Zápis Komise pro digitalizaci a ICT
: Martin Mach (MM), Janek Wagner (JW), Michal Biskup (MB), Tomáš Vohnický (TV), Michal Zítek (MZ)
: 16.10.2019 - 19:00 až 21:00
Agenda:
- Web MČ Praha Vinoř
o Nový web MC Praha Vinoř má pozitivní ohlasy
o V současné době posílat požadavky na změny na MB
o Na webu přibyla nová komponenta emailové rozesílky

V plánu je rozesílat mailing jednou za měsíc
o TV napíše paní Monice Nové, aby dala na web zápisy z porad
o Čeká nás automatizace úřední desky přes e-spis
o Celá komise si může psát backlog
o Komunikace se spolky o obsahu (fotbalisti, myslivci, baráčníci, rybáři…)
o Najít si gestory v rámci spolků
o Na webu komponenta mapa – filtr například uklidů dle priorit, optické sítě,…
- Nový nástroj na rozesílku mailů – Mailchimp
o Zatím bude sloužit pro rozesílku newsletterů z webu
o Poté je možnost nástroj využít pro komplexnější direct mailovou komunikaci
- TV vytvoří backlog na to, co bude chtít komise řešit v dalších měsících – na Google Drive – následně se vytvoří
prioritizace
- Optický kabel ve Vinoři
o Řešilo se to dlouho s T-Mobilem
o V současné době T-Mobile nekomunikuje, udělal pár bot
o Teď se řeší s firmou Skancom – převzetí po T-Mobile
o Vypadá to se Skancom nadějne, komunikují, jsou schopni se i penalizovat
o Květen 2020 odstartovat realizace
o Do 24 měsíců zasíťovaná celá Vinoř
- Požadavek o grant EU - vybudování veřejných hotspotů
o Grant je na 15, 000 euro
o Nelze říct dosah wi-fi
o Kde by se reálně dalo vybudovat hotspoty ve Vinoři? Otázka na komisi.
- Zaměstnanci MČ budou mít do budoucna stejný IT set (monitor, počítač,…)
- Nákup zabezpečení na úřad – řeší MB
- Kamera, která by byla nasměrována na kruhový objezd – v současné době pouze kamera, která je pouze
nasměrována na hřbitov – řeší MB
- Do měsíce zanikne trafika u kruháče
- Předseda komise by se měl setkat s paní Novou – TV se ozve paní Nové
o Pořeší se i současný stav toho, s čím paní Nová pracuje, jaké má nástroje atd.
- Digitalizace hřbitova
o Teď se řeší poptávka
o Geodetické zaměření, rozměry hrobů, materiál
o Online rezervace
o V současné době 1500 hrobů
o Otázka na komisi. Zadání, jak by chtěla komise v rámci digitalizace hřbitova pracovat.
- Nástroj pro městské agendy
o Čipování psů
o Hroby
- Cityvizor – zkontrolovat současný stav
- Magistrát – Odbor Informatiky – další nástroje pro MČ
o Martin Mach předá kontakt na Magistrát
- Informační SMS
o Správa skrze aplikaci – možnost hlasování aj,..
o Otázka na komisi. Stále popřemýšlet, jak to uchopit.
o Řešit, co by se SMS rozesílkou mělo dělat
- Digitální rozhlas
- Metrák kartotéčních listů
o Byl osloven archiv
o Dá se s kartotéčními listy nějak pracovat? Otázka na komisi.
- Aplikace na přidání podnětů, hlášení škodných událostí

- Možnost obrazovky, která by se dala pustit na zeď nástěnky u hřbitova

