OBEC SVÉMYSLICE
Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
IČ: 00639672, DIČ: CZ 00639672
tel.: 605 297 533, info@svemyslice.eu, IDDS: uydatxc

CHYTRÁ APLIKACE
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
PROSTŘEDNICTVÍM INFOKANÁLU JINAK
NEŽ DOPOSUD
Rádi bychom Vás informovali o důležitém dění v obci v nezkrácených
zprávách a zároveň snížili náklady na zasílání sms.
Co nám to přinese?

Pro Vás : Více informací bez nutnosti navštívit web obce
Pro obec: Menší provozní náklady. Běžná zpráva, kterou dnes

zasíláme stojí v průměru 3,60 Kč (3 sms) a odesíláme jich 225. Odeslání zprávy prostřednictvím aplikace 0,Kč (až 8000 znaků).

Co pro to můžete udělat?

Navštívit App Store nebo Google Play
a zdarma si stáhnout mobilní aplikaci „InfoKanál“
do Vašeho chytrého telefonu.

Poté Vám již budou chodit zprávy pouze prostřednctvím mobilní aplikace „InfoKanál“

Pro ty, kteří nemají zájem o zasílání informací prostřednictvím aplikace se nic nemění.
OÚ Svémyslice, Jaroslav Fabian

NÁVOD
A) jste již registrovaný a přijímáte standardní sms zprávy z InfoKanálu
1) Stažení aplikace InfoKanál z App Store nebo Google Play
2) Zadání (registrace) Vašeho telefonního čísla
3) Bude Vám zaslán ověřovací kód. Po jeho vložení již není nic potřeba.

Systém automaticky rozpozná telefonní čísla, která jsou již registrovaná
ve službě InfoKanál.

B) nejste zaregistrovaný k odběru zpráv zasílaných obcí a obecním úřadem
kroky 1) až 3) v odstavci A) jsou stejné
4) máte dvě možnosti k přihlášení zasílání zpráv:
•

odeslat registrační SMS zprávu z Vašeho mobilního telefonu, na který chcete
zprávy zasílat na tel 281 925 183, a to ve tvaru:

Varianta adresy s ulicí:
REG JMENO PRIJMENI SVEMYSLICE ULICE CISLO POPISNE
Příklad:
REG JAN JANOUSEK SVEMYSLICE NA VYSLUNI 63
Varianta bez ulice:
REG JMENO PRIJMENI SVEMYSLICE CISLO POPISNE
Příklad:
REG JAN JANOUSEK SVEMYSLICE 11

•

nebo zaslat zprávu na tel. 605 297 533, mám zájem o registraci na InfoKanálu,
Jméno, příjmení, ulice a číslo popisné a registraci provedeme za Vás přímo na
portálu provozovatele služby (máte to bez starostí).

