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Viziunea

noastră
Suntem dedicați și lucrăm înspre crearea unei lumi în care tehnologia și designul
inteligent se combină armonios, pentru a crea orașe inteligente și durabile,
oferindu-le cetățenilor săi, un standard ridicat în ceea ce privește calitatea vieții.
Ascultăm, învățăm, și colaborăm la rândul nostru pentru îndeplinirea promisiunii
noilor tehnologii create special pentru nevoile locuitorilor urbani. Această
colaborare ne va ajuta să construim orașe inteligente, cu utilități îmbunătățite,
infrastructură, transport, siguranță publică și implicarea cetățenilor, care sunt
accesibile tuturor.
Am proiectat un pachet de soluții pentru un adevărat Smart City conectat, sigur și
plăcut al viitorului. Aplicațiile noastre sunt deja implementate și promovate în mod
activ, în faza pilot, în două mari orașe din România, urmând să extindem soluțiile
noastre spre folosire și în alte orașe. Ne-am concentrat eforturile în crearea unui
ecosistem cu adevărat inteligent, de soluții conectate, conﬁgurabile pentru ﬁecare
nevoie a unui centru urban. Aici, la Life is Hard credem în comunitățile
interconectate și suntem siguri că acestea sunt cheia unui adevărat Smart City al
viitorului, reﬂectând acest concept în ﬁecare dintre produsele noastre.
Angajamentul nostru este de a crea produse cât mai eﬁciente pentru toți oamenii
care trăiesc în centrele urbane, din întreaga țara și vizăm răspândirea soluțiilor și a
viziunii noastre, dincolo de granițele țării și să contribuim la crearea unui stil de viață
curat, sănătos pentru cetățenii acestei lumi.

Echipa City Apps
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Cum să alegi soluția Smart City potrivită

pentru orașul tău?
1

Stabilește domeniile de impact
Transport

Infrastructura

Mediul înconjurător

Utilități

Viața urbană

Clădiri

Identiﬁcă principalele probleme pentru ﬁecare dintre acestea
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Transmiterea informațiilor către cetățeni în timp real
Evitarea congestiilor/ blocajelor în traﬁc
Evitarea parcărilor neregulamentare și blocajelor în traﬁc
Păstrarea unui centru urban integru fără a pune în pericol siguranța cetățenilor
Notiﬁcarea cetățenilor în legătură cu situațiile de urgență (dacă este cazul)
Crearea unei comunități puternice prin implicarea civică a cetățenilor unui oraș.
Identiﬁcarea cu ușurință a locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilități
Evitarea impedimentelor sau riscurilor legate de siguranța şi integritatea cetățenilor

Găsește soluția potrivită pentru soluționarea ﬁecăreia
Soluțiile de Smart City combină mijloace tehnice cu aplicații și algoritmi inteligenți,
oferind control asupra îmbunatățirii aspectelor vieții de zi cu zi, ale cetățenilor, având
astfel, un impact pozitiv întregului peisaj urban.
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Aplicația CityParking indică în timp real disponibilitatea unui loc de parcare și
ghidează șoferul pentru a ajunge la acesta în cel mai scurt timp posibil.
CityParking a fost creat pentru a ușura și eﬁcientiza găsirea unui loc de parcare în
perimetrul orașului și pentru reducerea timpului petrecut în traﬁc.

Te-ai săturat să cauți acul în carul cu fân?

Și noi!

reducerea timpului petrecut în traﬁc
plata facilă prin aplicație
eﬁcientizarea traﬁcului
panel de administrare intuitiv
vizualizarea în timp real a locurilor de parcare

FURNIZORI HARDWARE
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Aplicația
CityParking
Soluția de management și gestionare a parcărilor este formată din următoarele
module:

1. My Cloud Admin:
Reprezintă modulul de management și oferă următoarele funcționalități
• Maparea/deﬁnirea locurilor de parcare;
• Conﬁgurarea și activarea senzorilor de detecție a locurilor ocupate de
parcare;
• Conﬁgurarea costurilor orare de parcare;
• Conﬁgurarea modalităților de plată: card, sms;
• Generarea proceselor verbale de contravenție;
• Dashboard interactiv - aﬁșarea gradului de ocupare;
• Rapoarte analitice (grad de ocupare zilnic, săptămânal, pe oră);
• Rapoarte ﬁnanciare (situație încasări, venituri pe parcări);
• Export date în diverse formate (XLS, CSV);

