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Všetky mestá a obce čelia v dnešnej dobe, plnej digitalizácie, mnohým výzvam,
ale aj zvýšeným nárokom zo strany občanov. Medzi hlavné nedostatky znižujúce
kvalitu života občanov patrí nedostupnosť potrebných informácii o meste, o
úradoch, nemocniciach, chýbajúce internetové pripojenie a mnoho ďalšieho.
Mestá a obce hľadajú spôsoby, ktorými by mohli efektívnou a cenovo dostupnou

IOT PLATFORMA CITYSYS
ŠTRUKTÚRA
INTELIGENTNÉHO MESTA

cestou tieto problémy eliminovať.
Spoločnosť OMS ponúka integráciu viacerých funkcii do jedného výnimočného
systému – CitySys. Ide o inovatívne a efektívne riešenie pre mestá a obce, ktoré
prostredníctvom svojich inteligentných produktov ponúka splnenie požiadaviek
občanov. Jedným z produktov v rámci inovácie a IoT technológii je náš produkt
Smart Info Kiosk, ktorý môže byť osadený v akejkoľvek časti mesta, obce a
pravdaže aj v ich okolí. Svojou flexibilitou a možnosťou prispôsobenia na mieru,
vie jednoducho a efektívne poskytnúť odpovede na veľké množstvo otázok a
tým zlepšovať kvalitu života občanov.
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Smart Kiosk ponúka množstvo informácii,
ktoré sú občanovi k dispozícii. Interaktívny
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a

aplikáciám pre komunikáciu, obchod,
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VIZUALIZÁCIA A ANALÝZA DÁT

osadený v Smart zastávke, prípadne aj
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Hlavné benefity:

cestovania sa týmto stáva jednoduchým

Konfigurácia funkcii je jednoduchá a

• väčšia angažovanosť občanov
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pre podporu využívania verejnej dopravy
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úradoch, školách a nemocniciach patrí k

Tento produkt vieme použiť na rôznych

ďalším skvelým funkciám tohto produktu.
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Keďže ide o informačný kanál, ktorý je

reštaurácie, úrady, nemocnice a môže

dopravné služby, parkovanie, kultúrne
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• rýchle informácie o dianí v meste:

Príklady minaplikácií: počasie, kultúra, navigácia

SOFTWARE

WEATHER
Mesto Senica

Náš softvér sa dá pripojiť k jednému alebo

Interaktívna mapa systému zobrazuje

k viacerým zariadeniam. Prevádzkovateľ

všetky dostupné zariadenia na mape,

môže

z

prostredníctvom ktorej je možné sledovať

viacerých kioskov na jednom mieste.

stav zariadenia, informácie o solárnom

Ponúka množstvo inteligentných služieb,

panely, prípadne štatistiky informácii o

zhromažďovať

informácie

APPLICATIONS

LOG OUT

TRAFFIC

CONTACT

Navigation

Realtime - Last 5 minutes
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CULTURE
Mesto Senica

ktoré sa môžu vkladať do zariadenia

zobrazených stránkach KIOSKu. Systém

kedykoľvek. CitySys používa widgetový

disponuje

systém, v ktorom ponúka užívateľovi

majú zabezpečiť ľahkú obsluhu, rýchlu

možnosť spravovať a upravovať grafické

dostupnosť údajov ale aj získavanie veľmi

rozhranie podľa svojich požiadaviek.

dôležitých štatistík.

množstvom

funkcii,

APPLICATIONS

LOG OUT

CONTACT

Realtime - Last 5 minutes

Scheduler

ktoré

Okrem vizuálu, pravdaže spravuje získané
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údaje a eventy a používa ich na ďalšie
analýzy. Tento systém bol vybudovaný
v user-friendly dizajne, aby sa každý
používateľ vedel orientovať ľahko a bez
problémov.

Miniaplikácie CitySys
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APPLICATIONS

LOG OUT

Realtime - Last 5 minutes

Štefánikova
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CONTACT

IOT PLATFORMA
CITYSYS
APLIKÁCIE
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Účelom je prepojenie ľubovoľného zariadenia s
inými zariadeniami a aplikáciami (väčšinou na báze
cloud) s prenosom informácií pomocou bežného
internetového prepojenia.

