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EDINI ZARES
ODPRT SISTEM
MESTNE
KARTICE NA
VOLJO V
SLOVENIJI saj
turist lahko
porabi denar, ki
mu je ostal na
kartici ob obisku
mesta, kjerkoli
na svetu.

Sistem mestne kartice je v
našem primeru odprt
torej za vse ponudnike
storitev, lahko povezujemo
tudi regijsko.
• mreža in obseg poslovanja
brez omejitev
• račun upravlja finančna
institucija
• izdajatelj kartice je finančna
institucija
• delni nadzor nad prometom
in uporabo
• povezava z lojalnostnim
sistemom občine, možnost
donacij
• neomejena možnost širitve
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Draft for internal discussion

A1 City Card

A1 mestna kartica
Bivalentna debetna kartica v odprti shemi, ki jo
izda banka in se lahko uporablja tako kot
plačilna kot mestna kartica.
Banka je odgovorna za vse denarne transakcije
in dobroimetje na kartici.

Terminali prepoznajo, ali je v uporabi plačilna,
ali pa mestna kartica.
Naš sistem je “online” sistem, kar pomeni, da
so vse zakupljene storitve shranjene v
zalednem sistemu. Kartica se uporablja samo
za avtorizacijo.
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A1 City Card
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Prednosti
 Kartica je uporabna kot navadna plačilna kartica na internetu ali kateri
koli trgovini. Tako lahko turist porabi denar, ki mu je ostal na
kartici ob obisku mesta, kjerkoli na svetu.
 Ponudimo lahko “bundled” oz. povezane storitve in s tem spodbujamo
določeno obnašanje občanov.

Primeri:
 Promoviranje branja: Uporabnik plača članarino za knjižnico in dobi uro
parkiranja zastonj.
 Promoviranje javnega prometa: Uporabnik plača celodnevno parkiranje
in dobi dve karti za avtobus brezplačno.
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A1 City Card

Glavni gradniki
 Zaledni sistem ki je v lasti občine in
ga sestavljajo: Billing, charging,
inventorij, produktni katalog, in CRM.
Pravtako je zadolžen za
avtorizacijo/validacijo kartice na osnovi
“Črne liste”, ki se redno sinhronizira z
banko.
 Terminali za uporabo pri vseh storitvah
kot so: najem koles, parkiranje in
podobno.

 Banka, ki je odgovorna za avtrizacijo,
plačila in denarno stanje na kartici.
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A1 City Card
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Različni tipi servisov
Public
Transport

1) Časovni servisi: so servisi, katerih zaračunavanje je
odvisno od trajanja uporabe. Na primer: parkiranje

Bivalent
Terminals

na zaprtem parkirišču, najem kolesa...

City
Services

2) Servisi ki potrebujejo naročnino: so servisi, ki se
aktivirajo ob plačilu mesečne/letne naročnine. Na

Mastercard
/
VISA

CRM

primer: knjižnica...

A1
CityCard

3) Kartični servisi: so servisi, za katere je potrebno
kupiti karto/vstopnico in so neodvisni od trajanja
uporabe. Naprimer: vstopnica za gledališče,

Catalog
&
Inventory

Mobile
Application

avtobusna karta, Parkiranje za določen čas...
 Možnosti so neomejene in povsem v domeni
posamezne občine (odpadki, turizem,
kmetijstvo, ...)
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Smart City rešitve
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A1 Slovenija – rešitve za pametna
mesta in skupnosti

 TURIZEM: PAMETNA KLOP, KOLESARNICA, A1 MOBILITY INSIGHTS, OPREMA
POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME, VSTOPNIČNI SISTEM
 MOBILNOST, LOGISTIKA IN TRANSPORT: PAMETNE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE
PARKIRIŠČ IN MOBILNOSTI, ParkMeWise, PARKIRNI SISTEMI (zapornice,
potopni stebrički s kamero, usmerjevalne table), MESTNE DOVOLILNICE,
SISTEM ZA NADZOR IN VODENJE CESTNEGA PROMETA OBČIN
 UPRAVLJANJE Z VIRI IN INFRASTRUKTURO: CELOVITO UPRAVLJANJE
VODOOSKRBNIH SISTEMOV, ZAZNAVANJE POŠKODB NA CESTIŠČU
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 Z MISLIJO NA OKOLJE: UPRAVLJANJE ODPADKOV, ONESNAŽENOST ZRAKA,

