YourPet
Mobiltelefonos alkalmazás a saját állatok adatainak nyomon követésére.
A YourPet alkalmazás a MÁOK Petvetdata adatbázishoz kapcsolódó szolgáltatás,
amelynek egyes elemei regisztráció után ingyenesen használhatók, más részét (a saját
állatok adatainak nyomon követése) csak éves előfizetési díj megfizetése után lehet
igénybe venni. A YouPet elsősorban a mobiltelefonon történő használatra lesz
optimalizálva, de természetesen elérhető és használható lesz a hagyományos
számítógépeken is.
A szolgáltatás (alkalmazás) legfőbb funkciója, hogy a szolgáltatásra előfizető
tulajdonos az előfizetési időszak alatt minden esetben automatikusan üzenetet
kap a megadott e-mail címére, ha az állata adatlapján bármilyen módosítás
történik . Olyasmi ez, mint amikor sms üzenet érkezik a telefonunkra, ha valahol
használtuk a bankkártyánkat fizetésre vagy pénzfelvételre. Ezzel a funkcióval azt is
nyomon követhetik a tulajdonosok, hogy a Petvetdata-ba időben bekerülnek-e azok a
szükséges módosítások, amelyeket az állatorvosoknak be kell oda vezetni (pl. az
elvégzett veszettség elleni oltás).
Emellett az előfizető szintén automatikusan figyelmeztető értesítést kap az állat
veszettség oltása érvényességének közelgő lejárata előtt .
Ha az előfizető állata elveszik, azt gyorsan bejelentheti a mobiltelefonjával . Ha
az elveszett állat megkerül, a bejelentés egy-két gombnyomással azonnal visszavonható.
Ugyancsak küldhető jelzés arról is, ha valaki egy állatot talált, és leolvastatta a
chipszámát. Ha a megtalált állat regisztrálva van a Petvetdata-ban és e-mail cím
is meg van adva, a tulajdonos azonnal értesítést kap az állata megtalálásáról . A
bejelentett elveszett állatokról a YourPet -en folyamatosan elérhető lesz egy összesített
lista. (Ezt az ingyenes regisztrációval elérhetik azok is, akik egyébként nem akarnak
egyetlen állatot sem nyomon követni (pl. állatvédő szervezetek).
A szolgáltatásra előfizetők a lakcímük vagy a telefonos elérhetőségük
megváltozásáról is gyorsan üzenetet küldhetnek a Petvetdata admin kezelőinek,
akik a címet vagy telefonszámot gyorsan módosítják a rendszerben.
A Your.Pet fejlesztése és tökéletesítése jelenleg is zajlik , várhatóan 2016
elején elindulhat a szolgáltatás. Ahhoz, hogy az állattulajdonosok használni tudják a
Your.Pet szolgáltatásait, mindenképpen szükség van arra, hogy legyen működő email címük és ez az e-mail cím be legyen jegyezve az állatuk Petvetdata
adatlapján.
A Your.Pet előfizetéshez elsősorban az azonnali online bankkártyás fizetést
lehet majd használni (alacsonyabb előfizetési díj + azonnali használat lehetősége), de
a későbbiekben lesz majd lehetőség arra is, hogy az előfizetési díjat átutalással vagy
postai csekken fizethesse meg az előfizető. Ez utóbbi esetben azonban az előfizetési díj
kicsit magasabb lesz, és a szolgáltatás csak az összeg beérkezése után válik elérhetővé.
Az éves előfizetési díj kalkulációja még folyamatban van, de annak összege 1800-2000
Ft körül várható.
Ha az állattulajdonos a saját állata esetében ellenőrizni kívánja, hogy van-e beírva e-mail
cím, válassza a Petvetdata oldalon a Keresésnél a "Saját állatom ellenőrzése" opciót!

