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Ingyenesen letölthető mobilalkalmazások 

 
• Szeged Guide szegedi látnivalók, információk, részletes 

ismertetők, magyar és angol nyelven, hanganyaggal  
 

• Szeged Panteon Dóm téri Nemzeti emlékcsarnok részletes 
bemutatása, hanganyaggal, több nyelvű „audio guide” 
lehetőséggel 

 
• ZooGuide Szeged Szegedi Vadaspark állatait, a park 

történetét, szolgáltatásait bemutató alkalmazás, virtuális 
parktérképpel 
 

• Botanic Garden Szeged a Füvészkert növényeit mutatja 
be részletesen, hanganyaggal, túravezetési funkcióval 
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• Az alkalmazás a Szeged Turinform Iroda turisztikai 

kiadványai, illetve azok grafikai megjelenésének 
megfelelően valósult meg.  

 
• Az információkat négy kategóriába soroltuk: Látnivalók, 

Aktuális, Információk, Szálláshelyek. 
 
• Az alkalmazás közel 600 tartalmi oldalt tartalmaz 

(látnivalók, épületek, múzeumok szobrok, szálláshelyek, 
stb. leírásai), amelyek többsége angolul is elérhető. 
 

• 170 látnivaló részletes leírása, magyar és angol nyelven, 
hanganyaggal együtt 
 

• 205 vendéglátóhely, szálláshely, szabadidős hely leírása 
 

• Az alkalmazások ingyenesen letölthetők a GooglePlay 
(Android), az iTunes (AppleStore), Windowsphone 
(Microsoft Windows Market) 
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A leíró lapok eltérő sablonok alapján épülnek fel. A sablonok az objektumokra jellemző 
adatokból épülnek fel, amelyeket a tervezéskor állítunk össze. 
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A leíró lapok aktív elemeket is tartalmazhatnak: külső web link – böngésző; e-mail – 
levelező; dátum – határidő napló; telefonszám – tárcsázó; cím – térkép; GPS koordináta – 
térkép; média elem – média lejátszó; 

Tárcsázó Üzenetküldő Böngésző 

Böngésző Térkép 
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Az objektumok leíró lapjainak az elérése tematikus listák (pl.: séták), valós térképek, vagy 
virtuális térképek segítségével lehetséges. 
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„Audio guide” funkció 
 
 Az egyes tartalmi lapokhoz hangfájlok kapcsolhatók a szerkesztőségi rendszerben.  
A felhasználó az adott alkalmazásban rendelkezésre álló hangfájlokat letöltheti. Az adott 
tartalmi lapon elérhető az „Oldal felolvasása” funkció, amely segítségével a kiválasztott 
nyelvnek megfelelő hanganyag lejátszása elindul. 
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Több nyelvű információk használata 
 
Az alkalmazáson belül külön kezeljük az alkalmazás nyelvét (menük, üzenetek, súgó), illetve 
a tartalmak nyelvi változatait. A Beállításokban lehetőség van teljes (minden lapra 
vonatkozó) nyelv változtatásra, amely az egyes lapoknál külön is megtehető. 



Szeged Guide bemutatása 

 
 

RSS hírszolgáltatás beépítése 
 
Az alkalmazások RSS hírforrás (egy vagy több) rendelhető a szerkesztőségi rendszerben. A 
felhasználó az alkalmazásban az RSS funkció segítségével választhat a hírforrások, majd a 
hírek közül. 
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 Eseménynaptár funkció 
 
Az alkalmazásban a szerkesztőségi felületen keresztül aktualizálható eseménynaptár funkció 
működik. Az események közül tetszőleges eseményt „saját eseményeim” kategóriába 
sorolhatunk. Az eseményekhez tartozik egy leíró tartalmi lap. 



Virtuális térkép használata 

 
 

Amikor a valós GPS koordináta nem érhető el megfelelő biztonsággal (pl.: zárt épületek 
belsejében), vagy az objektumok egymáshoz közel helyezkednek el (a GPS néhány méteren 
belüli helyeket nem határoz meg pontosan), lehetőség van „virtuális” térkép használatára.  
 
A gyakorlatban ezek a sematikus térképek piktogramokat, azonosítási pontokat 
tartalmaznak, és nem méretarányosak. A térképen érzékeny területek jelölhetünk ki, 
amelyek kiválasztásával egyes tartalmi lapokhoz juthatunk. 
 



Köszönöm a figyelmüket! 
 
 
 
 


