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Розвиток сталих міст
ПРОСТІ  ЦІЛ І  ПРИВОДЯТЬ  ДО  ВЕЛИКИХ  РЕЗУЛЬТАТ ІВ

Вступ
Кожне місто - це дуже складний 
механізм із власною історією зростання 
та розвитку. Кожен підрозділ має свої 
унікальні цілі, підтримані певними 
технологіями та інструментами, які в 
основному забезпечують локальне або 
часткове рішення. Тобто питання 
вирішуються локально, але не дають 
цілісну картину того, що відбувається в 
місті. Й цю ситуацію потрібно змінити.

Рішення
Ми віримо, що кожне місто, незалежно 
від розміру, мусить мати найсучаснішу 
інноваційну платформу для задоволення 
всіх міських потреб в єдиному місці. 
Мати цілісну інформацію і, як результат, 
контроль та аналітику в режимі 
реального часу. Ми вважаємо, що це 
єдиний спосіб забезпечити містам 
плавний сталий розвиток, а жителям - 
краще життя та можливості. 

Ми пропонуємо найкращий 
світовий досвід, який можна 
використовувати з урахуванням 
локальних особливостей. 
Таким чином міста матимуть 
чудові результати від 
впровадження всього за кілька 
місяців.
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SIMPLE MEASURABLE ACHIEVABLE RELEVANT TIMELY

ЯК БУТИ: SMART
ПРОСТІ  ЦІЛ І  ПРИВОДЯТЬ  ДО  ВЕЛИКИХ  РЕЗУЛЬТАТ ІВ

Робити SMART не складно. Ми 
беремо найкраще від кожної букви, й 
все стає S (simple) - простим, як усе, 
що ми робимо. Потім М (measurable) - 
вимірюваним, адже всі компоненти 
мають бути в правильній кількості. 
Також А (achievable) - досяжним, аби 
ми мали результати. R (relevant) - 
релевантним, бо навіщо тоді це все 
робити? Й T (timely) - своєчасним, 
адже час - це гроші. Так, це просто!

ПРОСТО
Великі речі 

повинні бути 
простими. Для 

всіх

ВИМІРЮВАНО
Всі хороші речі 

мають 
вимірюватися

ДОСЯЖНО
Ставте цілі, яких 
можна досягти 

РЕЛЕВАНТНО
Більшість речей, 

які ми 
розпочинаємо, 

мають бути 
практичними

СВОЄЧАСНО
Задаймо часові 

рамки, щоб 
можна було 

синхронізуватися
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
ЯК  ЕКОНОМИТИ  ЧАС  І  ГРОШІ

Нічого не губиться
При роботі з електронними 
документами нічого не можна втратити 
або забути. Все знаходиться в 
безпечному та доступному місці.

Простота
Заощадити на ресурсах, коли вашим 
працівникам не потрібно мати справу з 
папером, просто. Ми допоможемо 
створити документообіг.

Завжди доступно
Працюйте зі своїми завданнями та 
документами, де б ви не були. Це 
найефективніший спосіб виконувати 
канцелярську роботу.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
СТВОРЕНО  СПЕЦІАЛЬНО  ДЛЯ  МІСТ  І  ГРОМАД

Безпаперовий офіс

Інтеграція

Простота

Без додаткових  
ресурсів

Сховище Отримайте цілодобове сховище для документів. 
Відтепер жоден документ не можна втратити або 
забути.

Отримайте простий і дуже корисний механізм, який 
робить саме те, що слід робити в місті.

Управління цифровими документами - частина міської 
платформи. Тому Вам не потрібні додаткові сервери 
та адміністратори ІТ-систем.

Додаткові можливості інтеграції з іншими системами, 
зокрема, урядовими та банковими, заради кращих 
результатів.

Керуйте усіма процесами в місті без необхідності 
обробляти папери.
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ЗАХИСТ ДАНИХ
ДОЗВОЛЬТЕ  ПРОФЕСІОНАЛАМ  ПОДБАТИ  ПРО  ЦЕ

Час на важливі речі
Економте свій час і робіть найважливіше 
для вас. Дозвольте професіоналам 
робити свою справу.

Ми можемо допомогти
Не потрібно купувати та встановлювати 
дороге програмне забезпечення на 
місці. Натомість наша команда все 
зробить віддалено.

