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Tematy projektów z inteligentnych usług informacyjnych

Temat Opis funkcjonalności Imię i Nazwisko

1. System obsługi kina Rezerwacja biletów, kupowanie biletów, wyświetlanie aktualnego
repertuaru po dacie, sali, filmach, itp.

2. Wypożyczalnia płyt DVD Rezerwacja płyt DVD, wypożyczenie i zwrot, dodawanie i edycja
zbiorów, naliczanie opłat, wystawianie rachunków, itp.

3. Biuro turystyczne Przeglądanie ofert, rezerwacja biletów, rozliczanie się z biurem,
pobieranie informacji o ubezpieczeniu, itp.

4. Sklep internetowy Wyszukiwanie produktów po kilku parametrach, dodawanie do koszyka,
wyliczanie należności, pobieranie informacji o formie zapłaty i dostawy,
przechowywanie informacji o wysyłce.

5. Apteka internetowa Przeglądanie leków po kategoriach, promocje, leki bez recepty,
wyszukiwarka, dodawanie leków do koszyka, zwrot leków,   pobieranie
informacji o formie zapłaty i dostawy, stan transakcji

6. Serwis komputerowy Zgłoszenie usterki do serwisu, podgląd stanu naprawy, daty odbioru i
kosztów naprawy, historia napraw, dodanie informacji o naprawie i
wycenie przez serwisanta, wyświetlanie okresowych raportów z napraw

7. Bank internetowy Zakładanie konta i lokaty (różne rodzaje), wyliczanie odsetek, informacje
o stanie rachunków, przelewy pomiędzy kontami, historia transakcji

8. Internetowy doradca kredytowy Informacje o kredytach z różnych banków, sprawdzanie zdolności
kredytowej, wyliczanie wysokości miesięcznej raty, sprawdzanie stanu
spłaty – ile pozostało rat, na jaką sumę, czy rata wpłyneła
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9. Elektroniczne CV Dodawanie swojego CV do bazy, aktualizacja danych, zaawansowane
wyszukiwanie osób po kilku kryteriach

10. Wyszukiwarka nieruchomości Dodawanie ogłoszenia do bazy, aktualizacja ogłoszenia, wyszukiwanie
ogłoszeń po kilku kryteriach

11. Internetowa giełda samochodowa Dodawanie ogłoszenia do bazy, aktualizacja ogłoszenia, wyszukiwanie
ogłoszeń po kilku kryteriach

12. Portal randkowy Dodawanie ogłoszeń do bazy, aktualizacji ogłoszenia, wyszukiwanie
osób po upodobaniach, automatyczne sugestie pasujących osób

13. Serwis aukcyjny Zakładanie różnych rodzajów aukcji, wyszukiwanie aukcji po
przedmiotach i kategoriach, licytacja przedmiotu

14. Internetowy system układania planów Układanie zajęć – powiązanie przedmiotu, prowadzącego, sali i grupy,
edycja danych, wyszukiwanie zajęć po sali, prowadzącym i grupie ●

15. Wyszukiwarka zdjęć Tworzenie galerii, opisywanie zdjęć za pomocą tagów, wyszukiwarka
zdjęć po formacie, rozmiarze, kategorii, treści

16. System rezerwacji biletów Wyszukiwanie wydarzeń, np. koncerty, spektakle, itp. Rezerwacja
biletów, wyświetlanie promocji i zniżek

17. Serwis kulinarny Wyszukiwanie przepisów, podpowiadanie dań na podstawie składników,
sugerowanie przepisów według upodobań

18. Serwis hotelarski Wyszukiwanie noclegów w kraju i za granicą, sprawdzanie dostępności,
rezerwacja miejsc, oferty specjalne

19. Wyszukiwarka tanich linii lotniczych Wyszukiwarka połączeń po miejscach i liniach, rezerwacja miejsc, last
minute, najtańsze przeloty
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20. System rezerwacji grupowych Wyszukiwarka ofert po kategoriach, rezerwacja miejsc, płatność pod
warunkiem wykupu wszystkich biletów

21. Wirtualny Sąd Możliwość założenia sprawy, rozpatrywanie spraw przez sędziego,
ustalanie werdyktu przez przysięgłych

22. Dozorowanie nieznanego terenu robotem Robienie zdjęć w wybranych punktach, wykrywanie kolizji, tworzenie
mapy w celu sprawdzenia całego terenu,

23.Dynamiczne wyznaczanie najkrótszej trasy robota Robot ma do pokonania trasę zawierającą kilka punktów kontrolnych,
wyznacza najkrótszą trasę, w przypadku napotkania przeszkód wyznacza
ją na nowo

24. Robot do wyprowadzania psa Robot łapie smycz i prowadzi psa po wyznaczonym terenie, możliwość
określenia czasu i miejsca spaceru, po spacerze wraca do punktu wyjścia

25. Robot odkurzający pokój Robot łapie szczotkę i zaczyna odkurzać; ma do odkurzenia cały pokój,
który jest nieznany i zawiera przedmioty do ominięcia

26. Aplikacja do monitorowania pracy robota Aplikacja łączy się z robotem w celu monitorowania jego
monitorowania, śledzenia trasy,  stanu baterii, wykonywanych czynności,
itp.

27. Wirtualny gabinet weterynaryjny

28. Firma kurierska

29. Serwis internetowy obsługujący strefę
spadochronowa

obsługa zapisów na wyloty,wyliczanie kosztów skoku,zniżki
(propozycja), pakiety skoków (oferta specjalna),cała obsługa serwisu :
dodawanie skoczków, instruktorów, edycja danych

30. Lokalizator godnych polecenia miejsc serwis opiniujący dowolne miejsca w kraju (restauracje, stacje benz,
sklepy itp) ze wskazaniem go na mapie
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31. Inteligentny dom

32. Serwis filmowy

33. Inteligentny serwis obsługi klienta

34. System do obsługi pizzerii

35. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 mecze, wyniki, terminarz, zakup biletów, wyznaczanie trasy dojazdu do
stadionó

36. Mobilny rozkład jazdy

37. System obsługi przychodni

38. Aplikacja do monitoringu

39. Aplikacja e-Learningowa

40. System obsługi warsztatu samochodowego

41. Aplikacja do sugerowania lokalu
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42.  system informacyjny do monitorowania pakietów
radiowych

43. system obsługi gminy

44. Aplikacja mobilna z czujnikiem ultradźwiękowym
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