
 
Aplikacja 

wspierająca kontrolę i zahamowanie 
rozprzestrzeniania się COVID-19  

w miejscach publicznych  
 
 
 
 
 



Wsparcie w ograniczaniu epidemii  

Aplikacja Inovatica pomoże Ci błyskawicznie 
implementować rządowe zalecenia i 
rozporządzenia. Zobacz jak skutecznie 
zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem 
COVID-19 wspólne przestrzenie takie jak:  

• Lotniska 

• Dworce 

• Uczelnie 

• Centra handlowe 

• Inne miejsca publiczne  



Obowiązki zarządzających przestrzenią publiczną 

● Zwiększenie odległości między pracownikami do co 
najmniej 1,5 m, a pomiędzy klientami - co najmniej 2m 
 

● Ograniczenie liczby osób (w tym pracowników) 
korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych 
 

● Przygotowanie pomieszczenie do czasowej izolacji 
osoby z objawami COVID-19 



Jak aplikacja wspiera rządowe wymogi sanitarne 

● Monitorowanie liczby osób w obiekcie – ustalanie 
limitu bezpieczeństwa 
 

 
● Monitorowanie zagęszczenia odwiedzających – 

alerty jeśli ludzie zbierają się w grupy 
 

 

● Monitorowanie stref wyłączonych z użytkowania,  
w tym obowiązkowych izolatek COVID – alerty jeśli 
pojawią się w nich osoby niepowołane 



Działanie aplikacji - technologia 

● Ilość odwiedzających oraz ich przemieszczanie się 
monitoruje aplikacja instalowana w telefonie oraz 
czujniki rozmieszczone w obiekcie 
 

● Aplikacja i czujniki (beacony) komunikują się przez 
bluetooth 
 

● W przypadku naruszenia zaleceń sanitarnych 
zarządzający otrzymuje natychmiastowy alert 



Działanie aplikacji – dane i bezpieczeństwo 

● Zarządzający otrzymuje dane o odwiedzających    
w czasie rzeczywistym oraz w ujęciu czasowym 
(heatmapy) 
 

● Dane odwiedzających są anonimizowane                   
i przetwarzane w bezpieczny sposób, zgodnie          
z RODO 

 
● Posiadamy odpowiednie doświadczenie i zasoby  

by szybko wdrożyć niezbędne rozwiązania – 
potwierdzają to m.in. otrzymane referencje 



Referencje - Lotnisko Chopina 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.tanie-loty.com.pl/opinie/opinie-o-miejscach/opinie-o-lotniskach/471-lotnisko-okecie-w-warszawie&psig=AOvVaw16c3DA0OTPfaIGuv22Imqj&ust=1589458364567000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD4s_znsOkCFQAAAAAdAAAAABAI
https://goo.gl/5TgeUY
https://goo.gl/s3CjU4


Inovatica jest autorem największego w Polsce wdrożenia beaconów 
(1500 sztuk). Beacony zostały użyte na potrzeby lokalizacji 
wewnętrzne i nawigacji  
dla pasażerów lotniska. Wdrożona technologia to efekt naszych prac  
badawczo-rozwojowych. Cechy rozwiązania: 
 
▪ Lokalizowanie pasażera wewnątrz terminali na podstawie 

sygnałów z beaconów 
▪ Nawigacja do bramek, taśm odbioru bagażu, stanowisk 

transferowych, obsługi celnej i innych punktów 
▪ Wyznaczanie szacunkowego czasu dojścia do bramki na 

podstawie czasu dojścia, barier dla niepełnosprawnych oraz czasu 
oczekiwania do kontroli bezpieczeństwa 

▪ Rozszerzona analityka: popularne strefy, najczęściej uczęszczane 
ścieżki, czas przebywania pasażera, liczba odwiedzających, liczba 
powracających, rozpoznawanie kolejek, i inne 

▪ Marketing zbliżeniowy z powiadomieniami PUSH 
▪ Pełno treściowe zarządzanie infrastrukturą POI, wifi i beaconów 

bezpośrednio w systemie zarządzania treścią przez 
administratorów 

 
 

https://goo.gl/5TgeUY
https://goo.gl/s3CjU4


▪ Dedykowane mapy wnętrz o wysokiej precyzji 
▪ Bardzo duży zbiór miejsc oraz mapa obiektu. Każde 

miejsce opisane jest za pomocą obrazów, tekstów i innych 
atrybutów 

▪ Znajdowanie drogi po zdefiniowanych ścieżkach 
▪ W pełni integrowalne ze stronami www, aplikacjami 

mobilnymi  i digital signage dzięki API wykorzystującemu 
WMS i WMF 

▪ W pełni edytowalne mapy dzięki geoprzestrzennemu 
systemowi zarządzania treścią 

https://goo.gl/5TgeUY
https://goo.gl/s3CjU4


Referencje – Stadion PGE Narodowy 

https://lnkd.in/gmh7g_C
https://lnkd.in/gUrudPk


▪ Model 3D doskonałego 
architektonicznie obiektu, zarówno 
w Polsce, jak i w Europie 
 

▪ Szczegółową informację na temat 
każdego wydarzenia na stadionie 
 

▪ Dokładną mapę wnętrz stadionu 
wraz z funkcją lokalizacji  
i nawigacji, pozwalającą na 
znajdowanie drogi do dowolnego 
miejsca w obiekcie 
 

▪ Pełną informację na temat obiektu z 
komunikacją w czasie rzeczywistym  
i asystą w trakcie trwania imprez 
masowych 
 

▪ Elementy rozrywkowe: quizy, 
gamifikacja, kartoniada, media 
społecznościowe i więcej 

 

 

https://lnkd.in/gmh7g_C
https://lnkd.in/gUrudPk


Zaufali nam m.in.: 

W prezentacji wykorzystano icony z serwisu www.flaticon.com 

http://www.flaticon.com/


 
 
 

.  

Tel.: +48 42 209 18 90 
Email: office@inovatica.com 

 
Zakres usługi: 
● Aplikacja mobilna Android i iOS (niezależna lub jako 

moduł dla już istniejącej) 
● Rozmieszczenie beaconów (urządzenia o niskim 

poborze mocy, które „namierzają” telefony klientów) 
● Szkolenie z obsługi systemu i prezentacja jego 

możliwości 
● Utrzymanie i serwis  

Zamów wycenę 

tel:+48422091890
mailto:office@inovatica.com