Ми використовуємо  
найкращий світовий досвід
Безпека не терпить компромісів. Тому 
ми використовуємо найкращі світові 
практики. Сертифіковані стандарти ЄС.
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Ми розуміємо, що цілі міста швидко 
змінюються. Завжди добре мати 
можливість налаштувати новий 
процес або змінити наявний. 
Пропонуємо потужний двигун для 
налаштування й спрощення складних 
процесів, створення потрібних 
завдань та підтримки щодо всіх 
потреб міста.

ПОТУЖНІЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДВИГУН
ЛЕГКО  НАЛАШТУВАТИ  І  ВИКОРИСТОВУВАТИ
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Немає обмежень щодо кількості 
користувачів та ліцензій на одному 
комп’ютері! Залучайте усіх 
працівників, муніципальні компанії, 
постачальників послуг та інших до 
використання єдиної розумної 
платформи. Ми не беремо плати за 
клієнта чи користувача, тому кожен у 
місті може бути частиною міської 
екосистеми. І навіть більше: кожен 
може користуватися різними 
пристроями в офісі та поза ним. 

В нас також немає обмежень щодо 
мешканців. Нехай усі вони будуть 
частиною чудового життя в місті.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ КІЛЬКОСТІ КОРИСТУВАЧІВ
ЕКОСИСТЕМА  ДЛЯ  НЕОБМІЖЕНОЇ  КІЛЬКОСТІ  КОРИСТУВАЧІВ

Мешканці

Працівники



ПРАЦЮЙТЕ СКРІЗЬ
НЕЗАЛЕЖНО  ВІД  ТОГО ,  НА  ЯКІЙ  ПОСАДІ  ПРАЦЮЮТЬ  ВАШІ  ЛЮДИ

В ОФІСІ ЧИ ДОМА
Працівники виконкому можуть 

використовувати будь-який звичний для 
них комп’ютер або ноутбук, без будь-

яких додаткових установок.

В ДОРОЗІ
Використовуйте планшет для кращої 
мобільності. Можна досягати кращих 
результатів, маючи більше гнучкості. 

Просто, швидко та розумно.

В ПОЛЯХ
Використовуйте смартфон під час руху. 

Відтепер увесь офіс у Вашій кишені. 
Доступно для всіх.

Отримуйте  
заявки

Звітуйте про  
виконання

Опрацьовуйте

Це просто. Як використання Word або 
Facebook. Windows, MAC, або 

Chrome

www.peoplecity.net
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Управління 
завданнями

Всі ваші вказівки щодо 
виконання тепер 
доступні з будь-якого 
пристрою. Перевіряйте 
статус, отримуйте 
оновлення, стежте за 
графіками роботи з 
вашого ПК або 
смартфона в режимі 
реального часу.

Комунікація

Двостороння 
комунікація з вашими 
мешканцями. Розкажіть 
їм, хто ви і які ваші 
плани. Залучайте їх до 
міських процесів. 
Розкажіть їм, що Ви 
робите. Допоможіть їм 
бути щасливими 
мешканцями. Вони це 
оцінять на наступних 
виборах.

Звітність

Отримуйте всю 
інформацію за лічені 
хвилини. Широкий 
набір звітів 
показуватиме всі 
проблеми, ГІС, стан 
обробки тощо у вигляді 
простих файлів або 
графічних діаграм. 
Повний контроль над 
містом, процесами, 
людьми, відділами, 
майном, ресурсами. 
Будь-коли та будь-де.

Бізнес-
аналітика

Використовуйте сучасні 
інструменти для 
аналізу звернень і всіх 
даних. Отримайте 
найпрогресивнішу 
технологію для 
створення звітів у будь-
якому форматі, 
графічної інформації та 
унікальних висновків. 
Тепер легше приймати 
правильні рішення, 
будувати 
довгострокову 
стратегію, прогнозувати 
та будувати краще 
майбутнє для свого 
міста або громади.

Контроль над 
підрозділами

Отримайте картинку 
того, як працює кожен 
підрозділ, та 
контролюйте 
ефективність роботи в 
режимі реального часу.

