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A Mobilab Informatikai Kft. az Új Széchenyi Terv „Gyorsan változó területek térképészeti leképezésére
és megjelenítésére alkalmas innovatív eszköztár fejlesztése” című pályázata keretében 2013.07.01. és
2014.06.30. között egy innovatív alkalmazás, a Mapply létrehozása történt. A piacon versenytárssal
alig rendelkező technológia egy új lehetőséget nyújthat a jövő rendezvényszervezőinek.
A Mapply projekt célja egy olyan alkalmazás létrehozása volt, amely a jelenlegi térképszoftverektől
eltérően lehetővé teszi olyan területek térképeinek a megalkotását, amelyek rendkívül gyorsan
változnak, mint például fesztiválok, konferenciák, kiállítások helyszínei. Az elkészült program lehetővé
teszi a fesztiválok szervezői és a mobilalkalmazás fejlesztő cégek számára, hogy térképészeti tudás
nélkül, rövidebb idő alatt, magasabb színvonalú terméket állíthassanak elő.
A Mapply térképszerkesztője lehetővé teszi, hogy egyszerűen, szaktudás nélkül el lehessen készíteni
egy térképet, majd annak adatait egy központi szerveren tárolja el, mely adatok egyszerűen lehívhatók
internetkapcsolat segítségével. A Mapply szerkeszthető hatékonyan használható mind asztali
számítógépeken mind mobil platformokon.
A szerkesztő használatához csupán egy egyszerű regisztráció szükséges, ahol egy valós e-mail címet és
néhány alapvető adatot kell megadnia a felhasználónak. A regisztrált felhasználók létrehozhatnak
eseményeket és minden eseményhez akár több helyszínt is szerkeszthetnek a térképen. A mai, statikus
térképektől eltérően a Mapply több módon is képes kezelni a helyszínek megjelenítését: ha a helyszín
egy épület, akkor több emeletet is készíthet a felhasználó a szerkesztőben. A különböző
térképelemekhez az esztétikus grafikai megjelenítést szolgálva különböző tulajdonságokat (szín,
forma, stb.), a tájékoztatást segítve pedig címkéket lehet rendelni tetszőleges szöveges tartalommal.
Továbbá a szerkesztőben kezelheti a felhasználó a saját profilját, ahol igényelhet a mobil
alkalmazáskönyvtár használatához szükséges egyedi azonosítókat.
A Mapply nem egy egyedi mobilalkalmazás, hanem egy más mobilalkalmazásokba integrálható felület,
lényegében egy olyan eszköz, amivel a rendezvények szervezői interaktívabbá tehetik alkalmazásaikat.
A felhasználó által igényelt egyedi alkalmazás azonosító alapján minden mobil alkalmazásról
statisztikát gyűjtünk a szerveren, mely az alkalmazás további fejlesztésében segítheti az azt megalkotó
csapatot.
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