2. CityParking:
Aplicația Mobila Android și IOS pentru cetățeni, oferă următoarele funcționalități:
• Aﬁșarea celor mai apropiate locuri de parcare din proximitatea șoferului;
• Informații despre gradul de ocupare a parcărilor;
• Modalități multiple de plată a parcării: Card, SMS;

3. Parking Police:
Aplicația Mobila Android pentru veriﬁcarea mașinilor care au parcat. Aplicația
comunică în timp real cu serverul principal astfel încât un agent poate veriﬁca
prin scanarea sau inserarea numărului de înmatriculare dacă o mașină a parcat
regulamentar sau nu. Poate tipării și genera procesul verbal de contravenție.
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Platforma permite cetățenilor să raporteze în mod activ și sa obțină notiﬁcări
despre problemele din interiorul orașului
City Health face parte dintr-un pachet de soluții pentru un oraș al viitorului cu
adevărat conectat, sigur și inteligent.

Noi dăm pulsul

orașului tău!
raportarea problemelor către administrație
notiﬁcări despre statusul sesizărilor
votarea problemelor raportate prin aplicație
prioritizarea problemelor sesizate de către cetățeni
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Aplicația
CityHealth
Soluția de management și gestionare a sănătății unui oraș este formată din
următoarele module:

1. Admin Area:
Reprezintă modulul de administrare și oferă următoarele funcționalități:
• Receptarea în dashboard a notiﬁcărilor cetățenilor, astfel se pot lua
măsurile necesare pentru a rezolva în cel mai scurt timp problemele sesizate;
• Trimiterea de notiﬁcări în timp real către cetățeni privind statusul cazurilor
raportate;
• Prioritizarea notiﬁcărilor în funcție de importanța și de efectul lor asupra
activităților cetățenilor urbei;

2. Aplicație mobilă pentru cetățeni:
Aplicația Mobilă Android și IOS pentru cetățeni, oferă următoarele funcționalități:
• Platforma permite cetățenilor să raporteze în mod activ probleme
întâmpinate;
• Oferă notiﬁcări despre diferite probleme din interiorul orașului;
• Cetățenii sunt notiﬁcați în legatură cu rezultatul sesizărilor realizate prin
intermediul aplicației;
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Aplicația CityAlert notiﬁcă cetățenii și vizitatorii orașului despre evenimentele și
lucrările care au loc și care inﬂuențează desfășurarea traﬁcului și a altor activități
din oraș.
CityAlert a fost creat pentru a transmite alerte informații / notiﬁcări cu privire la
lucrări, evenimente și manifestări publice și alte notiﬁcări importante de interes
public.

Conectează-te

cu orașul tău în timp real.
Descoperă starea orașului, la secundă, prin:
Alerte meteo
Manifestări publice
Situații de urgență
Lucrări de infrastructură
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Aplicația
CityAlert
Soluția de asistent virtual a orașului conține următoarele module:

1. Admin:
Reprezintă modulul de management și oferă următoarele funcționalități și setări:
• Restricții de circulație - LUCRĂRI: lucrări efectuate pe domeniul public a
municipiului și care inﬂuențează traﬁcul rutier;
• Restricții de circulație - EVENIMENTE: organizări de evenimente și
manifestări publice care inﬂuențează traﬁcul rutier prin închiderea unor străzi
sau restricționarea accesului în anumite zone;
• Alte notiﬁcări importante - anunțuri importante de interes public transmise
de Primărie și/sau situații de urgență;

2. Aplicație mobilă pentru cetățeni:
Aplicația Mobilă Android și IOS pentru cetățeni, oferă următoarele funcționalități:
• Vizualizarea pe hartă în timp real a evenimentelor semnalate prin notiﬁcări
transmise de municipalitate;
• Filtrarea conținutului transmis de municipalitate prin setarea unor locații
speciﬁce și a diferite categorii de notiﬁcări;
• Notiﬁcarea utilizatorului aplicației sub formă de "notiﬁcare push";
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POWERED BY

Contact:
LIFE IS HARD
Str. Avram Iancu nr. 500, Etaj 1, 407280, Florești, Romania
www.cityapps.ro
www.cityparking.io
www.cityhealth.io
e-mail: cityapps@lifeishard.ro
tel: +40735 311 564