Інформація

Отримуйте повну 
оновлену інформацію 
про все, що стосується 
міста.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ МЕРА
ЕФЕКТИВНІСТЬ  
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ОТРИМАЙТЕ ВАШ АНАЛІЗ ДАНИХ
ТА  ПРИЙМАЙТЕ  ПРАВИЛЬНІ  РІШЕННЯ

Рішення

Бізнес- 
аналітика

Звіти

86%
Більшість міських рішень базуються на 
інформації, отриманій з різних джерел 
життєдіяльності міста. Ви повинні мати 
найдосконаліший механізм для їх аналізу. 
Настав час отримати найкраще.
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ОДНА ПЛАТФОРМА - БАГАТО ФУНКЦІЙ
ГОТОВА  ДО  ВПРОВАДЖЕННЯ

8

Можливості для 
платежів та управління 
для громадського 
транспорту

Громадський транспорт

1

Єдина платформа 
для всієї організації

Міська CRM

2

Різнорівневі 
інструменти для 
ефективного 
управління

Управління

7

Найсучасніше рішення 
для системи 
паркування, яке дасть 
багато переваг 
мешканцям

E-Паркінг

3

Багатофункціональна 
платформа для 
двосторонньої 
комунікації

Комунікація

6

Фінансові 
інструменти, білінг, 
рахунки та інструменти, 
пов’язані з фінансами

Фінанси

5

Потужна платформа 
ІоТ для різних 
зовнішніх систем та 
датчиків

IOT

4

Здатність управляти 
всіма операціями 
пов’язаними з 
безпекою

Безпека

Поєднання всіх міських процесів
Ми вважаємо, що всі системи та процеси міста повинні бути 
підключені до єдиної базової платформи. Все управління та 
інформація, а також аналіз даних повинні давати чітку картинку та 
бути простими у використанні. Саме так працюють десятки міст.



Звернення Проблеми Користувачі Документи

Робота підрозділів Головні теми Вирішені проблеми

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1065 115,342 265,802

48,610
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СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ВСЯ  ІНФОРМАЦІЯ  В  ОДНОМУ  МІСЦІ
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Написати 
повідомлення

Дізнатися статус

Двосторонній 
зв’язок

Телефон

Надіслати фото

Спорт і події в місті

SMS

Facebook

Отримувати 
новини

Призначити зустріч
Міська

Платформа

ОДНА МІСЬКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ
ВСІ  КАНАЛИ  ТА  ЗАСОБИ
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Запис дітей до школи Муніципальні дозволиОфіційні звернення

Запис до дитячого садка Спорт і подіїМуніципальні довідки 

ПОТУЖНИЙ МОДУЛЬ “ЦИФРОВІ ФОРМИ”
ВІДМІННІ  ТА  ПРОСТІ  ПОСЛУГИ



Видача довідки про користування земельною ділянкою

Видача виписки з рішень засідання виконкому та сесії міської ради

Оформлення права власності на будинок

Видача рішення про вилучення земельної ділянки з користування за згодою власника

Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки

Затвердження технічної документації щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду

Надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

www.peoplecity.net

ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ
ЛЕГКО  ТА  ДОСТУПНО



ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ
ЛЕГКО  ТА  ДОСТУПНО

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості)

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
надання (передачу) її у власність (користування)

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Видача довідок — характеристик на громадян

Прийняття рішення про передачу (надання) земельних ділянок для розміщення об'єкта містобудування

Видача дозволу на розміщення реклами

Надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства

www.peoplecity.net



ПОТУЖНИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
ВСЕ ,  ЩО  ЛЮДЯМ  ПОТРІБНО

ВИКОНАВЦІ МІСЬКИХ РОБІТ можуть контролювати все, 
що відбувається, в режимі реального часу. Всі питання, 
події, відділи, співробітників, завдання і навіть спілкування з 
керівництвом та жителями.

КЕРІВНИЦТВО МІСТА також отримує реальну картину 
віддалено, тому може виконувати свої обов'язки навіть 
поза офісом.

МІСЬКІ ПРАЦІВНИКИ можуть працювати віддалено (що 
зручно для тих, хто знаходиться, наприклад, у полях). Це 
також стосується МУНІЦИПАЛЬНИХ КОМПАНІЙ, ОСББ.

МЕШКАНЦІ мають потужний механізм розв’язання питань, 
пов’язаних із їхнім життям у місті. Вони можуть подати 
заявку, зв’язатися з муніципалітетом, призначити зустріч, 
отримати онлайн-підтримку, скористатися кнопкою паніки 
в екстрених ситуаціях тощо.

www.peoplecity.net



КАРТКА МЕШКАНЦЯ 
Name 

Family Name
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КАРТКА МЕШКАНЦЯ
ОТРИМУЙТЕ  ПЕРЕВАГИ  ДЛЯ  МІСЦЕВОГО  БІЗНЕСУ  ТА  МЕШКАНЦІВ

Підтримка місцевого бізнесу
Допоможіть місцевому бізнесу 
збільшити свої доходи, даючи 
додаткових місцевих клієнтів.

