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O platformă inteligentă pentru un oraș digital

City 4U

Obiectivele noastre
Dorim să implementăm o platformă ușor de accesat, intuitivă care să cuprindă, printre altele,
următoarele informații:
 Datele de contact și programul de lucru al autorităților locale
 Lista documentelor necesare pentru obținerea diferitelor autorizații, certificate, avize, etc.
 Posibilitatea descărcării și listării modelelor de documente (cereri, declarații, etc.)
 Descrierea tuturor obiectivelor orașului și posibilitatea geolocalizării acestora.
 Alerte din partea autorităților referitoare la evenimente locale

www.city4u.ro

City 4U

Necesități existente
 Informarea cetățenilor și comunicare a acestora cu administrația locală
 Nevoia de a accesa diferitele servicii puse la dispoziție de către autoritățile locale
 Legătura permanentă dintre cetățeni și autorități
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Ce oferim
 Site personalizat pentru orașul dumneavoastră.
 Administrarea și mentenanța site-ului.
 Comunicarea eficientă a cetățenilor cu autoritățile locale și informarea acestora.
 Ușurința identificării soluțiilor adecvate nevoilor cetățenilor.
 Chatboot
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De ce este necesar City4U
 Facilitează schimbul de informații dintre cetățeni și administrația locală
 Pune la dispoziția cetățenilor o multitudine de informații care permite acestora accesul
imediat la tot ceea ce au nevoie
 Permite cetățenilor semnalarea către autoritățile locale a eventualelor probleme pe care
aceștia le-ar putea întâmpina
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Soluția noastră
 Digitalizarea unei vaste categorii de servicii
 Accesul instant la informațiile de interes public
 Geolocalizarea obiectivelor locale prin integrarea cu platforma Proxim4U
 Integrarea in apliație a posibilității obtinerii de informatii pe grupe de varstă
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Inovație
 Simplitatea accesării documentelor
 Serviciul de alerte și atenționări
 Obiectivele și serviciile geolocalizabile prin integrarea cu platforma Proxim4U
 Chatbot – robotul inteligent care răspunde la întrebările utilizatorilor, făcând și mai
ușoară utilizarea platformei
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Proxim 4U

www.proxim4u.ro

Proxim4U a fost creat pentru a veni atât în întâmpinarea persoanelor ce caută diferite servicii în zona în care se află şi
nu numai, cât și a comercianților care au posibilitatea de a-și promova serviciile simplu, eficient, doar la un click distanță.
Nu este necesară instalarea niciunei aplicații, doar activarea serviciul de date și pe cel de localizare și accesarea aplicaţiei
web gasită la www.proxim4u.ro
Găsești ușor locația căutată, datorită integrării cu Waze și Google Maps
Ai oportunitatea să cauți și să postezi oferte, servicii, locuri de muncă, imobiliare, iar extinderea facilităţilor continuă.
Bariera de limbă este înlăturată, datorită lui Google Translate, totul traducându-se instantaneu indiferent de limbă.
Poți salva locațiile importante și le poți trimite oricui dorești cu ajutorul Whatsapp, Facebook Messenger sau E-mail.
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Chatbot
Mulți utilizatori preferă răspunsuri rapide și personalizate la întrebările lor. Utilizarea chatbot
este extrem de facilă: utilizatorul doar întreabă și în câteva secunde primește răspunsul la
întrebare.
Datorită inteligenței artificiale, cu fiecare interacțiune cu utilizatorii, robotul învață, devenind
de fiecare dată mai inteligent, dând răspunsuri cât mai exacte.
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Alertele și atenționările
Prin intermediul acestui serviciu, autoritățile locale pot posta pe site informații urgente, utile
și importante. Acest câmp are un regim de urgență, în sensul că actualizarea acestuia o poate
face orice persoană care are datele de acces ce vor fi alocate pentru autoritățile locale.
Introducerea alertelor este simplă, tocmai pentru a facilita transmiterea acestora cât mai
repede către utilizatori
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