
 
  

 

Gmina Janikowo

  

Gmina Janikowo BLISKO mieszkańców - nowy sposób
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Gmina Janikowo BLISKO mieszka?ców

Urz?d Gminy i Miasta Janikowo uruchomi? system mobilnej komunikacji z mieszka?cami. Za pomoc? sprawdzonego w

setkach samorz?dów systemu SISMS, b?dziemy na bie??co informowa? mieszka?ców o najwa?niejszych wydarzeniach

bezpo?rednio na telefon. System dla u?ytkowników jest bezp?atny i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez

RODO. W systemie mo?na zarejestrowa? si? na dwa sposoby:
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- pobra? na smartfona aplikacj? BLISKO

- zamówi? powiadomienia SMS

 JAKIE INFORMACJE B?DZIEMY PRZESY?A? NA TELEFONY:

aktualne sprawy dotycz?ce mieszka?ców

zagro?enia i niebezpiecze?stwa

istotne utrudnienia i awarie

imprezy kulturalne i sportowe

nadchodz?ce wydarzenia

ostrze?enia wojewódzkie z RSO oraz komunikaty od ?ÓWCÓW BURZ

przypomnienia o op?atach lokalnych i podatkach

 

ZAREJESTRUJ SI?

 

Zdecydowanie zach?camy do pobrania aplikacji BLISKO, w której mo?na znale?? nie tylko nasze serwisy, ale równie?

zamówi? powiadomienia od innych nadawców np. „Policji”, „Wy??czenia Pr?du”. Aplikacja dostarcza pe?ne komunikaty z

multimediami, a o nowej wiadomo?ci powiadamia podobnie jak SMS. Wymaga dost?pu do internetu, ale jest tak

zaprojektowana, ?e ma znikomy pobór danych. Warto by? BLISKO:

aplikacja jest ?atwa i wygodna w obs?udze 
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bez reklam i spamu

dostarcza informacje tylko z zaznaczonych serwisów

umo?liwia subskrypcj? nadawców w wielu lokalizacjach 

nie pobiera danych od u?ytkowników

jest bezp?atna

 Pobierz aplikacj? BLISKO:

Instrukcja pobrania aplikacji na telefony z systemem android

Instrukcja obs?ugi aplikacji BLISKO

Osoby, które nie posiadaj? telefonu typu smartfon mog? zamówi? krótkie komunikaty SMS. Niestety wiadomo?ci SMS maj?

du?e ograniczenia i s? du?o dro?sze, dlatego za ich pomoc? b?dziemy informowa? tylko o najwa?niejszych sprawach.

Zamów powiadomienia SMS przez formularz on-line.

W ka?dej chwili mo?na wypisa? si? z wybranego wcze?niej serwisu lub ca?kiem si? wyrejestrowa? z systemu. Aby tego

dokona? skorzystaj z formularza ZMIE? USTAWIENIA
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https://itunes.apple.com/pl/app/komunikator-sisms/id821655959?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/blisko-komunikator-sisms/9nblggh41238?rtc=1#activetab=pivot:overviewtab
https://www.sisms.pl/pdf/lu/Jak-pobrac-na-androida.pdf
https://www.sisms.pl/pdf/lu/Pierwsze-kroki-w-aplikacji-BLISKO.pdf
https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/2b7646c7/Gmina-Janikowo
https://www.sisms.pl/zmiana-ustawien


Mieszka?cy mog? si? bezp?atnie zarejestrowa? na oba sposoby, W przypadku zamówienia powiadomie? SMS i pobrania

aplikacji BLISKO na ten sam telefon, prosimy aby w menu aplikacji wybra? ustawienia i uzupe?ni? pozycj? „Numer

telefonu”. Dzi?ki temu wiadomo?ci nie b?d? dublowane, a info SMS-y b?d? dor?czane tylko w przypadku braku po??czenia

z internetem.
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