TATRY DO VRECKA
Poďte s nami do Tatier! S najnovšou aplikáciou Tatry do vrecka sa určite nestratíte a poľahky
nájdete všetko, bez čoho sa počas svojho pobytu v najmenších veľhorách sveta nezaobídete. Stačí,
ak ste majiteľom iPhonu a Tatry budete mať po celý čas doslova na dlani. Tak neváhajte a stiahnite
si ju ZADARMO aj vy!

iPhone aplikácia Tatranského okrášľovacieho spolku vám ukáže, kde sa nachádza všetko čo
potrebujete. Obchody, ubytovanie, bary, zábavu, bankomaty... Jednoducho všetko, čo hľadáte.
Zahoďte klasické mapy, siahnite do vrecka a vyberte svoj iPhone. V ňom nájdete odteraz všetko, čo
potrebujete.

Ako to funguje?
Aplikácia má štyri rôzne obrazovky:
1. Samotná mapa, na ktorej nájdete jednotlivé body záujmu. Môžete na ne „kliknúť“ a ukážu sa
vám detaily daného bodu.

2. Zoznam kategórií. Pre prehľadnosť sú body záujmu rozdelené do desiatich kategórií. V tomto
zozname si môžete zapnúť ľubovoľnú kombináciu kategórií, ktoré sa majú na mape zobraziť. Keď
napríklad hľadáte ubytovanie, zapnete si iba kategóriu ubytovanie a na mape sa zobrazia len
body v tejto kategórii.

3. Zoznam bodov záujmu. Zvolené kategórie sa vám zobrazia nielen na mape, ale aj v zozname
bodov záujmu, kde sú zoradené podľa vzdialenosti – od najbližšieho po najvzdialenejší. Ak si
vyberiete z tohto zoznamu, presuniete sa na obrazovku detailov o bode záujmu.

4. Detaily body záujmu. Ak si vyberiete bod záujmu či už z Mapy alebo Zoznamu bodov záujmu,
zobrazí sa obrazovka s údajmi:
a. Telefónne číslo
b. E-mail
c. Adresa
d. Otváracie hodiny
e. Web
f. Poznámka
a tlačidlo „Ukázať na mape“

Tatry do vrecka sú primárne v slovenčine, zahraniční turisti však majú na výber zo štyroch
jazykových mutácií. Zvoliť si môžu poľštinu, ruštinu, angličtinu alebo nemčinu.
Keďže chceme, aby turisti mali „vo vrecku“ vždy aktuálne údaje, aplikáciu plánujeme každé tri
mesiace aktualizovať. Takže podnikatelia, ktorí nestihli poslať svoje údaje, majú ešte šancu. Stačí,
ak pošlú informácie o svojich prevádzkach na tos.tatry@gmail.com a my ich do aplikácie zaradíme.

Ak chcete o aplikácii vedieť viac, navštívte adresu: http://www.tos-tatry.sk/tatry_do_vrecka.html

