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Pirs za Android

Informacija in navigacija v žepu
..Brezplačna aplikacija
delovne čase..

za lokalno iskanje vsebuje podatke o bankomatih, vseh podjetjih v

Sloveniji,

naslove, telefonske številke,

Primeri uporabe aplikacije v praksi:
• Kadar potrebujete gotovino, poiščete naj
bližje bankomate ali banke.
• Kadar se odpravite na izlete po Sloveniji, si
pomagate najti najbližje gostilne, muzeje,
prenočišča in drugo.
• Če se vam pokvari avto ali imate počeno gumo, boste hitro našli najbližje avtomehanike
in vulkanizerje.
• Kadar potrebujete mojstra za svoj dom, boste
našli najbližje mizarje, vodovodarje, pleskarje,
steklarje, elektroinštalaterje in vse druge, ki
vam lahko pomagajo.
• Če v gradbeni trgovini nimajo izdelka, ki ga
potrebujete, poiščete druge gradbene trgovine v bližini in jih pokličete.
• Aplikacija vsebuje tudi delovne čase trgovin,
bank in drugih subjektov.

Aplikacija Pirs beleži veliko pozitivnih
odzivov uporabnikov.

Pirs za Android je brezplačna aplikacija za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Glavna prednost je iskanje, vezano na
vašo lokacijo. Tako boste preprosto našli
najbližje bankomate, avtomehanike, gostilne,
cvetličarne, čistilnice in vse druge poslovne
subjekte v Sloveniji. Pogledate lahko njihov delovni čas, jih pokličete ali pogledate lokacijo na
zemljevidu. Aplikacija pa ponuja tudi povezavo
z navigacijo, nameščeno na mobilniku (Google
maps, Sygic, Here, Navigon).
Iskanje je preprosto: vpišemo iskano besedo ali
priljubljene skupine. Te omogočajo, da z enim
klikom najdete najbližje banke, trgovine, bencinske servise, vodovodarje in drugo.
Uporabljate jo lahko vsak dan, ko potrebujete
storitev ali izdelek ponudnikov v bližini. Njena
prednost pred spletnimi iskalniki je v tem, da najde vse subjekte, tudi tiste, ki nimajo spletne
strani. Lahko pogledate, kje se nahajajo, jih
pokličete ali pa se s pomočjo navigacije na svojem mobilniku odpravite do njih.
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Pirs za Android ponuja hitro
iskanje, vezano na lokacijo, kjer se nahajate.

• Dela odlično, nadomesti navigacijo z nešteto
dodatki.
• Zelo zadovoljen, uporabno, kot se šika.
• Dela ful dobro in informacije so zelo
dobrodošle.
• Super! Uporabno in hitro odzivno.

• Cool! Zelo uporaben program z več
priročnimi funkcijami.
Z aplikacijo lahko preprosto pridete do izbranega subjekta, ki ga Pirs prenese na navigacijo, ki
jo imate na telefonu. Če izberete Google maps,
pa lahko subjekt pogledate tudi s funkcijo
Google street view.
S Pirsom za Android bo vaš pametni telefon še
pametnejši! Obiščite www.pirs.si/android.  (P. R.)

Informacija in
navigacija v žepu
Brezplačna aplikacija za lokalno iskanje.
Vsebuje bankomate, vsa podjetja
v Sloveniji, naslove, telefonske številke,
delovne čase ...
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zemljevidu in
možnost
navigacije
o
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