Переваги для мешканців
Дайте спеціальні знижки 

жителям міста. Нехай вони 
почуваються особливими.

Додаткові міські послуги
Пропонуйте інші послуги, 
наприклад, громадський 
транспорт, паркування, 
велосипеди тощо.

Більше доходів -  
більше подадків
Дозвольте мешканцям 
сплачувати рахунки простим 
способом лише в кілька 
кліків.

Відчуття приналежності
Надайте своїм мешканцям та 
бізнесу додаткові переваги, з 

якими вони відчують себе 
частиною спільноти.
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Щасливі співробітники - кращий 
результат. Мотивуйте своїх 
людей без додаткових вкладень.

КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ Й 
МОТИВАЦІЯ

Все, що вам потрібно, це 
підключення до Інтернету 
та браузер Chrome. Це все.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП

Сьогоднішні виклики 
вимагають мобільності. Ваші 
люди можуть працювати, де 
б вони не були.

ВІДДАЛЕНІСТЬ - НОВА РЕАЛЬНІСТЬ
Менше офісних робочих 
місць, менше поїздок, 
менше витрат.

ЗМЕНШЕННЯ 
ВАРТОСТІ

Гнучкі робочі зміни, неповний 
робочий день, змішані рішення 
- все можливо.

ГНУЧКІСТЬ

ПРАЦЮЙТЕ ВІДДАЛЕНО
ВАШІ  ПРАЦІВНИКИ  МОЖУТЬ  ПРАЦЮВАТИ  БУДЬ-ДЕ



ПЕРЕДОВИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
МИ  ПІДТРИМУЄМО  ВСІ  КАНАЛИ  КОМУНІКАЦІ Ї
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Модуль “Пошта та факс” 

Модуль “Месенджер”

Модуль “Особисте 
звернення”

Модуль “Форма для 
міського порталу”

Модуль “Facebook”

Модуль “E-mail”

Модуль “Колл-центр”
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МОДУЛЬ “ЦИФРОВІ ЗУСТРІЧІ”
ДЛЯ  МЕШКАНЦІВ  І  ПРАЦІВНИКІВ

01
Надавайте міські 
послуги в цифровому 
форматі. Це можливо.

Цифрові послуги

02
Плануйте особисті 
зустрічі для будь-
якого відділу швидко 
та просто

Плануйте

03
Дайте можливість 
жителям обирати дату 
та час зустрічі з будь-
яким представником 
міста

День та Час

04
Доступний для всіх 
календар запланованих 
зустрічей на день, 
тиждень, місяць

Календарі

05
Можливість відміняти 
або переносити 
зустріч швидко та 
легко

Зміни

06
Автоматичні 
сповіщення щодо 
будь-яких дій 
надсилатимуться 
миттєво

Сповіщення



 

@
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МОДУЛЬ “ОГОЛОШЕННЯ"
ДЛЯ  МЕШКАНЦІВ  І  ПРАЦІВНИКІВ

Мобільний додаток

Зв’язок будь-коли

Ми розуміємо, як складно комунікувати 
з великою кількістю людей, які мають 
різні навички та надають перевагу 
різним каналам спілкування. Тому ми 
створили простий у використанні 
механізм, який дозволяє зв’язатися з 
будь-якою групою людей (мешканцями 
або співробітниками) лише за 
кілька кліків. 

Ви можете використовувати push-
повідомлення, електронну пошту, SMS 
або навіть звичайні телефонні дзвінки, 
аби достукатися до тих, хто не 
використовує інші засоби зв’язку. У Вас є 
все.

E-mail

SMS

Телефон
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МОДУЛЬ “ПРОТОКОЛИ”
ЕФЕКТИВНИЙ  РОЗПОДІЛ  ТА  ВІДСТЕЖУВАННЯ  ЗАВДАНЬ

Формування завдань
Можливість генерувати завдання 
відповідно до рядків протоколу в 
один клік.

Легко ділитися
Робіть власні підсумки зустрічей та 
діліться з іншими в один клік.

Легко друкувати
Модуль дозволяє вести протоколи 
нарад та ділитися ними з усіма 
учасниками.
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МОДУЛЬ “ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ”
УПРАВЛІННЯ  МАЙНОМ  МІСТА

Робіть необхідне технічне обслуговування, а 
також відстежуйте несправності. Ваші 
спеціалісти матимуть інформацію негайно.

