Jak przygotować się na podróż?
Turysta – czy to górski, wodny czy miejski – zawsze potrzebuje aktualnych informacji pogodowych,
ostrzegających przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które nierzadko są
niebezpieczne. Warto na bieżąco sprawdzać, co będzie się działo na naszym szlaku.
Bieżącą prognozę pogody dla danego miejsca, w którym planujemy przebywać, zapewni aplikacja
Geometeo, którą będziemy mogli pobrać na smartfon i czuć się bezpieczniej. Z Geometeo mamy
pewność, że nie spotka nas ulewa czy burza – prognoza pogody jest bardzo dokładna, bo oparta na
wielu źródłach.
Poza warunkami atmosferycznymi niezwykle ważny w podróży jest kontakt – najlepiej do kogoś, kto
może nam pomóc. W aplikacji Geometeo CBvatar umożliwia kontakt z innymi turystami znajdującymi
się w pobliżu i również korzystającymi z Geometeo, dzięki czemu użytkownik może poradzić się innego
odnośnie wyboru szlaków, atrakcji czy miejsc. Dobry kontakt z innymi jest również istotny w razie
niebezpieczeństwa. Turysta w sytuacjach, w których sam nie może sobie poradzić, chwyta za telefon –
to pierwsza pomoc np. w sytuacji zgubienia się. Ważną funkcjonalnością aplikacji jest autoalert dla
turystów, który włącza się, gdy system zakłada niebezpieczeństwo. Jeśli użytkownik nie wyłączy alarmu
w określonym czasie, aplikacja połączy się automatycznie z numerem 112, podając informacje o
możliwym zdarzeniu oraz o lokalizacji turysty.

Początkujący turyści miewają problem z właściwym przygotowaniem się do podróży – zabierają albo
zbyt wiele, albo zbyt mało rzeczy; niewłaściwie się ubierają; zapominają o sprawdzeniu prognoz czy
dokładnej trasy. Aplikacja Geometeo działa jak doradca i opiekun turysty – analizuje trasę, sprawdza
pogodę, doradza w kwestii ekwipunku. Moduł geolokalizacja pomaga sprecyzować własną pozycję oraz
szybko i łatwo dotrzeć do wybranych miejsc. Np. turysta spacerujący pierwszy raz po wybranym szlaku

górskim, nie wie, gdzie się dokładnie znajduje, jak daleko ma do punktu docelowego, ani jak długa jest
trasa powrotna. Mapa Geometeo pomaga mu np. zidentyfikować własną pozycję oraz szybko
wyznaczyć trasę powrotną do lokalu noclegowego, prowadzącą przez restaurację.
Aplikacja Geometeo dedykowana jest także firmom taksówkarskim oraz transportowym, których
funkcjonowanie również determinowane jest przez warunki pogodowe.
Prace nad Geometeo intensywnie trwają, aplikacja będzie dostępna w II połowie tego roku. Więcej na:
www.geometeo.pl
Revedu Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Geometeo.pl - innowacyjna aplikacja dostarczająca informacji
pogodowych i poprawiająca bezpieczeństwo użytkowników". Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
(Działanie 8.1): Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

