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1. CityMore Nedir?
CityMore, çeşitli kullanıcı profillerine hizmet edebilen çok katmanlı bir platformdur. Vatandaş için,
kurumların paylaştığı verilere kolay ulaşım sağlayan bir “mobil uygulamadır”. Kurumlar için,
etkinliklerini, duyurularını ve anketlerini paylaşabilecekleri bir WEB uygulamasıdır. Geliştiriciler için
ise, kolay kullanılabilen CityMore API mevcuttur.

2. Hangi ihtiyaca cevap veriyor?
CityMore fikri, kişisel ihtiyaçlardan ve gerçek dünya problemlerinden doğdu.
Çok fazla ve çok dağınık bilgi kaynakları:
Birçok kurum ve kuruluş, farklı nitelikte birçok etkinlik düzenliyor. Belediyeler, Altyapı Şirketleri,
Bakanlıklar, Üniversiteler, Sanayi-Ticaret-Meslek Odaları, vb bir çok kurum ve kuruluşun yayınladıkları
duyurular var. Ücretsiz etkinlik, festival, konser veya oyunların yanında, bu kurumların, örneğin trafiği
etkileyecek yol çalışması veya inşaat duyuruları olduğu gibi, planlı elektrik kesintileri veya süreli su
kesintileri hatta acil durum uyarıları yayınlayan kurumlar da var.
Vatandaşlar için, bu denli dağınık kaynaktan (yüzlerce web sitesi, her kurumun ayrı mobil uygulaması
gibi…), kendisini doğrudan ilgilendirenleri seçebilmek, takip edebilmesi nerdeyse imkânsız. Örneğin
sadece Ankara’da 36 tane belediye ve altyapı ihtiyaçlarını sağlayan (elektrik, su, doğalgaz, ulaşım vb.)
ayrı kurumlar var. Vatandaşların, o an bulundukları yerin hangi belediyeye sınırları içinde olduğunu
veya hangi altyapı kuruluşunun sorumluluk sahasında olduğunu bilmeleri çok zor. Bunların hepsinin
internet sitelerine abone olmak veya sunulan uygulamaların hepsini birden yükleyip kullanmak tercih
edilecek bir yöntem olamaz.

3. CityMore kolaylaştırır:
İnsanlar, kişisel tercihlerine uygun ve kendine yakın mesafe içerisindeki bilgiyi istiyor. CityMore,
kullanıcıların seçtikleri türdeki bildirimleri, tercih ettikleri etkinlik türlerini, uyarı tiplerini ve duyuru
özelliklerini tanımlamalarını sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcıların kendi çevrelerinin sınırlarını ve
mesafesini tanımlama imkânı da var.
Vatandaş olarak, beğendiğiniz etkinliği, gerekli gördüğünüz duyuruyu isterseniz sosyal medyadan da
paylaşabilirsiniz, takviminize ekleyebilirsiniz.
Sadece kendiniz için değil, ilgiye muhtaç tanıdıklarınız ve yakınlarınız için de farkındalığınızı
artırabilirsiniz.
Vatandaş açısından: anlık, odaklanmış, bir araya getirilmiş ve filtrelenmiş bilgi, hem de mekânsal
özellikleri ve geri bildirim avantajıyla…
Kurum ve kuruluşlar açısından: Etkinlik duyuruları, uyarılar, doğru hedef kitleye, zamanında erişim ve
düşük maliyetli geri bildirim imkânı. Her zamankinden daha çok kullanıcıya ulaşma imkanı…
Geliştiriciler açısından: Kendi fikirlerini gerçekleştirebilecekleri ve entegre olabilecekleri, çok
kullanıcılı bir platform ve kullanıma açık servisler ve hazır bileşenlerle başlama avantajı...

4. CityMore platformunun özgün vizyonu nedir?
a. Şehrin tüm verisini vatandaş için bir araya getirir. Daha çok CityMore kullanıcısı, daha
çok kurum kuruluş, daha çok veri.
b. Konuma dayalı Anket yeteneği CityPoll
c. Şehir bir Platform.
d. Odaklanmış, seçilmiş bildirimler (konum, ilgi alanları, vb.)
e. Birden çok farkındalık noktası – Sadece kendi çevrenizi değil, sevdiklerinizin yaşadığı
yeri de takip edin.
f. Bulut - Cloud / Yerinde - On-Premise
g. Geliştirmeye açık - API/SDK
h. Kurum içi tek noktadan etkinlik yönetimi
5. CityConnect: Halka açık veriler sistemde kullanıma hazır
Kurum ve kuruluşlar sisteme dahil oldukça, sistemde daha çok ve daha güncel bilgi olacak. CityMore
kullanıcısı vatandaşlar için cazip hale gelen bu durumda kullanıcı sayısı artacak. Kullanıcı sayısı
arttıkça, daha çok kurum ve kuruluş CityMore platformuna dahil olmak isteyecek. CityConnect, bu
döngüyü hızlandırmak için tasarlandı.

