PEOPLECITY
Міста для людей.

Цифрова платформа
для ефективної взаємодії
між місцевою владою та мешканцями

Дмитро Ковбаса
ТОВ «АМ Інтегратор Груп»

Група компаній АМ Integrator – системний інтегратор, який
спеціалізуються на проєктуванні та впровадженні проєктів з
інформаційно-технічного забезпечення, призначених
підвищити безпеку та управлінську ефективність діяльності
організацій та підприємств.
Більше 29 років на ринку ІТ-технологій.

AuxBridge – міжнародна технологічна компанія (штаб-квартира в
Ізраїлі), розробник платформи PeopleCity. Пропонує
найсучасніші інноваційні рішення в сферах ІТ, телекомунікацій
та безпеки.
Платформа PeopleCity успішно використовується в 35%
ізраїльських муніципалітетів.
www.peoplecity.net

Зараз вкрай важливо будувати чи відновлювати міста таким чином, щоб
кожен городянин розумів свою роль у розвитку міста та покращенні умов
життя для себе зараз і для своїх нащадків надалі.
Така еволюція великою мірою залежить від здатності міста створити умови
для розвитку кожного мешканця та сформувати атмосферу взаємної довіри,
шляхом швидкої та безпосередньої комунікації мешканців з керівництвом
міста.
Забезпечити
цю
довіру
та
швидкі
комунікації
допоможе
багатофункціональна платформа PeopleCity – це хмарне рішення для
цифрової трансформації керування містами та громадами, яке працює в
режимі реального часу. Система призначена для взаємодії між місцевою
владою та мешканцями, для організації роботи працівників міських служб.
Дозволяє перевести у цифровий формат процеси, що відбуваються в місті
чи громаді, для їх більшої ефективності.
www.peoplecity.net

РОЗВИТОК МІСТ ТА
ГРОМАД
ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ОДНОМУ МІСЦІ

Платформа People City забезпечує
Канал комунікації – співпрацю між органами влади та мешканцями, портал
послуг для мешканців міста та інше
Набір інструментів для городян: вуличні знаки, «тривожна кнопка»,
інформстенди, рекламні площі, веб-сайти тощо.
CRM-систему для ефективного керування роботою працівників комунальних
або інших служб.
Підвищення привабливості міста для мешканців, туристів, керівництва

www.peoplecity.net

.

СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ОДНОМУ МІСЦІ

Звернення

Проблеми

Користувачі

1065

Робота підрозділів

Головні теми

Документи

115,342

265,802

Вирішені проблеми

48,610

Платформа PeopleCity використовується як єдина платформа в яку включені
процеси керування містом та інформація про життєдіяльність міста
www.peoplecity.net

ПРАЦЮЙТЕ СКРІЗЬ
Платформа PeopleCity працює на базі Webтехнологій
Вона проста в використанні та навчанні

Отримуйте
заявки

Це просто. Як використання Word або
Facebook. Windows, MAC, або

Опрацьовуйте

Chrome
Звітуйте про
виконання

В ОФІСІ ЧИ ДОМА

В ДОРОЗІ

В ПОЛЯХ

Працівники виконкому можуть

Використовуйте планшет для кращої

Використовуйте смартфон під час руху.

використовувати будь-який звичний для

мобільності.

Відтепер увесь офіс у Вашій кишені.

них комп’ютер або ноутбук, без будьwww.peoplecity.net

яких додаткових установок.

Доступно для всіх.

ОДНА МІСЬКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛ "КОНТАКТЦЕНТР"
Facebook

Написати

повідомлення

SMS

Надіслати фото

Дізнатися статус

Телефон

Міська
Платформа

Призначити зустріч

Отримувати
новини

Двосторонній зв’
язок

www.peoplecity.net

Спорт і події в місті

ФУНКЦІОНАЛ
“ОГОЛОШЕННЯ"
ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ

Зв’язок будь-коли
Мобільний додаток

Функціонал, який дозволяє зв’
язатися з будь-якою групою людей
(мешканцями або співробітниками)
лише за кілька кліків.

E-mail

@

SMS

Телефон

www.peoplecity.net

Ви можете використовувати pushповідомлення, електронну пошту,
SMS або навіть звичайні телефонні
дзвінки, аби донести інформацію
до тих, хто не використовує інші
засоби зв’язку.

МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК

ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ

ВИКОНАВЦІ МІСЬКИХ РОБІТ можуть
контролювати все, що відбувається, в режимі
реального часу. Всі питання, події, співробітників,
завдання.

КЕРІВНИЦТВО МІСТА отримує картину в
режимі реального часу
МЕШКАНЦІ мають механізм розв’язання питань,
пов’язаних із їхнім життям у місті. Вони можуть
подати заявку, зв’язатися з комунальними
службами, призначити зустріч, отримати
онлайн-підтримку, скористатися кнопкою
тривоги в екстрених ситуаціях тощо.

www.peoplecity.net

ФУНКЦІОНАЛ КАРТКА
МЕШКАНЦЯ

ОТРИМУЙТЕ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО БІЗНЕСУ ТА МЕШКАНЦІВ

КАРТКА МЕШКАНЦЯ
Name
Family Name

Додаткові міські послуги

Підтримка місцевого бізнесу
Допоможіть
місцевому бізнесу
збільшити свої
доходи, даючи
додаткових
місцевих клієнтів.

www.peoplecity.net

Переваги для мешканців
Дайте спеціальні
знижки жителям
міста.

