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CO JE SPACETI ? 
... je patentovaná technologie, která umožňuje navigaci v budovách /nádražích, obchodních domech, 
úřadech, nemocnicích, hotelech, metru..atd/  umí lokalizovat lidi, předměty a může  
 
i v případě řízené evakuace zachránit i život ... nevím, jestli je to dost SMART, ale prospěšné pro lidstvo nám 
to přijde určitě...    

... je patentovaná technologie, která umožňuje navigaci v budovách /nádražích,  
 
     obchodních domech, úřadech, nemocnicích, hotelech, metru..atd./   
 
    umí lokalizovat lidi, předměty a může v případě řízené evakuace zachránit i život ...  

 
 
nevím, jestli je to dost SMART, ale prospěšné pro lidstvo nám to určitě přijde...    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ... je patentovaná technologie, která umožňuje lidem navigaci v budovách /nádražích,  
 
         obchodních domech, úřadech, nemocnicích, hotelech, metru..atd./   
 
         umí najít lidi, předměty a může v případě řízené evakuace zachránit i životy ...  



           
 
 
             
 
 
                    
 
 
 
 
    
 

        ...nevím, jestli je to dost SMART,  
         ale prospěšné pro lidstvo nám to určitě přijde...    
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SPACETI - technologie 

Mobilní aplikace Smart stone Webové rozhraní 



Navigace v prostoru  

Navigujte se k východům 
Navigace k věcem 

Navigujte se k bodům zájmu- 

automaty na lístky, automat s 

občerstvením atd. 
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Navigace k lidem 

Navigujte se k vašim známým. 



Notifikace lidí v nebezpečí 

Zašlete lidem notifikaci na jejich 

mobilní telefony v případě, že se 

ocitnou v nebezpečí jako např. 

požár, únik plynu, útok atd.  

Bezpečná evakuace 

Navigujte ohrožené 

nejbezpečnější cestou ven tak, 

aby nepřišli do střetu s 

nebezpečím. 

Přivolání pomoci 

Nalezněte na mapě ohrožené, 

kteří si přivolali pomoc 

prostřednictvím SOS tlačítka na 

své mobilní aplikaci. 
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Hasičský záchranný sbor SR a SPACETI / 9.3.2018 Incheba Bratislava řízená evakuace / 

Osoba pověřená oprávněním může zasílat notifikace skupinám lidí, má přehled o osobách v objektu a kontroluje příchod a pozicí pracovníků záchraných složek.  



Umíme snadno a rychle reportovat problémy v budovách ... 
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Problém v budově  
Reportování jakéhokoliv problému vyfocením. 

K fotce se následně může přidat komentář 

Zobrazení 
Reportovaný problém se objeví na 

dashboardu Facility managera – červené 

tečky. Facility managerovi se zobrazí 

fotka problému s přesnou lokací. 

Problém pak může delegovat. 

 

Kategorizace problému 
Dalším krokem je kategorizace problému. 

Následně dojde k upozornění zodpovědné 

osoby. 

 



Získáte přehled o teplotě, vlhkosti, CO2, hluku v osazeném prostoru. 

A mimo to ještě... 
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máte také přehled jestli všichni úředníci sedí právě teď na svých místech... 

A pokud se Vám to zdá málo... 
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  A jedeme teď i  

společnou kampaň.. 
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     ...tak tady jsme a v                                   

         dalších 10 zemích světa..  

https://vimeo.com/230051875
https://www.skanska.co.uk/about-skanska/media/press-releases/209432/UK-first-Skanska-and-Spaceti-put-smart-data-at-the-heart-of-facilities-management
https://vimeo.com/230054217/def7289258
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