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A társasházad
információs rendszere
Hogy pontosan mit is jelent ez?
Ha unod már papírcetliken dobálni a vízóra állást,
részletesebb információt szeretnél a várható felújításokkal kapcsolatban és első kézből szeretnél értesülni
a lakásodat érintő aktualitásokról, akkor ezt neked
találtuk ki!
A társasházon belüli és a társasházat érintő kommunikációs csatornákat kötöttük össze. Az InfoScreen-nek
hála, egyszerűbb lett a közös képviselők, a lakók és
nem utolsó sorban a közmű szolgáltatók közötti kommunikáció.
A szolgálatásunk alapját a háromlábon álló információs rendszerünk adja, aminek lényege a könnyű kezelhetőségen alapszik, így a közös képviselők és a lakók
is egyszerűen tudják elsajátítani használatát.

A rendszer működése

A közös képviselő saját
felhasználói felülete
Ehhez a részhez csak ő fér hozzá, ennek a
résznek a segítségével tud kommunikálni
a lakókkal és ide érkeznek be az adatok
is, amit a lakók küldenek vissza a közös
képviselő számára.
A közös képviselőknek minden esetben
biztosítunk egyedi alkalmakat, ahol
segítünk a felület magabiztos kezelésének
elsajátításában. Ezen felül készültünk nekik
egy kezelési útmutatóval is, ami lépésről
lépésre bemutatja rendszerünket számukra.

A közös terekbe
kihelyezett
képernyők adják a
szolgáltatásunk lelkét.
Társasházanként két darab monitort
helyezünk ki, melyekről leolvashatók a
lakókat érintő legf rissebb információk.

Minden hasznos hír megtalálható rajta
Napközben közérdekű információkat,
faliújság üzeneteket jelenítünk meg a
monitorokon és a későbbiekben szeretnénk
lehetővé tenni, hogy a közmű szolgáltatók
közvetlenül üzenhessenek a lakóknak
a képernyőink által. Így egy esetleges
üzemzavar estesén a lehető leggyorsabb az
információ átadás.
Éjszaka az aktuálisan nyitva lévő ügyeletes
patika és ügyeletes háziorvos, ill. egyéb
segélyhívó telefonszámokat is megjeleníti.

A szolgáltatás eszenciája
az InfoScreen+ mobil app!
Közvetlenné és mobilissá tesz!

Főbb fonkciók:

Üzenetek
a közös képviselő
üzenetei azonnal
megjelennek
számodra.

Dokumentumok
elolvashatod a
beszámolókat,
közgyűlési
jegyzőkönyveket
és a házirendet is.

Szerelők
a ház
szerelőinek
névsorát és
elérhetőségeit
jelenítjük itt
meg.

Közös költség
látod az
aktuális
egyenlegedet
és a fizetéshez
kapcsolódó
infókat.

Mérőállás
bejelentés
vidd fel az óra
állását és már
készen is vagy.

Ügyelet
az ügyeletes
körzeti háziorvost
és a legközelebbi
ügyeletes patika
elérhetőségeit
találod itt.

Egy kis extra!

Az albérlőkre is
gondoltunk!
Applikáción belül a lakás tulajdonosa tud
albérlői hozzáférést adni, az applikációhoz.
Így az albérlő tudja használni azt, azonban
az admin jogok a tulajdonosnál vannak.
Esetleges lakóváltáskor elég csak kitörölni a
régi jogosultságot és megadni az új lakó e-mail
címét és adatait.

Kedves Szépkorú lakók!
Fokozottan ügyeltünk az idősebb lakók igényeire
is, így egy belső rendszer segíti, hogy a társasházon
kívül lakó rokonai, igény szerint tudják kezelni Önök
helyett az applikációt.
Ezáltal nem kell aggódnia, ha Ön nem szeretne vele
foglalkozni, ugyanis, ha nem kezeli az applikációt,
szolgáltatásunk előnyeit akkor is maradéktalanul ki
tudja használni.

Jövőkép, kitekintés
Szeretnénk kellemessebbé tenni a kötelezően
elvégzendő feladatokat és könnyebbé tenni a
társasházon belüli kommunikációt!

Már dolgozunk azon, hogy az
applikáción belüli szavazást
kiépítsük, így a közgyűléstől távol
maradó lakástulajdonosok is le
tudják adni érvényes szavazataikat
a mobilapplikációból.
Rendszerünk az újépítésű
társasházaktól kezdve a
panellakásokig bárhol kiépíthető
és használható.
Hosszútávú célunk, hogy minden
budapesti társasházban elérhetők
legyenek szolgáltatásaink és
ezzel több millió ember életét
könnyítsük meg egyszerre.

A szolgáltatás megrendelése
Amennyiben a szolgáltatásunk elnyerte tetszésedet, kérjük
jelezd a közös képviselőd felé, hogy vegye fel velünk a
kapcsolatot.

Ezt több módon is megteheted:
1. Kérjük, hogy küldj neki egy e-mailt
az InfoScreen szolgáltatásairól, ahol
megköszönjük ha a weboldalunk linkjét is
elküldöd neki.
2. Látogass el a weboldalunkra, ahol
az „Ajánlom a szolgáltatást a közös
képviselőnknek!” lehetőségre kattintva,
egy ürlap segítségével összekötsz minket
a társasház közös képviselőjével, és a
megadott adatok alapján mi felvesszük vele a
kapcsolatot.
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