Пропонуйте інші
послуги, наприклад,
громадський транспорт,
паркування,
велосипеди тощо.

ОПЕРАТИВНИЙ ЦЕНТР НА ВИПАДОК
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ДЛЯ МІСЬКОЇ
ВЛАДИ
•Оповіщення мешканців у
режимі реального часу
(через SMS, мобільний
додаток, е-мейл,
месенджери, голосові
повідомлення на
стаціонарні телефони)
•Швидка та ефективна
координація роботи
відповідальних органів
•УНИКНЕННЯ ПАНІКИ
•ЗМЕНШЕННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

www.peoplecity.net

ДЛЯ
МЕШКАНЦІВ
•Кнопка тривоги на
екстрений випадок
•Зв’язок з місцевою владою
та оперативними службами
в режимі реального часу

•РОЗУМІННЯ, ЯК ДІЯТИ
•УНИКНЕННЯ ПАНІКИ

ФУНКЦІОНАЛ “ЦИФРОВІ
ЗУСТРІЧІ”
ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ

День та Час
Дайте можливість
жителям обирати дату
та час зустрічі з будьяким представником
міста

02

05

Плануйте

Зміни

Плануйте особисті
зустрічі для будьякого відділу швидко
та просто

Можливість відміняти
або переносити
зустріч швидко та
легко

Надавайте міські
послуги в цифровому
форматі. Це можливо.

www.peoplecity.net

Доступний для всіх
календар запланованих
зустрічей на день,
тиждень, місяць

Автоматичні
сповіщення щодо
будь-яких дій
надсилатимуться
миттєво

ФУНКЦІОНАЛ
“ПРОТОКОЛИ”

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗПОДІЛ ТА ВІДСТЕЖУВАННЯ ЗАВДАНЬ

Функціонал дозволяє:
▪ вести протоколи нарад та ділитися ними з усіма учасниками;
▪ робити власні підсумки зустрічей та просто ділитися з іншими;
▪ генерувати завдання відповідно до рядків протоколу.

ФУНКЦІОНАЛ
“ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ”
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ МІСТА

Функціонал дозволяє:
▪ керувати запасами;
▪ зберігати історію майна;
▪ відстежувати стан майна;
▪ має набір звітів щодо інвентаризації міського майна які
знаходяться в одному місті.

www.peoplecity.net

ДОДАТКОВІ МОДУЛІ ТА
ІНТЕГРАЦІЇ
Додатково можлива інтеграція з існуючими в місті
системами, такими як:
▪
▪
▪
▪

www.peoplecity.net

БЕЗПЕЧНЕ МІСТО
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ МІСТА
МІСЬКІ ПЛАТЕЖІ
ІНШЕ

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЕРІВНИКА МІСТА АБО
ГРОМАДИ
Інформація
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Можливість отримувати повну інформацію про все, що стосується міста.

Контроль над Можливість розуміти як працює кожен підрозділ, та контролювати
підрозділами ефективність роботи в режимі реального часу.
Управління
завданнями

Можливість перевіряти статус завдань, отримувати оновлення, стежити
за графіками виконання робіт в режимі реального часу.

Комунікація

Двостороння комунікація з мешканцями. Можна розповідати що
робиться в місті, які ваші плани, залучати мешканців до міських
процесів.

Звітність
та бізнес
аналітика

Широкий набір звітів покаже всі проблеми, стан виконання робіт тощо у
вигляді простих файлів або графічних діаграм.
На основі звітів легше приймати рішення, прогнозувати та будувати
краще майбутнє для свого міста або громади.

www.peoplecity.net

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ
МІСТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Комунікація

Двостороння комунікація з керівництвом міста. Залучення до
міських процесів.

Швидке
розв’язання
питань

Можливість подати заявку, зв’язатися з комунальними службами,
отримати онлайн-підтримку, скористатися кнопкою тривоги в
екстрених ситуаціях тощо.

Економія
часу

Мешканець міста може записатися на прийом, використовуючи
платформу PeopleCity, якщо розв'язання питання потребує особистої
зустрічі

Миттєві
сповіщенн
Інформація
я

Миттєві сповіщення мешканців про події в місті або громаді по
різних каналах.
Отримайте картинку
того, як працює кожен
підрозділ, та
контролюйте
ефективність роботи в

www.peoplecity.net

режимі реального часу.

PEOPLECIT
Y
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Платформа PeopleCity
простий і корисний механізм,
щоб зробити життя мешканців українських
міст і громад
кращим за допомогою сучасних
технологій.

Інформація

Отримайте картинку
того, як працює кожен
підрозділ, та
контролюйте
ефективність роботи в

www.peoplecity.net

режимі реального часу.

ДЯКУЄМО!

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП»
04070, м. Київ, вул. Іллінська 14/6
тел.: +38 (044) 394-86-07, 394-86-09
www.amintegrator.com
mail@amintegrator.com