Обслуговування та ремонт
Управління ситуацією в режимі реального 
часу. Зберігайте будь-яку інформацію, 
зокрема, історію майна.

Управляйте запасами

Отримайте все важливе в одному модулі 
інвентаризації. Тож вся інформація буде 
зберігатися в єдиному місці.

Легко та ефективно
Набір детальних звітів для отримання 
оновленої картини в режимі реального часу.

Отримуйте звіти
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ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ: БЕЗПЕЧНЕ МІСТО
БЕЗПЕКА  ТА  НАГЛЯД

Ми маємо дослідити, 
яка ситуація в місті 
зараз, які системи 

працюють, та які задачі 
вони вирішують.

Вивчення 
ситуації

Потім наші експерти 
проведуть аналіз 

ризиків, щоб з’ясувати, 
від яких саме загроз має 

бути захищене місто.

Аналіз ризиків

Місто зможе обрати 
інноваційні рішення, 

наприклад, найкращу 
відеоаналітику в режимі 
реального часу, та інші 

розумні технології.

Передові 
технології

Ефективна відповідь на 
будь-яку подію. 
Скоротіть час 

реагування в десятки 
разів, зменшіть кількість 

людських помилок, 
автоматизуйте процеси.

Аналітика та ВІ

Все потрібно 
аналізувати. 

Використовуйте 
потужний механізм 

бізнес-аналітики для 
кращого розуміння та 
попередження подій.

Ситуаційний 
менеджмент
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ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ: IOT
ВСІ  СИСТЕМИ  ПІДКЛЮЧЕНІ  ДО  ОДНІЄ Ї  ПЛАТФОРМИ

Підключення IoT
Інтернет речей (IoT) - це не нова 
технологія, проте вона стала більш 
практичною завдяки підключенню 4G та 
майбутньої 5G. Вона насправді надає 
містам більше можливостей для 
роботи, управління та спілкування з 
сотнями віддалених систем, доступних 
сьогодні. Однак питання полягає в тому, 
як експлуатувати різні автономні 
системи. Тож єдине рішення - це 
підключення до тієї ж міської 
платформи. Таким чином, управління 
буде здійснюватися з єдиного місця, 
жодна інформація не буде втрачена, і всі 
міські процеси працюватимуть 
відповідно один до одного. Саме так 
працюють міста сьогодні.

City
Platform

Єдине сховище 
інформації

Послуги, відповідно до 
локації

Управління часом

Підтримка різних 
віддалених 

систем

Ефективний контроль



82%

РОЗУМНЕ МІСТО ХЕРСОН

ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ: E-КВИТОК
РІШЕННЯ  ДЛЯ  ГРОМАДСЬКОГО  ТРАНСПОРТУ

Прозорість у взаємодії між 
муніципалітетом та транспортними компаніями

Знижки для різних категорій (літні люди, студенти тощо)

Економія муніципальних коштів при відшкодуванні субсидій

Простий та ефективний спосіб оплати у громадському транспорті

Еф
ек
ти
вн
іс
ть
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ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ: УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
УПРАВЛІННЯ  ПРОЄКТАМИ  МІСТА

Projecteam - це веб-механізм для управління 
проєктами для міст та організацій

Швидке налаштування за п’ять простих кроків. 
Тож починайте працювати вже завтра

Повна історія проєкту в нашій хмарі із 
захищеним доступом

Підходить для великих і малих міст 
та організацій

Створюйте, керуйте та відстежуйте свої проєкти легко та швидко
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ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ: МІСЬКІ ПЛАТЕЖІ
РАХУНКИ ,  КВИТАНЦІ Ї ,  БЕЗГОТ ІВКОВІ  ПЛАТЕЖІ

Високий рівень оплати
Використовуйте вдосконалену білінгову систему 
для здійснення платежів та управління всіма 
проблемами, пов’язаними зі сплатою рахунків, а 
також підтримуйте високий рівень оплати.

Муніципальні платежі
Муніципальні платежі (рахунки, податки та будь-
які інші міські платежі) можна робити просто 
лише в кілька кліків.

Платежі в транспорті
Використовуйте ті самі мобільні можливості, щоб 
дозволити жителям оплачувати проїзд у міському 
громадському транспорті.
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Ми готові Вам допомогти
Наша команда експертів буде рада 
допомогти Вам особисто. Будь ласка, 
зв'яжіться з нами за додатковою 
інформацією або рекомендаціями.

ДЯКУЄМО!


