


Co je Sencito?

• Velmi jednoduchá a komplexní služba pro rozvoj chytrých technologií měst a obcí se silnou 
vazbou na Internet věcí - IoT

• Integruje, spravuje a vyhodnocuje veškerá data z obce

• Pomáhá obcím pracovat z jednoho místa, jedné SW aplikace se všemi technologiemi v obci

• Je připraveno na integraci dalších výrobců technologií

• Silné propojení s občany obce či města, a to formou využití služby občanem

• Motivuje občany k využívaní moderních technologií jako komunikační kanál obce/města



Je nadstavbou velkého systému Smart City Center, které je dnes využíváno velkými městy, kraji 
nebo průmyslovými podniky. Cílem je nabídnout menším obcím pomoc v budování technologií 
Smart, a to dílčím nebo komplexním způsobem.

Proč a jak vzniklo Sencito ?

1. Rychlé nasazení celého systému

2. Vysoká dostupnost a spolehlivost

3. Ceny přijatelné pro všechny obce do 5000 obyvatel

4. Jednoduchý rozvoj Smart bez dalších zbytečných nákladů

5. Přeskočit velká města, která o něčem podobném pouze sní…



Co je Internet věcí – IoT ?

• Jednoduše řečeno, chytré senzory kam se podíváte 

• Potřebujete měřit spotřebu vody ? …. připojte chytrý vodoměr

• Potřebujete vědět, zda je volný kontejner na odpad ? …. zapojte senzor

• Chcete zajistit kvalitní vzduch ve školce ? … instalujte senzor CO2

• Chcete mít přehled o dodržování povolené rychlosti ? …. instalujte chytrý radar

• …. a tak bychom mohli pokračovat ….



Jaké jsou výhody mít vlastní IoT
obecní síť?

• Dokonalé pokrytí celé obce

• Žádné další poplatky za každý jednotlivý 
senzor 

• Využití celé kapacity sítě IoT

• Otevřený standard LoraWan

• Roaming mezi sousedními obcemi, které 
využívají službu Sencito



Co všechno obsahuje služba ?



Moduly služby
Aktuální a dostupné

Mobilní aplikace Android/IoS
Modul „Infokanál“
Modul „SMS notifikace“
Modul „Úřední deska“
Modul „Odjezdy KODIS“
Modul „Hlučnost´“
Modul „Zabezpečení“
Modul „Měření výšky hladin“
Modul „Měření spotřeby voda/elektřina/plyn“
Modul „Meteostanice“
Modul „Měření CO2“
Modul „Monitorování obecních prostředků“
Modul „Webová kamera“
Modul „Měření silničního provozu“
Modul „Varovné systémy“
Modul „Dashboard“

Plán pro rok 2022

Modul „Chytré veřejné osvětlení“
Modul „Čističky odpadních vod“
Modul „Tvoje linka Kodis“
Modul „Dopravní informace“
Modul „Veřejné WiFi Hotspoty“
Modul „Points of Interest“
Modul „Dohledové kamery“
Modul „Monitoring parkovacích míst“



Administrační rozhraní



Administrační rozhraní

• Poskytuje přístup k datům z jednotlivých senzorů

• Poskytuje jednoduchý přehled o stavu smart technologií (stav senzorů, stavy alarmů, stav 
varovného systému , …)

• Umožňuje spravovat informační kanály obce směrem k občanům a uživatelům Sencito

• Umožňuje spravovat obsah veřejného dashboardu obce (veřejné senzory, úřední deska, 
informační kanál, …)

• Poskytuje nástroje pro sdílení informací s dalšími servisními subjekty obce (vodoměry, veřejné 
osvětlení, …)



Dashboard – webová stránka obce
reka.chytrejsiobec.cz



• Každá obec či město má v ceně služby doménu ve formátu nazevobce.chytrejsiobec.cz

• Je zcela na vedení obce, zda veřejnou stránku obce spustí, a to opět jedním kliknutím v 
administračním rozhraní

• V administračním rozhraní také velmi jednoduše určí, která data ze senzorů a zařízení mají být 
přístupné občanům a turistům

• Po dohodě s Koordinátorem dopravy MSK (Kodis), má každá obec na svém dashboardu 
nejpřesnější odjezdy ze svých zastávek

