Warszawa, 17 maja 2018

Must have podczas olszyńskiej Kortowiady – Zonifero, czyli mobilna aplikacja
wspiera studentów podczas zabawy
Kortowiada już się rozpoczęła – największe juwenalia w Polsce potrwają od środy aż do niedzieli. Duże
eventy, targi czy imprezy masowe to tłumy ludzi, wiele atrakcji i czasami pojawiający się chaos.
Uczestnicy błądzący w poszukiwaniu konkretnego stoiska, punktu gastronomicznego czy toalety to
rzeczywistość każdego większego wydarzenia. Białostocka firma technologiczna SoftwareHut udostępni
studentom bawiącym się na Kortowiadze mobilną aplikacje Zonifero, która usprawni komunikację
podczas eventu.
Kortowiada to jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce dedykowane studentom. Rokrocznie
odbywa się w Olsztynie, który na kilka dni zamienia się w koncertowe Eldorado. W tym roku na scenach
Kortowiady wystąpią m.in. Monika Brodka i Kabaret pod Wyrwigroszem. Edycja 2018 będzie jednak
wyjątkowa nie tylko ze względu na doskonałą oprawę artystyczną, ale także dzięki nowoczesnym
usprawnieniom organizacyjnym. Tegorocznym partnerem imprezy została firma SoftwareHut, która
wszystkim uczestnikom Kortowiady udostępni swoją autorską aplikację Zonifero.
Aplikacja w smartfonie na eventy
Wykorzystanie aplikacji mobilnych podczas imprez masowych to dziś coraz częściej spotykane realia. W
Polsce liderem w tego typu nowinkach jest corocznie odbywający się w Gdyni Open’er Festival. Jednak tam
swoje rozwiązania testują międzynarodowe korporacje. Na olsztyńskiej Kortowiadzie to właśnie polski
SoftwareHut udostępni mobilne rozwiązanie studentom, tak aby mogli oni bez problemu odnaleźć
najważniejsze miejsca podczas trwania kilkudniowej zabawy. SoftwareHut ma już doświadczenie we
obsłudze studenckich imprez. Ostatnio wspierał organizację polskiej edycji microsoftowego konkursu
Imagine Cup skierowanego głównie do studentów. Każdy uczestnik imprezy pobierał na swojego smartfona
aplikację, w której miał pod ręką harmonogram eventu, mapy budynków ze wsparciem lokalizacji, moduł
FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz listę uczestników. Najważniejszym udogodnieniem była
możliwość wysyłania z poziomu aplikacji notyfikacji zarówno pomiędzy uczestnikami, jak i grupowych
wiadomości od organizatorów. Przez Zonifero uczestnicy Imagine Cup kontaktowali się między sobą, mogli
odnaleźć swojego mentora i właściwą salę, wiedzieli, która grupa ma się przygotować do wejścia na scenę.
Otrzymywali bieżącą relację z eventu: kto właśnie jest na scenie, która drużyna zaraz wchodzi, zaproszenie
na lunch, po lunchu zaproszenie na galę i wręczenie nagród. Studenci poprzez Zonifero zgłaszali również
propozycje usprawnień i pomysłów na przyszłą edycję konkursu. – Aplikacja Zonifero bardzo się sprawdziła
podczas tak dużej inicjatywy, jaką jest Imagine Cup. Aplikacja pomogła nam usprawnić komunikację z
drużynami biorącymi udział w konkursie oraz ułatwić wszystkim uczestnikom dostęp do informacji
związanych z logistyką eventu. Bardzo polecam aplikację Zonifero organizatorom konferencji i eventów! –
mówi Olena Kolikhova, organizator polskiej edycji konkursu Imagine Cup, Microsoft.
Kortowiada w mobilnej aplikacji

Podczas Kortowiady najważniejsze będą mapy ze wsparciem lokalizacji, ponieważ koncerty odbywają się w
różnych miejscach. Harmonogram imprezy ułatwi znalezienie się pod właściwą sceną we właściwym czasie.
Wysyłanie grupowych wiadomości od organizatorów do wszystkich uczestników, którzy pobrali Zonifero na
pewno bardzo usprawni komunikację. – Podczas zbliżającej się Kortowiady studenci we własnych
smartfonach znajdą podpowiedź dotyczącą lokalizacji scen, harmonogramu koncertów, położenia bazy
gastronomicznej, punktów pierwszej pomocy oraz … niezwykle istotnych toalet – żartuje Łukasz
Stypułkowski, Product Manager Zonifero w SoftwareHut.
– Pomyśleliśmy, że sytuacja byłaby znacznie prostsza, gdyby każdy z uczestników zabawy mógł mieć
interaktywną mapkę wydarzenia we własnym smartfonie. Przecież to właśnie tam młodzi ludzie, czyli
znakomita część gości juwenaliów, szukają rozwiązania swoich kłopotów. Dzięki Zonifero problem ze
znalezieniem poszczególnych atrakcji, czy chociażby punktu medycznego przestanie istnieć – tłumaczy Piotr
Walejko - Rzecznik Kortowiady.
Zonifero z pewnością zrobi furorę wśród tegorocznych uczestników olsztyńskich juwenaliów – młodzi
ludzie bowiem uwielbiają takie technologiczne nowinki ułatwiające codzienność. – Organizatorzy różnych
eventów wciąż poszukują możliwości na przyciągniecie jeszcze większej uwagi – sądzę więc, że Zonifero ma
szansę rozgościć się na dłużej na tego typu wydarzeniach – dodaje Łukasz Stypułkowski.

***
W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje
się w projektowaniu, dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy
dedykowane i wiele innych) oraz oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labsświadczy usługi implementacji
oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa
prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów
IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z zakresu cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw
dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