REST API

IOT PLATFORMA
DÁTA

Komunikácia prebieha na lokálnej báze, takže
ani pri výpadku internetového pripojenia nie je
obmedzený výrobný proces. Riadenie je možné

RADIO FREQUENCY

MQTT
GPRS

prípadne je možné mať online prístup k histórii dát.

KIOSK
CCTV

MQTT

BOX
MONITOROVANIE
PREMÁVKY

GPRS

BOX

vykonávať online z akéhokoľvek miesta na svete,

LORA

CitySys je otvorená platforma integrujúca viacero

MONITOROVANIE
ODPADU

aplikácií, ktorú je možné prispôsobiť podľa potrieb
konkrétnej inštalácie.

230V

MONITOROVANIE
POČASIA

DETEKCIA
POŽIARU

SENZORY
POWER LINE

RIADENIE
PARKOVANIA

NABÍJANIE

SLEDOVANIE
TRESTNEJ
ČINNOSTI

Získané dáta sa vizualizujú, spracovávajú, prípadne
používajú na ovládanie. Platforma funguje ako

INFRAŠTRUKTÚRA

poskytovateľ služieb, ktorý využíva otvorenú API a
aplikácie tretích strán alebo systémov.

CitySys má taktiež schopnosť rozširovania sa cez
partnerské riešenia, s možnosťou doprogramovať
si vlastnú funkcionalitu.
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MODULY

Všetky oblasti mesta, z ktorých získavame
údaje,

možno

rozdeliť

do

I N F R AŠT RU KT Ú R A

niekoľkých

modulov: infraštruktúra, životné prostredie,
spoločnosť,

kvalita

života,

občan

a

inteligentné technológie. K modulom sú
priradené aplikácie, ktoré dokážu hodnotiť,
spravovať a upravovať získané údaje. CitySys
je platforma, ktorá integruje všetky aplikácie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

do jedného inteligentného systému.
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Osvetlenie
Plánovanie rozvoja mesta
Preprava
Rozvoj dopravy
Výstavba a bývanie
Hospodárenie s energiou
Parkovanie
Nabíjanie

- kontrola, monitorovanie, plánovanie, optimalizácia, údržba

Odpadové hodpodárstvo
Kvalita ovzdušia
Zelené plochy
Emisie
Klimatické zmeny
Prírodné katastrofy
Počasie
Kanalizácia
Nahraditeľné zdroje
Kvalita pitnej vody

- odpad zo zvyškov palív, odpad z kompostu, tuhý odpad, odpadové vody

S P O LO Č N O SŤ

Zdravie starostlivosť
Bezpečnosť a ochrana
Analýza nehôd
Krízové udalosti
Elektronické poskytovanie služieb

K VA L I TA Ž I VOTA

Kultúra
Voľný čas
Zábava
Pohostinstvá
Nákupné centrá
Manažment podujatí

O B ČA N

Portál pre občanov
Dodávanie elektronických služieb

INTELIGENTNÉ
T E C H N O LÓ G I E

Pripojiteľnosť
Integrované služby
Automatizácia stavieb
Malé a stredné podniky
Centrum pre drobných podnikateľov
Digitálny podpis

- navrhovanie trvalo udržateľných miest
- prepravná infraštruktúra, autonómna doprava, inteligentná verejná doprava
- dynamická regulácia premávky, medzimestská doprava
- inteligentné inžinierske siete a meranie (elektrická energia, voda, plyn)
- komunikačná sieť
- integrovaný systém riadenia parkovania vozidiel
- automobily, bicykle, mobilné telefóny

- starostlivosť o ovzdušie, údaje o životnom prostredí, analýza stavu zelene
- znečistenie, CO2, peľ
- klíma a detekcia kalamít
- teplota, vlhkosť, vietor, CO2, viditeľnosť

- regulácia ochorení, núdzové zásahy, overenie totožnosti pacientov
- sledovanie trestnej činnosti, kontrola davu, kamerový systém

- konzultácie s občanmi, občianska angažovanosť, verejne prístupné informácie
- spoločná sieť, poprepájané komunity, mestské služby, mestská databáza
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