Kurum ve kuruluşların, web sitelerinde halka açık olarak yayınlanan veriler, CityConnect ile okunarak,
otomatik olarak CityMore platformuna aktarılır. Bu sayede vatandaşlara, bütün kurumların sisteme
dahil olması esnasında geçen zamanda CityMore’un sağladığı kolaylıklardan faydalanma imkânı
sunar.
6. Çoklu dil desteği
CityMore’un çoklu dil desteği, şehirdeki hizmetlerin, farklı dilleri konuşan herkese ulaştırılmasını
sağlar. Turistler ve göçmenler için önemli bir özellik.
7. Kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri
CityMore, sınırlı kaynağı olan guruplara, derneklere, etkinliklerini ücretsiz yayınlama imkanı sunar.
Kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri için CityMore ücretsizdir. (Organizasyonunuzun uygunluğu
için firmamızla iletişime geçebilirsiniz…)
8. Sosyal fayda - Hizmetlerden yeterince yararlanamayan kesimler
Öte yandan CityMore’un toplumsal hayata bir önemli katkısı da, şehirde sunulan hizmetlerden kısıtlı
bir şekilde yararlan kesimlere, yakınlarındaki ücretsiz etkinliklerden faydalanma şansını getirmesidir.
Bu sayede daha çok vatandaş yaşadığı şehirlere kendini daha bağlı hissedecek, şehir hayatına daha
rahat uyum sağlayacak ve belediyelerin, devletin ve diğer kuruluşların sunduğu hizmetlerden daha
rahat haberdar olacaklardır.
9. CityMore Abonelik Modeli
CityMore abonelik sistemi, kurum ve kuruluşlar için çok önemli esneklikler sağlamaktadır. CityMore’a
özel hiçbir ek yazılım donanım maliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca, kurumlar, kullanım yoğunluklarına
göre kredi alabilecekleri için, önemli bir tasarruf sağlamış olacaklardır.
Acil durum ve alarm duyuruları yüksek öncelikli ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
Tüm kişisel kullanıcılar ve vatandaşlar için CityMore mobil uygulaması tamamen ücretsizdir. Kar
amacı gütmeyen organizasyonlar da başvuru yaparak, sisteme ücretsiz olarak dahil olabileceklerdir.
Abonelik sistemini tercih etmeyen, CityMore’u kendi sistemleri içerisinde kullanmak isteyen kurumlar
için “yerinde kurulum” imkanı da bulunmaktadır.

10. Tecrübe
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında 20+ yıllık birikim, kamuda, belediyelerde ve altyapı
kuruluşlarında gerçekleştirilmiş yüzlerce proje tecrübesi ve saha bilgisi.
11. Sahadan gelen geribildirimler
CityMore geliştirme aşamasında yapılan analizler, CityMore hakkında paha biçilmez öneriler, ve ümit
vadeden geri bildirimler kazandırdı. CityMore’un bazı özellikleri bu geri bildirimleri neticesinde
platforma ilave edildi bile. CityMore hazır….
Fikirlerinize değer veriyoruz, önerilerinizi bizimle her zaman paylaşabilirsiniz…

12. CityMore hakkında merak ettikleriniz…
Web sitemiz www.CityMore.com.tr üzerinden CityMore platformuyla ilgili tüm merak ettiğiniz
detaylara ulaşabilirsiniz.
Firmamız ile ilgili merak ettikleriniz www.sehirteknolojileri.com.tr adresinde…
Uygulamaların kullanıcı ara yüzleri ve web sitemiz profesyonel bir tasarım atölyesi tarafından
yaratıldı.
Sosyal Medya hesaplarımız aktif durumda, önerileriniz ve işinize yarayacak içerikler için bizi alışkın
olduğunuz tüm sosyal mecralarda takip edebilirsiniz.

