BEM-VINDOS À TECNOLOGIA!

SISTEMA DE ALUGUER DE BICICLETAS

INFRAESTRUCTURA
Duas bicicletas por suporte
Fecho electromecânico
Painel explicativo do funcionamento do sistema (Opcional)
SISTEMA DE CONTROLE COM
COMUNICAÇÔES GMS Y GPRS
Unidade de comunicação M2M
Unidade actuadora de fechos
INSTALAÇÃO
Colocação de suportes . Fixação de postes e
subterramento de cabos.
Colocação em funcionamento: Os nossos técnicos serão
responsáveis pela colocação em funcionamento.
SISTEMA DE GESTÃO SMS
Software mantido pela nossa companhia
e hardware fornecido pela IBM.
MANUTENÇÃO
Bicicletas: A manutenção será feita pela empresa que
realiza o contracto com a Câmara Municipal.
Sistema: Domoduble realiza a manutenção do software
e do hardware.

Implementação do serviço

IMPLEMENTA-O na tua cidade

HOW DOES IT WORK?
REGISTO DO USUÁRIO
Será efectuado nas instalações da Câmara
Municipal. O usuário registará um número de

ATRAVÉS DA WEB PODERÁ:
- Desactivar temporariamente e/ou para sempre o usuário
- Modificar os datos do usuário
- Anular o usuário

telemóvel e ser-lhe-á fornecido um código secreto.

- Abrir os cadeados por acções de manutenção

ALUGUER DE BICICLETAS

- Definição da capacidade máxima e miníma de bicicletas por posto de bicicletas.

Para poder fazer uso da bicicleta o usuário terá
de enviar um SMS com o seguinte texto:

- Atribuir numerações entre bicicletas e cadeados por averia

OS NOSSOS SISTEMAS:

Alugar b <nº de bici> c < nº de cadeado>
<código secreto>

O texto que o usuário terá de escrever no SMS
para poder abrir o cadeado para prender a
bicicleta será:

deixar b <nº de bici> c < nº de cadeado>
<código secreto>

Como funciona?

DEVOLUÇÃO DE BICICLETAS

A NOSSA SOLUÇÃO
- O usuário regista-se na Câmara Municipal com um número de telemóvel associado
- Com um SMS aluga ou devolve a bicicleta que lhe foi emprestada
- Através da web, pode manter o controle sobre as entregas ou falhas no serviço
ELEMENTOS OPCIONAIS

Domoblue tem como objectivo colocar a tecnologia ao serviço das pessoas oferecendo
aplicações prácticas ás necessidades reais.
Centramo-nos na I+D+i para fazer chegar a tecnologia à sociedade , com soluções úteis
e acessíveis.
Com este objectivo Domoblue desenhou um sistema de gestão de aluguer de bicicletas
baseado na tecnologia M2M, com comunicações SMS. Este sistema é adaptável a qualquer
sistema electromecânico em funcionamento na actualidade.
A NOSSA PRINCIPAL VANTAGEM
O sistema é muito simples de
usar e a utilização do SMS está
bastante difundido na
sociedade, evitando a utilização
de cartões personalizados e a
construção de postos de venda
para estes sistemas.
DESAFIOS DO NEGÓCIO
-Necessidade de dotar de um
serviço de aluguer de bicicletas
- A não existência de um meio
fisico burocrático
- A não existência de postos de
venda de cartões ou estragos
por vandalismo.

-

Página Web
Painel explicativo do funcionamento do sistema
Folhetos
Desenho da imagem
Placares luminosos

Domoblue facilita-te a vida!

Para completar o sistema Domoblue também poderá proporcionar:
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