobilný rozhlas a hlásnik

Nástroj pre odosielanie dôležitých a hromadných 
oznamov obyvateľom. Umožňuje príjem oznámení 

v podobe notifikácií prostredníctvom:

SMS               WhatsApp               Messenger

Viber               Telegram               E-mail

ŠportKultúra

ŠportOdpady

ŠportEnergie



JEDNODUCHÉ A RÝCHLE PÍSANIE AJ POSIELANIE

Moje Notifikácie

UNIVERZÁLNE INTELIGENTNÉ 
ROZHRANIE S PLÁNOVAČOM 
A ARCHÍVOM
Rozhranie poskytuje pohodlné, jednoduché a rýchle 
písanie, prehľadný archív odoslaných oznámení a možnosť 
jediným kliknutím kopírovať už odoslané oznámenia.

odosielanie aj podľa ulíc alebo častí obce/mesta

možnosť naplánovania odoslaní

320 znakov dlhý text s diakritikou pre IM správy 
(Messenger, Viber, ...)

MENEJ PRÁCE. MENEJ STAROSTÍ.

AUTOMATIZOVANÁ REGISTRÁCIA 
OBYVATEĽOV A AKTUALIZÁCIA 
ICH ÚDAJOV
Môžeme použiť vašu existujúcu databázu príjemcov alebo 
sa záujemcovia môžu zaregistrovať sami. Vybrať si môžu 
témy oznamov, ktoré chcú dostávať a kedykoľvek 
si ich aktualizovať. Obyvateľom sme k dispozícii 
aj prostredníctvom online pomoci.

vlastná webstránka pre obec na registráciu obyvateľov

priebežná kontrola platnosti mobilného čísla 
a aktuálnosti údajov

zmena nastavenia alebo odhlásenie sa odoslaním správy



AUTOMATICKÁ KATEGORIZÁCIA

TEMATICKÉ OZNAMY 
SÚ ODOSIELANÉ LEN TÝM, 
KTORÝCH TO ZAUJÍMA
Systém rozpoznávajúci text oznámenia mu automaticky 
priradí typ (úradný oznam, šport, kultúra, ...), podľa ktorého 
ho odosiela príjemcom podľa oblastí ich záujmu. Takto 
ešte viac znižuje náklady na využívanie služby.

rozpoznávanie viac ako 28 typov oznamov

spätný príjem a spracovanie správ od obyvateľov

úspora počtu oznamov cielenejším rozposielaním

SPOĽAHLIVÉ ODOSIELANIE

S MNOŽSTVOM FUNKCIÍ 
A JEDNODUCHÝM POUŽÍVANÍM
Systém Moje Notifikácie je výsledkom viacročného 
vývoja a využívania skúseností z prevádzky. Používanie 
je maximálne komfortné aj vďaka samoučiacim sa 
nástrojom. SMS správy sa spoľahlivo odosielajú 
cez servery telekomunikačných operátorov.

SMS sa odosielajú priamo cez servery operátorov

okrem odosielania ale aj prijímanie správ

obec/mesto získa moderné riešenie SmartCity



PRIAZNIVÁ CENA ZA EXCELENTNÝ VÝKON

NEZÁLEŽÍ NA TOM, ČI STE VEĽKÉ 
MESTO ALEBO MALÁ OBEC
Všetky funkcie systému Moje Notifikácie môžete využívať 
bez viazanosti a povinného nákupu kreditov. Platíte len 
základný servisný poplatok a za odoslané správy v mesiaci. 
Cena každej IM správy s diakritikou do aplikácií za 0 €.

platobný model bez nákupu kreditov vopred

cena za SMS správu je nezávislá od počtu odoslaní

služba je bez viazanosti

Kultúra

ŠportŠport

ŠportVýstraha

ŠportKultúra

ŠportEnergie

ŠportOdpady

Infolinka: 0940 600 770
E-mail: info@mojenotifikacie.sk

Web: mojenotifikacie.sk


