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A SmartPoint tükrözi a legújabb innovatív megoldásokat, mind a felépítésében 

egyaránt környezetbarát, modern és időtálló kompozit műanyag és fém kialakításá-

nak köszönhetően. Azontúl, hogy alacsony az ökológiai lábnyoma alacsony energia-

felhasználásával kiválóan tud alkalmazkodni a közterületi infrastruktúrához és környe-

zeti változásokhoz. 

Kiemelt fontossággal térképalapúan ismerteti meg a pad a város mindenki 

számára hasznos információit, mint például a helyi elérhetőségű nyilvános WIFI-

hotspotokat, ATM elérhetőségeket, postahivatalokat, helyi közlekedéshez helyeket 

nyitvatartási idejükkel (1. kép). Emellett a városi tömegközlekedési menetrend megje-

lölhető indulási és cél állomásokkal. (A távolsági busz és vonat menetrendek elérhe-

tőek az Applikációk>>OkosPad menüpontban.) A helyi nagyobb volumenű kulturális 

rendezvényekről is tájékozódhatunk a pad eseménynaptárában. Teljeskörű tájékoz-

tatást nyújt a pad az időjárási adatokról, előrejelzést ad a napokban várható válto-

zásokról, jelenlegi levegőminőségről, felhívja a felhasználó figyelmét a környezettu-

datosságra, a legújabb alternatív megoldásokra. Szórakoztatási funkciók az Appliká-

ciók, illetve a Játékok menüpontban elérhetőek. A játékélményt fokozza a többjáté-

kos mód, amelyet a két kijelző segítségével a társaság tagjai egymással egyidejűleg 

tudnak használni, (mint például amőba, torpedó, sakk,) így építve a közösségi él-

ményt. Egyjátékos módban aknakereső, sudoku, illetve rejtvényfejtési játékkínálattal 

biztosított a kikapcsolódás. Az Applikációk között megtalálható a Tudományos szá-

mológép, mellyel már komplexebb számítások elvégzésére is képes. Emellett az 

alapvető fordító program is helyt kapott, amellyel szintén a tanulási folyamatot tá-

mogatná az eszköz. Tartalmaz még ezenfelül a pad egy Elsősegély alkalmazást, mely 

a fontosabb segélykérő elérhetőségeket, illetve az alapvető segítségnyújtási utasítá-

sokat tartalmazza képekkel illusztrálva. 

1. kép, A SmartPoint menürendszerének látványterve 

 



A SmartPoint egy új dimenziót nyit a köztereken történő várakozási idő kellemes 

és hasznos eltöltésére. Az interaktív funkciók között minden korosztály megtalálja a 

maga számára az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot. A hírek olvasása 

közben bárhol ott lehetünk a nagyvilágban anélkül, hogy bárhova is mennünk kelle-

ne. Játék közben gyorsabban telik az idő, ezért beállítható egy időzítő, amely figyel-

meztet, nehogy lekéssünk valamit. A térképen minden fontos információ megtalálha-

tó, mert sokszor jelenthet problémát megtudni például, hogy hol van a legközelebbi 

ATM. 

A SmartPoint kialakításának koncepciója, hogy egy pad legyen több, mint egy 

pad. Éppen ezért az alapfunkción kívül a pad minden ülése átalakítható asztallá, 

amelyen többféle tevékenységet lehet végezni, mint például étkezés vagy könyvol-

vasás. A szerkezetet 2 oldalon összesen 8 pontban a talajhoz rögzített fémszerkezet 

kialakításával történik. A talaj menti ütközősáv meggátolja a túlfordulást, stabilitást 

biztosítva az eszköznek. A szerkezet működésének alapja egy központi tengelyként 

elhelyezett tartórúd adja (2. kép). A pad szolgáltatásai a 2 beépített LCD kijelző me-

nürendszerén keresztül vehetőek igénybe. 

2. kép, A SmartPoint látványterve 



A csomagmegőrzés funkció az Applikációk > OkosPad menüpontban elérhető, 

amellyel egy elérhetőség és egy 6 jegyű szám megadását követően elhelyezhetjük a 

csomagjainkat napközben 8-22 között. A beépített Wi-fi router a fém ház belsejében 

egy elkülönített rácsos kábel tálcában kerül elhelyezésre, mely nyilvános hot-

spotként üzemel, MAC cím alapján szűri az eszközöket, 2 óra feljelentkezést követően 

a kapcsolatot automatikusan lebontja. Az USB port egy nap maximálisan 10.000 mAh 

áramot képes leadni az 5V-os kimeneti portján keresztül, (a számláló minden nap 

00:00-kor alaphelyzetbe áll,) környezeti tényezőket figyelembe véve egy elválasztó 

védőlappal fedett. A többrétű felhasználás alapja, hogy könnyen átalakítható asz-

tallá, így nem csak a leülni vágyók foglalhatnak helyet rajta, tudatosan vonzza az 

olvasni vágyó, tanuló célközönséget. A vízszintesen elhelyezett központi tartórúd egy-

fajta tengelyként funkcionál, amely körül kibiztosítás követően állíthatjuk az ülőrész 

szögét akár 90°-ban. A talajhoz rögzített ütköző meggátolja a túlfordulást (3. kép). 

3. kép, A SmartPoint kijelző képernyőterve 

A pad kialakításánál törekedtünk, hogy minél szélesebb körben vonzza az esz-

köz a felhasználókat. Az elsődleges célközönség a 20-30 éves korosztály, a funkciók 

legnagyobb részét napi szinten használhatóak. Emellett beépítésre kerültek olyan 

elemek, amiket kifejezettem a 30 év feletti korosztály számára terveztünk a padba, 

mint a napi szinten frissülő hírek vagy a jelentősebb közfeladatokat ellátó létesítmé-

nyek várostérképe található. 



Ezek alapján a SmartPoint elhelyezésére javasolt potenciális helyek a követke-

zők lehetnek: 

1. egyetemi épületek aulájában, ahol nagy az áthaladó forgalom, szinte az összes 

diák megfordul itt, 

2. nagy forgalmú helyi tömegközlekedési megállóban, itt szinte minden korosztály 

megfordul, így a köztes időben felkeltheti a pad az érdeklődésüket, 

3. sétálóutcán, köztereken, amelyek a találkozások és társas kapcsolatteremtés szín-

terei, 

4. forgalmas közintézményekben, egészségügyi rendelőintézetekben, számla befize-

tési pontokon, ahol hosszabb ideig is várakozni kényszerülhetünk, 

5. mozik előterében, mivel itt is nagy a látogatottság, korán érkezőknek kitűnő szóra-

kozási lehetőséget nyújt, 

6. partneri hálózat egységeiben, be- ill. kiülős részeket kiválóan kiegészítő eszköz 


