
STRUČNÝ MANUÁL  
PRO ONLINE ÚČAST NA AKCI 
URBIS SMART CITY FAIR 2021

WEBOVÁ ADRESA 

• (vstup na URBIS 2021 online): 
https://www.bvv.cz/urbis/urbis-2021 
-on-line/, popřípadě www.smartcityfair.cz,  
kde na levé straně najdete odkaz 
URBIS 2021 ON-LINE

PŘÍSTUPY  

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

• Po zakoupení vstupenky dostanete e-mailem 
potvrzení. Při vstupu do online události URBIS 
pak použijete e-mail zadaný při přihlašování 
a EAN (číselný kód ze vstupenky). Po ověření 
platnosti EAN kodu budete vyzváni k doplnění 
uživatelských údajů a také možnou změnu 
svého kontaktního e-mailu (to proto, že některé 
vstupenky jsou zakoupené pod stejným 
e-mailem a tady je potřeba vložit přímo e-mail  
na vás). Zároveň si volíte své přístupové heslo.  
Po uložení Vašeho kompletního profilu se 
již můžete přihlásit svým osobním e-mailem 
a zvoleným heslem.

OTEVÍRACÍ DOBA

• Otevírací doba je od 9 do 18 hodin. V tomto 
čase budou vystavovatelé přítomni na stáncích 
a budete s nimi moci komunikovat a bude 
probíhat program konference.

POŽADAVKY  

NA PŘIPOJENÍ

• Do online události URBIS SMART CITY FAIR 
vstupujete přes svůj internetový prohlížeč.  
Je třeba mít stabilní a silné připojení.

• Zobrazení je optimalizováno pro stolní počítač 
nebo notebook. Zobrazení na mobilním zařízení 
nemusí být optimální a nemusí plnohodnotně 
zobrazovat všechny ovládací prvky.

• Pokud byste měli potíže s přístupem do online 
události URBIS SMART CITY FAIR, zkontrolujte 
nastavení brány firewall, bezpečnostní nastavení 
proxy serveru nebo požádejte o pomoc správce 
firemní sítě.

PROSTŘEDÍ ONLINE 

UDÁLOSTI A JEJÍ  

OVLÁDÁNÍ

• Online událost URBIS SMART CITY FAIR  
se Vám zobrazí ve 3D grafice. Je možné,  
že zpracování tohoto takového množství dat 
bude trvat Vašemu počítači déle. V tomto 
případě doporučujeme přepnout na 2D 
zobrazení a rychlost celé aplikace se zvýší.

• Z úvodní obrazovky je možné se dostat do 
všech částí online události a můžete také vybrat 
jazyk - češtinu nebo angličtinu.

 

URBIS EXPO

• Zde si můžete projít všechny vystavovatelské 
stánky. Vystavovatelé mají na stáncích nahrané 
své prezentační materiály, které si můžete 
zobrazit (videa, dokumenty, fotografie).

• Na stáncích můžete se zástupci vystavovatele 
přímo komunikovat, a to buď pomocí textového 
chatu, nebo využitím videohovoru (jde o video 
meeting 1 on 1, tedy v místnosti budete jen 
Vy a na druhé straně bude vždy zástupce 
vystavovatele), prokliky na video chaty najdete 
v záložce „KONTAKTY/VIDEOCHAT“.

• Na každém stánku Vás čeká anketní otázka, 
kterou si připravil vystavovatel, a také 
hodnocení daného stánku.

• Na každém stánku můžete také zanechat svůj 
kontakt pro daného vystavovatele (jde o údaje 
ve Vašem profilu, který si můžete editovat).

• V knihovnách se zobrazují promo materiály 
(PDF dokumenty, obrázky) a další, které připravil 
vystavovatel.

URBIS CONFERENCE & 

WORKSHOPS

• Zde se Vám zobrazí všechny sekce konference 
včetně main stage.

URBIS  

MATCHMAKING  

A NETWORKING

• Zde se Vám zobrazí místnosti sekce 
MATCHMAKING & NETWORKING.

URBIS WORKSHOPS

• Zde se Vám zobrazí místnosti sekce 
WORKSHOPS.

URBIS LOCAL 

INSPIRATION

• Zde si můžete přehrát videa městských firem, 
ve kterých je předvedena aplikace některých 
smart opatření.

Raketové body – 

možnost vyhrát 

hodnotné ceny

• Získejte nové informace a inspiraci, 
prozkoumávejte všechny částí virtuální 
akce a tak získejte raketové boby. Raketové 
body uvidíte na horní pravé straně a za 
každou vybranou aktivitu v rámci virtuální 
akce získáváte body. Při dosažení určitého 
minimálního počtu budete zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny.

Zlatá medaile Urbis – 

ocenění návštěvníků

• U každé expozici (Urbis EXPO) má návštěvník 
možnost ohodnotit míru inspirativnosti 
a hodnotu získaných informací podle vlastního 
uvážení. Vystavovatel s nejvíce body získá 
ocenění Zlatý Urbis 2021. 

FAQ
REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

• Nejde mi ověřit e-mail a číselný kód ze vstupenky.
Kontaktujte nás na urbis@bvv.cz

• Zapomenuté heslo po vytvoření profilu návštěvníka –  
co teď? 
Své heslo si můžete samostatně obnovit na přihlašovací 
stránce („Zapomenuté heslo“)

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ KONFERENCE

• Jaké potřebuji internetové připojení pro sledování  
přímého přenosu Conference? 
Doporučená síla připojení pro sledování přenosu  
je 5 Mb/s a vyšší.

• Mohu vysílání sledovat na tabletu či telefonu? 
Jistě, můžete si vybrat. Ale nejlépe vše uvidíte  
na obrazovce notebooku či stolního počítače, pro které  
je virtuální prostředí optimalizováno. V mobilních 
zařízeních budete mít malý obraz a neužijete si celou akci 
naplno.

• Přerušilo se mi internetové spojení, jak se mohu vrátit  
ke sledování programu? 
Po obnově vašeho internetového připojení se můžete znovu 
přihlásit na stránce bvv.cz /urbis

• Video přímého přenosu se mi zobrazuje ve špatné kvalitě. 
Kvalita přenosu závisí na internetovém připojení v místě 
vašeho sledování. Minimální doporučení síla připojení  
je 5 Mb/s.

PODPORA – KONTAKT

• Máte-li problémy s přihlášením, sledováním či jiný dotaz, 
pište nám na e-mail: urbis@bvv.cz

UPGRADE YOUR CITY

https://www.bvv.cz/urbis/urbis-2021
-on-line/
http://www.smartcityfair.cz