Z MISLIJO NA OKOLJE
 Z MISLIJO NA OKOLJE: UPRAVLJANJE ODPADKOV, ZABOJNIKI Z INTEGRIRANO
STISKALNICO ODPADKOV, DETEKCIJA OKOLJSKIH OBREMENITEV ZRAKA:

Draft for internal discussion

ONESNAŽENOST ZRAKA, ZVOK, DEŽ, ELEKTROMAGNETNA SEVANJA
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TURIZEM

 TURIZEM: PAMETNA KLOP, KOLESARNICA, A1 MOBILITY INSIGHTS, OPREMA

Draft for internal discussion

POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME, VSTOPNIČNI SISTEM, MENJALEC BANKOVCEV
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Vstopnični sistem

 Popoln nadzor nad prodajo vstopnic
 Podpora za terminske dogodke
 Gledališke predstave
 Kino predstave
 Podpora za dogodke s sedežnim redom
 Stadioni
 Gledališča
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 Enostaven spletni nakup za vaše obiskovalce

MOBILNOST, LOGISTIKA IN
TRANSPORT

PARKIRIŠČ IN MOBILNOSTI, ParkMeWise, PARKIRNI SISTEMI (zapornice,
potopni stebrički s kamero, usmerjevalne table), MESTNE DOVOLILNICE,
SISTEM ZA NADZOR IN VODENJE CESTNEGA PROMETA OBČIN
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 MOBILNOST, LOGISTIKA IN TRANSPORT: PAMETNE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE

UPRAVLJANJE Z VIRI IN
INFRASTRUKTURO:
 UPRAVLJANJE Z VIRI IN INFRASTRUKTURO: CELOVITO
UPRAVLJANJE VODOOSKRBNIH SISTEMOV,
ZAZNAVANJE POŠKODB NA CESTIŠČU
za nadzor in optimizacijo delovanja vodooskrbnih
(vodovodnih, kanalizacijskih, namakalnih, protipožarnih,
tehnoloških, ogrevalnih ipd.) sistemov.
 Naša ponudba tako zajema::
 Telemetrijske rešitve
 Daljinsko odčitavanje porabe vode in hidravlična
optimizacija vodovodnih omrežij

 Pameten način zaznavanja poškodb na cestišču z
avtomatizirano klasifikacijo statusa, ki olajša planiranje
potrebnih posegov in investicij.
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V sodelovanju z partnerjem smo ponudnik naprednih rešitev

Uporabniki za komunikacijo
uporabljajo aplikacije ...

... občine pa te opcije običajno ne ponujajo.

 Uvedba pogovornega poslovanja nudi možnost povezave s klicnim centrom in uvedbo klepetalnih robotov
na spletnih straneh in vseh pogosteje uporabljanih aplikacijah (WhatsApp, Viber, Apple Business
Chat, Facebook Messenger).
 Dostopnost informacij zunaj delovnega časa/uradnih ur, tudi z mobilnih naprav in v domačem
jeziku (tuji turisti) brez dodatnih prilagoditev.

 Dvosmerna komunikacija preko mobilne naprave – pobude občanov in javljanje vandalizma in
drugi primeri uporabe.
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Pogovorno poslovanje=izboljšanje komunikacije med občinsko
upravo in občani

Odprta, povezljiva komunikacijska platforma

Odprti API-ji
Ločitev podatkov od aplikacij
Upravljanje naprav
Uporaba standardnih gradnikov
Data lake (podatki iz vseh povezanih služb) & data management (o. uradov in IoT)
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A1 Mobility Insights
 Mobility Insights je storitev, ki podjetjem
omogoča, da lahko prek spletnega naslova,
dostopajo do za njih izdelanega analitičnega
tokov gibanja uporabnikov mobilnega
omrežja.

 Turistična panoga lahko analizira podatke,
na kateri lokaciji se turisti najraje zadržujejo
in koliko časa ter kaj si radi ogledajo.
Takšne podatke lahko uporabijo pri pripravi

turističnih ponudb, ki prispevajo h
kakovostnejšemu bivanju turistov.
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poročila, ki vsebuje analizirane podatke

