
KOMPLETTERANDE INFO ANG APP/GENERATOR 
 
Jag har fått några frågor från olika håll ang vår upphandling av app. Jag är inte alls 
särskilt kunnig om tekniken själv, och kanske inte kan ge de exakta svar ni önskar, men 
jag ska försöka så gott jag kan. Så hoppas jag att ni baserat på detta kan komma med 
en rekommendation på vad som bäst passar våra behov. För att förtydliga 
förutsättningarna, så  samlar konferensen ca 400 personer i Konserthuset i Gävle, där 
det finns fri uppkoppling överallt. Hur väl den fungerar när flera 100 personer använder 
den samtidigt är inte helt utrett. Jag har fått indikationer på att det har fungerat svajigt vid 
andra möten där jag gissar att man använt sig av webbapp. Men om uppkopplingen inte 
är tillräcklig så kanske man tillfälligt kan förstärka kapaciteten, det är något jag måste 
diskutera med Konserthuset isåfall.  
 
Jag hänvisade till SIME-appen, som tydligen är en Iphone-app. Utan att vara alltför djärv 
tror jag att man kan anta att majoriteten av SIME-besökarna är Iphone-användare. Vår 
målgrupp består av politiker, tjänstemän från offentlig sektor och företagare från kreativa 
och kulturella sektorn. Det kan nog finnas en del som inte har smartphones 
överhuvudtaget, men om native är det bästa för oss, så bör vi ha både Ihone och 
android som plattformar (kostnadsfråga?)  
 
Jag tycker att det är svårt att svara på frågan  om våra behov gör att man behöver 
använda sig av Iphone-funktionerna, dvs om en native-app är att föredra. Karta och 
GPS funktionen är viktig, för att deltagarna ska kunna hitta i Gävle eftersom programmet 
medför att de ska förflytta sig mellan olika platser. Jag har dock kikat på Peace & Love 
appen som jag gissar är en webbapp.  Den har karta men inte GPS, så den är inte 
särskilt upplysande. Jag har hört att GPS tidigare endast funkat för native-appar, men att 
det nu även funkar på webbappar, stämmer det?  
 
Sedan är det ju frågan om distribution av appen. Det är väsentligt enklare och minde 
tidskrävande med en webbapp om jag fattat det rätt, eftersom den inte behöver 
godkännas av app stores? Vi vill ju ha lansering i oktober, så då kan ju detta vara viktigt 
att ta hänsyn till. 
 
Min förhoppning är ni kan göra den bedömningen baserat på den här kompletterande 
informationen och våra önskemål om användningsområden, specade i 
upphandlingsdokumentet. Självklart spelar kostnaden också in när vi väljer mellan native 
och webb-app. Om ni vill och om det fungerar för er, så kan nu ju offferera tre 
prisalternativ: 
 
1) webbapp  
2) native app för enbart Iphone 
3) Native app för Iphone och android 
 
 
Jag hoppas att detta ger lite mer kött på benen. Om ni har fler frågor så är jag nåbar 
imorgon fredag, och därefter går jag på semester till början av aug. Läser under 
semestern mail sporadiskt. 
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