
W aplikacji Smart City Poznań
pojawiła się nowa kategoria
powiadomień - „seniorzy”. To
komunikaty przygotowywane
przez Centrum Inicjatyw
Senioralnych. Dzięki
zainstalowaniu bezpłatnej
aplikacji w swoim telefonie,
otrzymasz powiadomienia o
dostępnym wsparciu w mieście czy
projektach, programach i
wydarzeniach dedykowanych
najstarszym mieszkańcom
Poznania. Możesz też w bardzo
łatwy sposób - dwoma
kliknięciami- skontaktować się z
Infolinią Miasta Poznań Kontakt,
dostępną od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30-20.00.



Aplikacja to dużo, dużo więcej.
Poza kategorią „seniorzy” możesz
też otrzymywać powiadomienia z
innych kategorii: „alarmy”,
„bezpieczeństwo”, „awarie”,
„osiedla”, „powietrze” oraz
„transport”. W zależności od
potrzeb to Ty decydujesz, jakiego
rodzaju komunikaty chcesz
otrzymywać - wystarczy kliknąć
na wybraną kategorię na górnym
pasku. Smart City Poznań
umożliwia też m.in.
rezerwowanie wizyt w Urzędzie,
udział w ankietach i sondażach,
tworzonych przez jednostki
miejskie oraz rady osiedli.



INSTALACJA: KROK 1

Aplikacja została przygotowana
na dwa systemy: iOS i Android.
Aby ją zainstalować, najpierw
odnajdź w swoim telefonie
aplikację sklepu Google Play lub
AppStore (w zależności od tego,
w jakim systemie działa Twój
smartfon). Wejdź do aplikacji i
wpisz w wyszukiwarkę nazwę:
„Smart City Poznań". Wybierz z
listy poszukiwaną aplikację i
kliknij. Następnie kliknij przycisk
„Zainstaluj” lub „Otwórz” i
postępuj zgodnie z instrukcjami. 



INSTALACJA: KROK 2

Kolejnym etapem jest
rejestracja: wpisz swój adres
mailowy w odpowiednie
okienko, podaj hasło, powtórz je.
Pamiętaj, że Twoje hasło musi
mieć conajmniej 8 znaków oraz
zawierać co najmniej: jedną
wielką literę, jedną małą literę
oraz cyfrę. Teraz zaakceptuj
regulamin oraz informację o
przetwarzaniu danych
osobowych (po wcześniejszym
zapoznaniu się z nią), następnie
kliknij niebieski przycisk
„Zarejestruj się”. 



INSTALACJA: KROK 3

Na Twój adres mailowy zostanie
wysłane potwierdzenie założenia
konta w aplikacji Smart City
Poznań. Otwórz tę wiadomość i
kliknij w niebieski przycisk
„Potwierdź adres e-mail”,
znajdujący się w jej treści, aby
dokończyć rejestrację. Teraz
wróć do aplikacji w telefonie,
zaloguj się, wpisując w
odpowiednie okienka swój adres
mailowy oraz hasło, kliknij
przycisk "Zaloguj się". Gotowe -
jesteś już użytkownikiem
aplikacji Smart City Poznań i
możesz korzystać z niej do woli!



W razie problemów z instalacją aplikacji możesz
skorzystać z pomocy Telefonu Porad Cyfrowych,
działającego przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od
poniedziałku do środy w godz. 10.00-14.00, pod numerem
tel.: 603 489 205.

Centrum Inicjatyw Senioralnych zachęca też osoby
młodsze do instalowania aplikacji i przekazywania
informacji o dostępnym wsparciu i ofercie w mieście
osobom starszym w ich otoczeniu, które nie mają dostępu
do nowych technologii. Zadbajmy razem o to, aby
poznańskie seniorki i seniorzy byli dobrze poinformowani.


