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Popis
Informační SMS systém je řešení přinášející zjednodušení komunikace mezi správou obce 
a občany. Systém umožňuje registrovaným uživatelům jednoduše jednotlivě či hromadně 
rozesílat informační SMS zprávy (například obyvatelům obce či vedení obce) a přijímat 
odpovědi na ně posílané zpětně na centrální číslo.

Výhody systému
● Efektivní komunikace s občany či správou obce (např. hromadné odesílání 

upozornění občanům v případě havarijních situací)
● Možnost samoregistrace/odhlášení občanů do systému (pomocí definované zprávy, 

občané si sami mohou rozhodnou, zda chtějí zprávy dostávat)
● Personalizované nastavení systému pro každého uživatele na obecním úřadě 

(vlastní seznam kontaktů, skupin příjemců)
● Sdílení kontaktů a skupin bez nutnosti instalace samostatné na každém jednotlivém 

počítači
● Přístup k seznamu přijatých zpráv je společný, každý uživatel může reagovat na 

připomínky občanů, které se týkají právě jeho, případně zastoupit ostatní
● Jednotné centrální číslo přes, které komunikace probíhá (tj. občané nemusí řešit 

komu poslat zprávu a na jaké číslo)
● Jednoduché použití z libovolného počítače v obecním úřadě (systém běží v okně 

internetového prohlížeče

Technické řešení

Předpoklady instalace
Systém pro svůj běh potřebuje zcela standardní počítač s nainstalovaným operačním 
systémem Windows XP a novějším. Vlastní program běží na pozadí jako systémová služba, 
tudíž oproti jiným řešením ho není nutné ručně spouštět či nechávat přihlášeného uživatele.  

O2 SMS Connector
K připojení SMS centra O2 se používá zabezpečené připojení přes internet na službu O2 
SMS Connector. 
Služba umožňuje použití virtuálního čísla, ze kterého lze odesílat SMS do sítě O2 (v rámci 
paušálního poplatku je určitý počet SMS zdarma a následné jsou za zvýhodněné ceny než 
v případě posílání z telefonu) a do sítě libovolného operátora (viz. ceny v aktuálním ceníku 
O2). 
Pro příjem zpráv také neplatí žádné omezení a je možný z libovolné mobilní sítě. Služba O2 
SMS Connector používá pro zabezpečení komunikace klientský certifikát, který je možné 
nainstalovat na počítač pouze pro konkrétní uživatelský účet, proto systémová služba 
musí běžet ve stejném kontextu, čili pod stejným uživatelským kontem, kde byl instalován 
certifikát.
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Nabídka
Informace o dodavateli
Jméno a příjmení: Aleš Holubec
Adresa: Kamelova 3260/3

106 00 Praha 10
Mobil: +420 720 752 438
Email: ales@holubec.net
Web: www.holubec.net
IČO: 87544962
Bankovní spojení: 670100-2200083938/6210
DPH: Dodavatel není plátcem DPH

Nabídková cena
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SW licence
Nabídková cena: 10.000,- Kč
 

Instalace a podpora

Varianta 1 - Jednorázové poplatky za instalaci a podporu
Cena za instalaci: 3.000,- Kč
Podpora produktu: poskytována pouze po e-mailu
Následný servis: 2.000,- Kč (zahrnuje první 2 hodiny práce na místě i vzdáleně)

+ 500 Kč za každou další započatou hodinu

Varianta 2 - Měsíční paušál  za podporu
Měsíční paušál: 500,- Kč
Doba kontraktu: smlouva o podpoře se uzavírá vždy na 12 měsíců
Instalace produktu: zdarma
Podpora produktu: zdarma poskytována po e-mailu i telefonu včetně řešení

problémů za pomoci vzdáleného připojení
Servisní výjezd: 1.500,- Kč (zahrnuje jeden den práce)

 

Platební podmínky
Veškeré platby budou probíhat v Kč a veškeré cenové údaje uváděné na fakturách budou 
též uváděny v Kč. Splatnost faktur 14 dní.
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Příloha
Příklad uživatelského rozhraní a návod na použití sytému
Uživatelský interface podporuje barevné přizpůsobení charakteristickým obecním barvám 
včetně možnosti umístění znaku obce.

Přihlášení k systému
Systém umožňuje personalizované nastavení. Každý uživatel si může nastavit vlastní 
přihlašovací jméno a heslo, kterým se posléze přihlašuje, a pod kterým má dostupné svoje 
kontakty a skupiny kontaktů.

 
Obrázek 1 - Přihlášení k systému

Registrace nového uživatele
Při registraci nového uživatele je nutné nastavit profil tohoto uživatele, hlavně jeho mobilní 
telefonní číslo.

 
Obrázek 2 - Správa profilu uživatele
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Rozhraní pro posílání zpráv
Po přihlášení k systému se uživateli zobrazí hlavní komunikační obrazovka, kde má 
možnost vytvářet SMS zprávy, vybírat jednotlivé příjemce či skupinu příjemců ze svého 
personalizovaného seznamu. V sekci Nastavení je možné nastavit pro odesílané SMS další 
parametry jako dobu platnosti zprávy, či spojení dlouhého textu do jedné ucelené zprávy na 
příjemcově mobilu či možnost zapamatování odesílaného textu jako pozdějšího konceptu.

 
Obrázek 3 - Rozhraní pro posílání zpráv

Zpracování přijatých zpráv
Všechny doručené zprávy lze najít pod odkazem „Přijaté“. Na každou zprávu lze odpovědět 
stiskem „Re“ či ji smazat.

 
Obrázek 4 - Seznam přijatých zpráv
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Správa kontaktů
Každý uživatel si může vytvořit vlastní seznam kontaktů a jejich skupin včetně exportu a 
importu z CSV souborů.

 
Obrázek 5 - Správa personálních kontaktních údajů
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Správa konceptů
Uživatel si také může předem připravit koncepty posílaných zpráv a jednoduše z nich při 
posílání vybírat.

 
Obrázek 6 - Správa konceptů zpráv

Přihlášení / odhlášení k odběru informací
Automaticky zpracovávané přihlášení a odhlášení občanů k odběru informací obecního 
úřadu např. v případě uzavírky vody probíhá pomocí „samoregistrace“. Uživatel pošle 
předem definovanou SMS zprávu ve tvaru :
  

*P Novak,Jan,Hlavni 50,Otec&Syn
 
Tato SMS přidá kontaktní údaje na pana Nováka Jana, s telefonem ze kterého SMS poslal,
v ulici Hlavní 50 a z firmy Otec&Syn.
Upozornění: položky musí být odděleny čárkou!
 
Obdobně se uživatel může i odhlásit pomocí SMS zprávy ve tvaru:
  

*P
  
Tato SMS vymaže záznam pro číslo, ze kterého byla zpráva poslána.
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