СОФТУЕРНИ ИНФОРМАЦИОННИ
ПРОДУКТИ

ЗА НАС
Иновационни системи-Бургас ЕООД е търговско дружество със 100%
участие на Община Бургас в капитала.
Дейността на дружеството е насочена към разработване и реализиране на
проекти за интелигентен градски растеж, иновативно, устойчиво и умно
градско развитие и управление, подкрепа на местната икономика чрез
внедряване на иновационни интелигентни решения, промотиране на
нови методи за подобряване на градската мобилност и околна среда и
други аспекти на градското развитие, консултантска дейност, услуги,
свързани обработка на данни, дигитален маркетинг.
Иновационни системи-Бургас ЕООД утвърждава капацитета си за
предлагане на специфични информационни услуги, техническа и
консултантска помощ, техническа поддръжка на специфични дигитални и
информационни системи.
www: itsburgas.com

СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА
ВСЕКИ ГРАД

УМНА ПЕЙКА-КНИГА

УМНА ПЕЙКА-КНИГА
Дизайн
Дизайн

Пейките-книги са изработени от фибростъкло и са с
размери 125 х 50 х 90 см, тегло 22 кг. Имат издръжливост
на натоварване до 150 кг. Подходящи са за парково
обзавеждане, детски градини, училища, библиотеки и
като част от градската среда.

Функционалности
Функционалности
Освен невероятния си дизайн с тема по избор на клиента
“умната” пейка-книга има още много скрити качества:
място за зареждане на мобилни устройства – до 6 слота;
място за зареждане на индивидуални електрически
превозни средства (по специална заявка) ;
възможност за вграждане на Wi-Fi hot spot.

СМАРТ РЕШЕНИЯ ЗА
ВСЕКИ ГРАД

УМНА ПЕЙКА-КНИГА

УМНА ПЕЙКА-КНИГА
Описание

Дизайн

Пейка-книга (базов вариант, 1 брой)

Функционалности

Дизайн на уникална визия за пейката
Слотове за зареждане на мобилни устройства (от 3 до 6 броя)
Слотове за зареждане на мобилни устройства (от 3 до 6 броя)
Вграден WiFi модул за осигуряване на безжичен интернет в
зоната
** възможност за вграждане на светлинна или звукова
интеракция
** възможност за вграждане на допълнителен слот за
зареждане на електрически превозни средства

*** За осигуряване работа на смарт-устройствата до
пейката следва да се осигури токово захранване от
мрежата или от алтернативен източник на енергия
(слънчев панел)

v

Адрес на управление:
гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, ет.3 офис 314
Управител на дружеството:
инж. Даниела В. Иванова-Алексиева
Служебен адрес:
гр.Бургас, ул. “Цар Симеон І”, Спортен комплекс
на ПМГ, ет. 4
GSM: +359 888 225 390
e-mail: isburgas@abv.bg
www: isburgas.com

