Příklady registračních SMS:

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY
O DĚNÍ VE MĚSTĚ
VÁS NEMINOU
Spouštíme SMS infokanál
Od 8. dubna 2016 zahajujeme
provoz SMS infokanálu. Včas
a bez hledání informací se tak
dozvíte
vše
podstatné
o aktuálním dění ve městě.
Přímo do svého mobilního
telefonu
můžete
dostávat
informace například o nenadálých situacích a kalamitních stavech
a jejich řešení, plánovaných odstávkách vody, přerušení dodávek
elektřiny a plynu, haváriích a stavu jejich řešení, uzavírkách místních
komunikací; o termínech mimořádných svozů odpadu; o termínech
konání zasedání zastupitelstva města; o konání kulturních
a společenských akcí a o mnohém dalším.

Výhody SMS infokanálu
• je pro Vás jako služba města zdarma;
• je nejrychlejším způsobem sdělení informací, což je důležité
zejména u mimořádných událostí;
• je Vám „šitý na míru“ – dostávat můžete jen zprávy, které
se Vás týkají jak s ohledem na lokalitu, v níž bydlíte, tak na téma,
jež Vás zajímá.

Jak na to?
K tomu, abyste na svůj telefon dostávali SMS zprávy, je potřeba
zaregistrovat se, a to některým ze tří způsobů:

REGISTRUJ mezera JAN mezera NOVAK mezera MNISEK
mezera REVNICKA mezera 123 mezera T1
pro zasílání všech infozpráv
REGISTRUJ mezera JAN mezera NOVAK mezera MNISEK
mezera REVNICKA mezera 123 mezera T7
pro zasílání infozpráv k tématu Kultura, společnost a sport
Dvojslovné názvy ulic oddělte mezerou a pro registraci adresy
rekreačního objektu přidejte za číslo popisné mezeru a slovo EVID:
REGISTRUJ mezera JAN mezera NOVAK mezera MNISEK
mezera POLNI mezera 123 mezera EVID mezera T1
pro zasílání všech infozpráv
Pro odhlášení zasílaných zpráv odešlete SMS ve tvaru
ODREGISTRUJ
Příklad:
ODREGISTRUJ T8
ODREGISTRUJ T4 T5
Budete-li si chtít dodatečně registrovat další téma, použijte SMS
ve tvaru REGISTRUJ mezera KLÍČOVÉSLOVO

2) PROSTŘEDNICTVÍM
ON-LINE FORMULÁŘE
Na webu města www.mnisek.cz najdete
odkaz SMS INFOKANÁL. Klikněte na něj
a
na
registrační
stránce
postupujte
podle
instrukcí.
Do webového formuláře zadejte své kontaktní údaje a adresu (proto,
abyste mohli dostávat informace týkající se lokality, v níž žijete).
A dále si vyberte, o jaká témata informací máte zájem. Osobní údaje
jsou shromažďovány pouze pro potřeby fungování infokanálu
a nemusíte se bát jejich zneužití (nebudou poskytnuty třetí straně).

1) POMOCÍ SMS V ZADANÉM TVARU

Prostřednictvím webu můžete po přihlášení pod svým telefonním
číslem a autorizačním kódem své údaje kdykoliv změnit.

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MNISEK
mezera ULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉ mezera KLÍČOVÉSLOVO
pro zasílání vybraného tématu

3) OSOBNĚ

Klíčová slova pro volitelná témata zpráv
T1 - Všechny infozprávy (všechna témata)
T2 - Krizové řízení
T3 - Informace městského úřadu (zastupitelstvo, svoz
odpadu, poplatky, úřední oznámení atd.)
T4 - Oznámení městské policie (nalezená zvířata aj.)
T5 - Odstávky energií (elektřina, voda, plyn)
T6 - Dopravní informace (uzavírky, nehody, PID apod.)
T7 - Kultura, společnost a sport
T8 - ZŠ a MŠ
SMS zasílejte na číslo 318

541 912.

Pokud si nevíte rady nebo chcete pomoci, rádi Vám s registrací pro
SMS infokanál pomůžeme například v městské knihovně
(Komenského 413, Mníšek pod Brdy), a to v provozní době oddělení
pro dospělé.
Pro zájemce - jednotlivce i organizace - nabízíme možnost uspořádání
informačního setkání a pomoc s registrací. Kontaktujte nás na e-mailu
infokanal@mnisek.cz nebo telefonu 318 541 911.
Dodavatelem služby SMS InfoKanál je firma Konzulta Brno, a. s.
Za registrační SMS zaplatíte cenu podle tarifu u Vašeho operátora.
Za doručené SMS neplatíte (jsou hrazeny Městem Mníšek pod Brdy).
Bližší informace najdete na webu www.mnisek.cz.

