A nossa missão é encontrar mais clientes para o seu negócio
Solução : Linkmyplace (www.linkmyplace.com)

Sumário
O Linkmyplace (www.linkmyplace.com) é uma solução que visa oferecer inovação na relação
entre empresas / entidades com seus clientes, utilizando a tecnologia como fator de diferenciação.
O Linkmyplace baseia-se em smartphones e uma plataforma eletrônica que tem como objectivo,
proporcionar experiências únicas aos clientes de uma empresa / entidade. Pode ser utilizado no
Turismo, Hipermercados, Shopping Centers, Restaurantes, Museus, Hospitais e Serviços Públicos,
entre outros. O Linkmyplace é uma solução móvel que explora todos os recursos de comunicação
(Wireless, Bluetooth, Bluetooth LTE, GPS e Rede Celular) de smartphones e tablets, para obter a
localização dos utilizadores, mesmo em espaços fechados. Com essas informações, o aplicativo
pode fornecer conteúdo específico, baseado na proximidade do utilizador a um ponto específico.
Este conceito simples abre a oportunidade de resolver um conjunto de problemas para o utilizador
e para o negócio.
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A solução

O Linkmyplace é uma solução IOT baseada em uma plataforma web
(www.linkmyplace.com) e um aplicativo móvel para smartphones e tablets
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvf.Linkmyplace).
A plataforma web, destina-se a permitir que as entidades que utilizam o serviço executem todas as
configurações necessárias de modo que seu site e conteúdo sejam exibidos aos utilizadores no
momento apropriado.
As entidades podem configurar um ou mais sites / conteúdo e associar / condicionar sua
apresentação aos utilizadores do aplicativo móvel, dependendo da localização do utilizador. Assim,
é possível não só associar a apresentação de um conteúdo a uma posição GPS, mas também a
proximidade de dispositivos electrónicos, tais como antenas de rede celular de operadores de
telefones móveis, pontos de acesso Wi-Fi, dispositivos Bluetooth e dispositivos Bluetooth LTE (
dispositivos de baixo consumo de energia). Esta possibilidade também é importante para a
redundância na disponibilidade do conteúdo para o usuário (por exemplo: O usuário tem o GPS de
seu telefone celular desligado, mas tem um dos outros meios conectados).
O aplicativo também permite estabelecer algumas regras de como reagir quando o utilizador se
movimentar de um ponto para outro, por exemplo, o conteúdo a ser exibido mudar, à medida que o
utilizador se move dentro de uma cidade ou, por exemplo, dentro de um museu. Ou apenas
informar a entidade que o usuário passou por esse ponto, pois isso é importante nos casos em que
você deseja estudar as rotas mais utilizadas.
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As entidades também têm uma opção no aplicativo móvel, para ajudar na configuração da
plataforma. Essa opção detecta os identificadores exclusivos de dispositivos disponíveis em um
local, que a entidade usará para a configuração. Esta opção é acessada no aplicativo móvel
digitando um código de segurança, atribuído a cada entidade.

Para os usuários gerais da aplicação móvel, seu uso é extremamente intuitivo e fácil de usar, tendo
estes 3 modos de visualização de lugares disponíveis, a saber:
●
●
●

Meus lugares favoritos - Lugares que o utilizador marcou como favoritos,
independentemente de sua proximidade real com eles.
Meus lugares próximos - Locais disponíveis na proximidade com a localização do utilizador.
Todos os locais - Todos os locais existentes, independentemente da localização do
utilizador, permitindo pesquisas.

O utilizador pode colocar qualquer local nos favoritos, para ter acesso a eles, independentemente
da sua localização futura. Clicando no local que ele quer, ele é direcionado para o conteúdo desse
local, que pode mudar à medida que ele se move, dependendo da parametrização estabelecida
para esse local. Os conteúdos exibido podem ser de qualquer natureza (texto, áudio, vídeo,
formulários, etc.) podendo o utilizador interagir com estes.
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O que diferencia esta solução
Atualmente, há uma proliferação de soluções móveis para vários problemas de negócios,
investindo empresas no desenvolvimento dessas soluções, a fim de capitalizar sobre o crescente
uso de smartphones. No entanto, existem vários problemas que as empresas enfrentam, entre
outros
●

Cada problema a resolver envolve o desenvolvimento de uma nova aplicação

●

O desenvolvimento de aplicativos é multiplicado por várias tecnologias (Web, Android, IOS,
etc.)

●

Não aproveita os recursos existentes (por exemplo, websites)

●

O time-to-market destas soluções é demorado

●

Há pouca agilidade e dinamismo no conteúdo dessas aplicações

●

Questões relacionadas à distribuição de novas versões

●

Custo

O Linkmyplace pretende abordar estas e outras questões das seguintes formas:

●

Um único aplicativo para vários problemas

●

Desenvolvimento uma única vez para as várias tecnologias

●

Aproveite os recursos da Web existentes

●

Time-to-market rápido, exigindo em alguns casos apenas configuração

●

Elevado dinamismo na apresentação de novos conteúdos e funcionalidades

●

A distribuição de novas versões é imediata

●

Os custos são reduzidos devido à resolução dos pontos anteriores
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A solução está agora em funcionamento e disponível nos seguintes locais:
Plataforma Web
Aplicação Móvel (Android)

: www.linkmyplace.com
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvf.Linkmyplace

