Nabídka služeb na serveru www.turistickypruvodce.cz
1.Plány obcí.
1.1.Základní informace.
Aplikace byla vytvořena pro zobrazení plánu jednak přímo ve webových stránkách
obce nebo v samostatném okně. Plán umožňuje zobrazení různých vrstev v plánu
podle výběru uživatele. Vrstvy jsou děleny podle druhu služeb a objektů (ubytování,
stravování, autoservisy, informační centrum, prodejny, památky, pomníky…). Úprava
vrstev je samozřejmě možná i podle návrhu jednotlivých obcí.
K objektům zobrazeným v plánu mohou být připojeny texty a fotografie.
Autorizovaní správci aplikace v obci mohou tyto texty a fotografie přidávat a
upravovat. Je také možné definovat vlastní objekty včetně určení jejich polohy.
Objekty jsou seskupeny do kategorií-vrstev mapy a mají přiřazeny ikonky. To slouží
k zobrazení služeb a turisticky zajímavých míst v obci.
Další nabídkou je zobrazení seznamu všech služeb podle kategorií s odkazem na
podrobnosti o každé firmě či objektu. Další funkcí je možnost v plánu zobrazit
turistické a cykloturistické značky a konečně je možné, po kliknutí na vybrané místo
na plánu obce, zobrazit zeměpisné souřadnice a nadmořskou výšku.
Pro zpracování plánu musí města a obce dodat seznam služeb, kde bude
minimálně uvedena adresa,název a alespoň 1 kontakt (telefon, e-mail..). Je
samozřejmě možné doplnit i další údaje. Rozsah zatím není omezen.

Hlavní funkce:
• zobrazení objektu podle jednotlivých vrstev (např.zobrazení
stravování, různé služby dle profesí apod.)
• zobrazení seznamu služeb a objektů podle kategorií
• detailní informace o objektech
• editace objektu
• přidání vlastního objektu včetně umístění v plánu
• editace fotogalerie

ubytování,

1.2.Technická specifikace.
Aplikace využívá API mapy.cz, adresy i uživatelsky definované objekty se ukládají
do databáze na serveru provozovatele, kde je zajištěn i provoz aplikace. Na straně
uživatelů i správců obsahu postačuje standardní www prohlížeč (IE, FF, Chrome,
Opera). Mapa může být volána ze stávajících www stránek obce a otevírat se do
nového okna nebo v tzv. iframe - nutná dohoda se správcem stránek. Je zajištěn
provoz a technická podpora aplikace včetně aktualizace datových podkladů. Provoz
je zajištěn na serveru umístěném v hostingovém centru s dobrou konektivitou do
ČR i zahraničí, s trvalým dohledem a denním zálohováním.

1.3.Reference.
V současné době je možné si prohlédnout realizace např. na www.obecsobinov.cz
ve volbě Naše obec/interaktivní plán obce, na www.stiridul.cz ve volbě Plán
Krucemburku, na zkušebním webu www.plany-obci.webnode.cz a konečně
na www.turistickypruvodce.cz ve volbě Plány obcí.

1.3.Ceny .
cena za zprovoznění

cena za provoz (1 rok)

do 250 obyvatel

200

-

do 1000 obyvatel

400

100

1000 - 3000 obyvatel

600

200

3000 - 10000 obyvatel

800

200

nad 10000 obyvatel

1000

200

velikostní skupina

2. Interaktivní plány pro mikroregiony a MAS
2.1.Základní informace
Aplikace je založena na podobném principu jako plány obcí. Předpokládá se, že
bude např. pomocí inline rámů vložena na stránky mikroregionu nebo MAS.
Při spuštění se zobrazí interaktivní plán s obcemi a městy regionu. Dále je
umožněno zobrazovat a potlačovat zobrazení různých vrstev podle přání uživatele.
Vrstvy mohou být děleny podle druhu služeb a objektů (ubytování, stravování,
autoservis, informační centrum, prodejny, památky, pomníky…). Úprava vrstev je
samozřejmě možná i podle návrhu jednotlivých sdružení.
K objektům zobrazeným v plánu mohou být připojeny texty a fotografie.
Autorizovaní správci aplikace v obci mohou tyto texty a fotografie přidávat a
upravovat. Je také možné definovat vlastní objekty včetně určení jejich polohy.
Objekty jsou seskupeny do kategorií-vrstev mapy a mají přiřazeny ikonky. To slouží
k zobrazení služeb a turisticky zajímavých míst v oblasti.

2.2.Ceny.
velikostní skupina

cena za zprovoznění

cena za provoz (1 rok)

do 20 obcí

1000

-

20-50 obcí

1500

200

nad 50 obcí

2000

200

2.3.Reference.
V současné době je možné si prohlédnout realizaci na
www.pruvodce-havlickuvkraj.cz ve volbě Interaktivní mapa MAS

Kontakt
Ing.Petr Šimák
Sobíňov 10
582 62
mobil: 607 822 517
e-mail: petr.simak@turistickypruvodce.cz
web: www.turistickypruvodce.cz

