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Ewidencja Polowań Indywidualnych
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Aplikacja na telefony Android oraz iOS dająca 
członkom koła dostęp do informacji o ich 

upoważnieniach, pozyskaniu i saldzie w kole
oraz ułatwiająca wpisy w ewidencji polowań



Elektroniczna Ewidencja
Polowań Indywidualnych

 1.  Oferuje wszystkie te możliwości, które ma książka papierowa, ale     
   uniemożliwia np. wyrwanie kartki lub zniknięcie książki, albo wpisywanie  
   się z wcześniejszą godziną  początku polowania;
 2.  Tworzy równolegle książkę papierową, więc nie może być zastrzeżeń,   
   że elektroniczna ewidencja jest niezgodna z prawem;
 3.  Oferuje cztery róże kanały dostępu do ewidencji, przez:
   •  komputer, tablet, smartfon przez internet;
   •  infolinię do kontaktu z telefonów stacjonarnych i komórkowych;
   •  przez wiadomości SMS z telefonów komórkowych;
   •  przez aplikację mobilną na smarfony z systemem iOS i Android;
 4.  Pokazuje skalowalne mapy obwodów pozwalające sprawdzać na mapie  
   kto i gdzie poluje oraz zapisywać się na polowanie wskazując na mapie   
   rejon swojego polowania;
 5.  Pozwala na bieżące sprawdzanie z domu, biura czy z podróży, który    
   rejon jest wolny i kto poluje na poszczególnych rejonach;
 6.  Myśliwy nie musi zapisywać się osobiście, może to za niego zrobić    
   każdy  inny upoważniony przez niego członek koła;
 7.  Przyjmuje zapisy na polowanie w wybranym rejonie na 24 godz.      
   wcześniej przed rozpoczęciem polowania;
 8.  Pozwala wpisać do ewidencji polowań tylko myśliwych z ważnymi 
      upoważnieniami i na zwierzynę w jej sezonie polowań;
 9.  Identyfikuje osobę polującą po numerze telefonu zapisanym w danych   
   koła lub unikalnym numerze ewidencyjnym;
10. Daje możliwość poprawienia wpisu do ewidencji w czasie        
   zdefiniowanym przez zarząd koła (np. 4 min.);
11. Potwierdza SMS-em na telefon komórkowy myśliwego każdą operację   
   wykonaną przez myśliwego w ewidencji;
12. Pozwala zarządowi na określenie maksymalnego czasu wykonywania   
   polowania na jednym wpisie;
13. Pozwala na szybkie przepisanie się z jednego na drugi rejon polowania   
   (np. wysłanie SMS o treści W nr rej.)
14. Zarząd może ustawić automatyczne generowanie SMS-u o godz. 8:30,   
   o obowiązku wypisu do godz. 9:00;
15. Pozwala na bieżąco sprawdzać jaka zwierzyna pozostała jeszcze
      w planie pozyskania do odstrzału;
16. Informuje przez SMS wszystkich członków koła o wykonaniu planu;
17. Daje dostęp on-line do ewidencji nadleśnictwu oraz służbom
      upoważnionym przez zarząd koła (PSŁ, Straż Leśna, Policja, etc.)
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