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CIUTAT CONNECTADA

Els codis QR per a ciutats i visites guiades són una 

forma innovadora de compartir informació pública per a 

diverses indústries.

Com  els codis QR canvien 
la ciutat

MIDE
MANAGEMENT I DISSENY D’ESPECTACLES



Informar  temps real

Ofereix una manera intel·ligent i còmoda de 
mantenir la gent al dia en temps real amb totes les 
notícies culturals, les obres de construcció o nous 
desenvolupaments comunitaris de la ciutat.

Empodera als ciutadans

Els codis QR són el referent a l'hora de 
connectar plataformes físiques amb 
els àmbits digitals, de manera que 
només té sentit integrar-los als carrers 
per implicar la gent a un altre nivell.

La tecnològica és una part vital de les 
ciutats. Cada cop més ciutats estan 
implementant tecnologies digitals per 
millorar les operacions de la ciutat i ser 
més sostenibles.

Els codis QR són grans punts d'informació. Connecten persones amb ubicacions físiques del 
món digital expansiu, cosa que presenta un avantatge únic a les ciutats per oferir més orient-
ació, notícies i serveis.

Fàcil d'implementar

El nombre d'usuaris mòbils augmenta constant-
ment. Més telèfons intel·ligents signifiquen més 
accessibilitat al contingut mòbil. El nombre d'inter-
accions amb codis QR ha augmentat un 44% només 
en els últims anys.

La tecnologia del futur

Una ciutat més digital

Amb una varietat de tipus per fer front a qualsevol 
necessitat, els codis QR poden agilitzar com la gent 
descobreix la vostra ciutat. Vols oferir a la gent una 
visita d'àudio? El codi QR MP3 està aquí per oferir 
una experiència interactiva.

Compartir totes les dades

Codis QR per a ciutats



Mapa virtual

01

El MAPA VIRTUAL s’ha creat per ubicar a un 
mapa dinàmic tots els recursos del municipi i 
fer-los visibles a través d'un codi QR  de la forma 
més senzilla possible

El mapa virtual és el principal element de tot el sistema, encara que en 
algunes instal·lacions no sigui indispensable. Aquest aplicatiu ens 
permet situar en el mapa tots els serveis o instal·lacions del municipi i 
accedir ràpidament a qualsevol d'ells amb un sol QR..

D'altra banda, a més del mapa en si mateix, l’aplicació inclou una sèrie de 
serveis que li permeten convertir-se en una eina indispensable per a la 
promoció del municipi, tant per als seus visitants com per als propis 
habitants.

L'aplicació inclou els recursos de 
servidor virtual, de manera que no sigui 
necessari disposar d'altres recursos per 
al funcionament de l'aplicació..

Servidor virtual.

02 Permet situar en el mapa les icones 
dotant-los dels seus recursos propis a 
més dels enllaços corresponents en 
funció de les configuracions.

Gestor d'ubicacions

03 Disposa de funcions per a gestionar 
recursos de màrqueting, bànners o 
pàgines especials, que permeten 
realitzar accions de màrqueting per a 
les ubicacions seleccionades.

Màrketing d’ubicacions

04 Aplicació per a dotar a cada ubicació 
dels seus enllaços corresponents per a 
poder navegar des de l'aplicació a altres 
recursos de l'aplicació o a recursos 
externs.

Enllaços de les ubicacions

05 Aquest mòdul permet gestionar els 
diferents tipus d'icones que permeten 
distingir els tipus d'ubicacions en el 
mapa virtual.

Gestor d'icones

06 Malgrat que el mapa virtual està 
destinat de manera prioritària a telèfons 
pot ser utilitzat en qualsevol tipus de 
dispositiu. Inclòs totems informatius en 
oficines de turisme i similars

Multidispositiu



Mapa virtual
Està programat sobre Google Maps, amb la gran diferència que els 
criteris d'aparició de les ubicacions les decideix el mateix consistori, 
segons els seus criteris. Tot i que el mapa està pensat per un telèfon 
mòbil, la seva programació permet utilitzar-lo a qualsevol dispositiu 
telèfon, ordinador de sobretaula o quiosc d'informació ciutadana .



TORRASSA DEL MORO

LOREM IPSUM

Mapa virtual
A més, cada ubicació pot disposar del seu propi QR de manera que el 
sistema pot ser utilitzat per identificar físicament les ubicacions amb un 
QR específic associat a una landing.  Fet que facilita la posada en valor del 
patrimoni del municipi.



Gestor d'MP3
Aplicatiu i repositori per a la 

gestió de locucions i sons.

