Informační mobilní aplikace obce Soběkury
Od 2/2020 si můžete nově instalovat do svých chytrých telefonů informační aplikaci obce
Soběkury.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?
Google play nebo App Store
Informace včetně krátkého videa o aplikaci najdete na www.sobekury.cz – nahoře v liště OBEC,
rozbalí se nabídka – dole kliknout na Mobilní aplikace V obraze.
https://www.sobekury.cz/obec/mobilni-aplikace-v-obraze/
Po stažení a nainstalování do telefonu (aplikace V OBRAZE – vím, co se děje), aplikaci otevřete a kliknete
na + Přidání nové obce – vyberete Soběkury (můžete dle názvu, kraje a okresu nebo aktuální polohy) a
máte hotovo. Zobrazí se vám 4 barevné panely. Zprávy, akce, úřední deska a galerie.
Výchozí nastavení zobrazuje všechny 4 sekce. Pokud nemáte zájem sledovat např. akce – stačí na ně
kliknout – ztratí barevnost a už se vám nebudou zobrazovat termíny akcí. Pokud si to rozmyslíte, zase
je označíte a máte je zpět. (Návod popsaný po stažení na Google play – App Store by mělo fungovat
podobně)
Aplikace je propojená s www stránkami obce a zveřejňuje to co dáváme na ně dáváme – postupně dle
data zveřejnění. Každou novou Vámi zvolenou aktualitu by Vám měla oznámit upozorněním.
I nadále se lze na našich stránkách přihlásit k odběru novinek e-mailem. Tím rozesíláme opravdu ty
nejdůležitější zprávy jako např. placení za odpady (termíny), zasedání zastupitelstva, vypnutí el. proudu
atd. S aplikací máte možnost být upozorněni na více věcí – dle vlastního výběru. Aplikace je přehledná
a jednoduchá. V aplikaci si můžete přidat i jiné obce, které tuto službu využívají.