Dashboard – webová stránka obce



Mobilní aplikace Sencito



Mobilní aplikace Sencito

• Mobilní aplikace je dostupná pro Android a IoS

• Pomocí mobilní aplikace lze přidávat nové senzory IoT pouze pomocí přečtení QR kódu na senzoru

• Kompletní přehled ze senzorů a zařízení včetně možnosti nastavení různých notifikací 

• Možnost přidat senzor i občanem obce, pokud obec tuto službu umožňuje

• Integrovaný infokanál pro komunikaci s občany



Jak začít se službou Sencito ?
• Podepíšeme smlouvu a aktivujeme vám přístupy potřebné ke zprovoznění služby u vás v obci

• Naši technici vám přijdou nainstalovat vysílač a zprovozní síť pro internet věcí LoRa u vás v obci

• Seznámíme vás s webovým portálem Sencito, kde můžete jednoduše spravovat nastavení
senzorů, získávat veškeré statistiky a rozesílat aktuality svým občanům do Infokanálu

• Zprovozníme vám Infokanál, abyste mohli bleskově a snadno informovat občany o dění v obci

• Na e-shopu si po předchozí konzultaci objednáte senzory, které chcete ve vaší obci používat

• Stáhnete si aplikaci Sencito do mobilu, díky které máte bleskový přehled o všech senzorech, ať
jste kdekoli

• Máte hotovo. Můžete vyzvat občany ke stažení mobilní aplikace Sencito nebo jim nabídnout
možnost se k síti zdarma připojit ze svých domácností



Obce a města v kraji, o kterých víme, že již 
mají vybudovanou vlastní IoT síť a mohou ji 
rychle začít plně využívat

Baška
Brumovice
Budišov nad Budišovkou
Bystřice nad Olší
Frýdlant nad Ostravicí
Hať
Hněvošice
Holčovice
Klimkovice
Kunčice pod Ondřejníkem

Ludgeřovice
Město Albrechtice
Návsí
Orlová
Písek
Pustějov
Řeka
Široká Niva
Štěpánkovice



Požadavek MSK na otevřená data

• Otevřená data (Open data) jsou u nás samozřejmostí

• Vedení obce si jedním klikem v administračním rozhraní určí, u kterých senzorů nebo zařízení
chce umožnit zasílat data v otevřeném formátu tak, jak vyžaduje MSK

• Obec nepotřebuje žádné speciální znalosti nebo součinnost jiných firem. Vše zvládne každý,
kdo má oprávnění do systému



Jaké jsou tarify služby?
Modul Start Medium Standard Enterprise

Počet licencí pro senzory/zařízení 100 250 500 1000

Mobilní aplikace Android/IoS ANO ANO ANO ANO

Modul "Infokanál" ANO ANO ANO ANO

Modul "SMS notifikace" ANO ANO ANO ANO

Modul "Úřední deska" ANO ANO ANO ANO

Modul „Odjezdy KODIS“ ANO ANO ANO ANO

Modul "Hlučnosti" ANO ANO ANO ANO

Modul "Senzor zabezpečení" ANO ANO ANO ANO

Modul "Měření výšky hladiny" ANO ANO ANO ANO

Měření "Měření spotřeby -
voda/elektřina/plyn" ANO ANO ANO ANO

Modul "Meteostanice" ANO ANO ANO ANO

Modul "Měření CO2" ANO ANO ANO ANO

Modul "Monitorování obecních 
prostředků" ANO ANO ANO ANO

Modul "Webová kamera" ANO ANO ANO ANO

Modul "Měření silničního provozu" ANO ANO ANO ANO

Modul "Varovné informační systémy" ANO ANO ANO ANO

Veřejný Dashboard ANO ANO ANO ANO

Archivace dat NE NE ANO ANO

Starter pack senzorů* NE NE NE ANO



Kolik stojí služba Sencito ?

Pošlete nám, prosím, dotaz na adresu info@sencito.com

Obratem od nás obdržíte:

• Cenovou nabídku služby Sencito

• Vzorovou mapu pokrytí IoT (Internet věcí)

• Nabídku s výběrem nejpoužívanějších senzorů a zařízení

• Zároveň Vás srdečně zveme na prezentaci systému Sencito u nás v sídle společnosti na adrese 
Třanovice 350, případně se můžeme domluvit na on-line prezentaci, kde důkladněji probereme 
všechny možnosti služby Sencito



Děkujeme za vaši pozornost


