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Făgăraş City App – Ghidul tău digital
(prezentare cu titlu informativ)

 Instalare și rulare
 
  Aplicația este programată să 

ruleze pe platformele Android 
și iOS, versiunile de actualitate. 
Dispozitivele mobile care 
pot descărca aplicațiile sunt 
smart-phone-urile și tablete 
cu sisteme de operare Android 
din „Google Play” și iOS din 
„App Store”. Spațiul ocupat 
de aplicație este memoria 
dispozitivului mobil. 
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Utilizare aplicației pe telefon/tabletă „Front-end” 

   După descărcarea și instalarea aplicației, utilizatorului 
îi sunt afișate categoriile de interes, iar la accesarea 
unei categorii are posibilitatea de a controla afișarea 
intemilor prin utilizarea filtrelor. De ex: la categoria 
Obiective turistice, itemii pot fi afișați în ordine 
alfabetică, în funcție de distanța de la localizarea 
utilizatorului până la punctul de interes (dacă are 
funcția GPS activată), dar și prin selectarea filtrelor (de 
ex. Trasee, Obiective de interes turistic etc.). 

   La accesarea unui item, utilizatorului îi sunt prezentate 
caseta cu informații relevante, galeria cu fotografii 
reprezentative, modalitate de contact (număr de 
telefon, fax, adresă de e-mail, website), dacă are oferte 
sau face parte dintr-un eveniment.

Funcționalități disponibile în aplicație:

 - Localizare prin sistemul GPS;
 - Suportul de hartă utilizat este Google Maps;
 - Multilingv (RO, EN, DE, HU, IT etc.);
 -  Modul de rutare a distanțelor de la locația utilizatorului 

la punctul de interes, dacă acesta are funcția GPS 
activată, cu afișare în aplicația Hărți (Google Maps); 

 -  Motor de căutare care permite căutare de text 
(denumirile itemilor ex. Manastirea Putna) direct în 
baza de date a aplicației;

 -  Posibilitatea de afișare pe hartă simultan a tuturor 
punctelor dintr-o categorie;

 -  Utilizatorul aplicației are modalitate de contact a 
administratorului aplicației prin e-mail.



S.C. Schubert & Franzke S.R.L.
Editură cartografică
Str. Plopilor nr. 83  RO-400383 Cluj-Napoca
Cap. social : 10.000 RON
J 12/1792/2005 CUI RO 17581153
Cont bancar RO 84 RZBR 0000 0600 0678 6941 Raiffeisen Bank Cluj
Tel. +40 364 103 931,  Fax +40 264 428 611  E-Mail: office@schubert-franzke.ro
www.schubert-franzke.ro

Administrare simplă și independentă:

   Prin modulul „Admin-Tool” se pot administra în regie proprie toate punctele de interes care sunt 
introduse în baza de date. Prin sistemul „Back-end” există posibilitatea de creare a mai multor 
utilizatori de către administrator, cărora li se pot aloca drepturi de administrare pe anumite puncte/
categorii de interes. (Ex: administrarea categoriei „Cazare”– orar de funcționare, informații, poze, 
evenimente etc.).
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Funcționalități suplimentare care pot fi dezvoltate la cerere(contra cost):

 Modul pentru sesizări: permite utilizatorilor transmiterea de notificări către autorităţile locale.
 -  prin interfaţa aplicaţiei, utilizatorii pot trimite sesizări către serviciile specializate; alegând 

o categorie pentru sesizarea ce urmează a fi făcută, alerta este trimisă ţintit către serviciul de 
specialitate (În formularul de adăugare a unei alerte se poate face o descriere, se pot încărca 
poze pentru a prezenta situaţia și se poate folosi locaţia data de GPS-ul telefonului pentru a 
marca locaţia „alertei”) 

 -  Modul pentru proximitate: funcționalitate ce permite evidențierea unor puncte de interes în 
vecinitatea utilizatorului prin localizarea acestuia.

 -  Filtrare puncte de interes după categorizare (corelat la rubricile aplicației).



S.C. Schubert & Franzke S.R.L.
Editură cartografică
Str. Plopilor nr. 83  RO-400383 Cluj-Napoca
Cap. social : 10.000 RON
J 12/1792/2005 CUI RO 17581153
Cont bancar RO 84 RZBR 0000 0600 0678 6941 Raiffeisen Bank Cluj
Tel. +40 364 103 931,  Fax +40 264 428 611  E-Mail: office@schubert-franzke.ro
www.schubert-franzke.ro

Calendar evenimente Descriere de detaliu 
eveniment

Descriere generală 
a unui obiectiv

Exemplificări