Gestor d'HTML
Aplicatiu per a generar i 
mantenir landings per a 

enllaçar a ubicacions o QR

Generador de QR
Aplicatiu per a generar 

els codis QR 
que alimenten tot 

el sistema

Mapa virtual
Aplicatiu per a generar i mantenir 
ubicacions en el mapa virtual, 
enllaçant-les amb altres mòduls 
del programa.

Visites virtuals
Aplicatiu per a gestions 
grups d'ubicacions i QR en 
forma de visites virtuals

Gestor de vídeos
Aplicatiu i repositori 
per a la gestió 
de vídeos

Doneu vida als codis QR
Gràcies a la seva versatilitat, es pot programar un codi QR per fer moltes 
coses. Tenim centenars d'idees de codis QR creades específicament per 
inspirar-te. I podem oferir un univers complet per obtenir beneficis i portar 
la ciutat al següent pas.
A més de les nostres aplicacions amb MIDE podrà rebre un suport continu tant per a la 
posada en marxa com `per al manteniment de tot el sistema. Disposem d'equips de treball 
habituats a treure el màxim partit a la seva aplicació

Els codis QR es combinen per 
crear una plataforma de con-

nexions tot en una.



El mòdul permet generar tot tipus de 
codis QR per a cada utilitat: descarregar 
Apps i PDFs, connectar-se amb xarxes 
socials, descarregar imatges, vídeos i 
sons, inscriure's en esdeveniments, 
utilitzar serveis municipals i una llarga 
llista de connexions i accessos.

Generador de QR Gestor d'HTML

Gestor de vídeos Gestor d'MP3

Aquest mòdul permet gestionar tot tipus 
de recursos en HTML (pàgines web) que 
podran ser utilitzats com a destins de 
codis QR o d'enllaços d’altres elements 
del sistema, com a enllaços als mapes 
virtuals o altres recursos.

Repositori i player de vídeos per a ser 
utilitzats a partir d'un codi QR especifico, 
com a recursos d'ubicacions en el mapa 
o formant part d'un conjunt com a visita 
virtual. El conjunt de vídeos pot 
accedir-se de manera independent 
formant una TV local.

Repositori i player d’àudios per a ser 
utilitzats a partir d’un codi QR específic, 
amb recursos d’ubicacions al mapa o 
formant part d’un conjunt com a visita 
virtual. Al conjunt d’àudios pot 
accedir-s’hi de forma independent 
formant un podcast municipal.
.

Mòduls i serveis

MIDE ( CIUTAT CONNECTADA ) és un servei global creat específicament 
per a la implementació de sistemes de comunicació basats en codis QR 
per a municipis catalans.

Els serveis poden cobrir totes les necessitats de comunicació del municipi. Per 
a això MIDE disposa d'una sèrie de mòduls que permeten als municipis 
gestionar els elements del sistema per sí mateixos. També ofereix  serveis a la 
carta per tal que els municipis connectats no requereixin disposar de personal 
propi.



Codis QR al carrer
Implementar codis QR en una ciutat o institució cultural és beneficiós, sobretot quan es 
tracta de destacar el millor del que ofereixen. Inspireu-vos en aquestes idees creatives de 
codis QR per millorar l'experiència dels vostres visitants durant la seva estada.

LLINARS DEL VALLÈS

Podeu compartir mapes a les xarxes socials o inser-
ir-los en un lloc web, quan un usuari vol obrir un 
mapa al món físic, escriure una URL en un telèfon 
intel·ligent és difícil i propens a errors. Els codis QR 
són la solució. Pots conduir els visitants a totes les 
atraccions de la ciutat abans de posar els peus a la 
ubicació exacta. 

El codi QR combinat amb el video per mostrar totes 
les visites en un recorregut completament virtual. 
Quan sigui difícil explicar històries en poques frases, 
utilitzeu el codi QR combinat amb el repositori de 
MP3 a la placa d'un monument o un fulletó sobre la 
vista per proporcionar audioguies amb un sol esca-
neig.



LLINARS DEL VALLÈS

QR Promociona la ciutat. És essencial que tant els residents com els turistes es beneficiïn 
d'informació valuosa sobre els llocs d'interès de la ciutat, els horaris de transport o les 
recomanacions culinàries.

Codis QR al carrer

Amb un codi QR d'esdeveniments es poden promo-
cionar tots tipus d'esdeveniments tant pels residents 
com pels turistes, així podran obtenir tota la infor-
mació necessària amb un sol escaneig. 

Les empreses locals són l'element vital de l'econo-
mia. El codi QR permet que les empreses apareguin 
en un mapa interactiu, per garantir que els consumi-
dors les puguin trobar i conèixer-les abans de 
visitar-les.
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