
NASI KLIENCI

Katalog aplikacji 
biznesowych 2021
Postaw na innowacje. Sprawdź, jak drobne 
zmiany zwiększają zyski i konkurencyjność firmy.  

https://www.itgenerator.pl/


Aplikacje biznesowe - 
dlaczego warto z nich 
korzystać?

Aplikacje mobilne i webowe wspierają funkcjonowanie 

nowoczesnych przedsiębiorstw zarówno w optymalizacji 

procesów wewnętrznych, jak i w komunikacji z klientami  

i użytkownikami zewnętrznymi. Wdrożenie kilku prostych 

rozwiązań i przeszkolenie zespołu może skutecznie 

usprawnić funkcjonowanie firmy, przynosząc  

w perspektywie lat ogromne oszczędności i zyski.



Każda z aplikacji biznesowych odpowiada na 


potrzeby konkretnych działów Twojej firmy.




Znaczna 

oszczędność


czasu

Konkurencyjność 

i atrakcyjność firmy 


na rynku

Usprawiona 
komunikacja

wewnętrzna

Generowanie

zysków



Nasze mobilne i webowe aplikacje biznesowe to samodzielne moduły rozwiązujące konkretne problemy przedsiębiorstw: są proste, 

intuicyjne i szybkie do wdrożenia. Z dnia na dzień mogą usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy. A co najważniejsze, możesz je w pełni 

dostosować do specyfiki Twojej branży oraz systemu pracy. Gotowe produkty to rozwiązania znacznie tańsze niż dedykowane 


rozwiązania - więc jeżeli poszukujesz oszczędności - zapoznaj się z katalogiem gotowych aplikacji biznesowych. 

Proste 

w użytkowaniu

Szybkie 

do wdrożenia

Intuicyjne 

w obsłudze

Gotowe aplikacje biznesowe



Skrócenie czasu 
zgłaszania zdarzeń

Szybszy czas 
naprawy usterek

ZOBACZ SZCZEGOŁY

Oszczędność czasu 
pracowników

Szybszy czas 
realizacji zaleceń

BHP 
Elektroniczny rejestr 

wypadków przy pracy

Automatyzacja procesu rejestracji i 
zarządzania zdarzeniami wypadkowymi 

zastępujaca rejestry na kartce czy w Excelu

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szybki i łatwy dostęp do dokumentacji 
technicznej typu instrukcje montażu dla 

pracowników Twojej firmy

Ułatwiony proces 
montażu produktów

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

ZOBACZ SZCZEGOŁY

INSTRUKCJE 
Elektroniczne zarządzanie 
dokumentacją techniczną

Szybki i łatwy dostęp do dokumentacji 
technicznej typu instrukcje montażu dla 

pracowników Twojej firmy

Ułatwiony proces 
montażu produktów

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

ZOBACZ SZCZEGOŁY

Skrócenie czasu 
zgłaszania zdarzeń

Szybszy czas 
naprawy usterek

BHP 
Rejestr zdarzeń lub 

rejestr kontroli
W prosty i intucyjny sposób zarządządza 
procesem zgłaszania i napraw awarii za 

pomocą smartphona.

ZOBACZ SZCZEGOŁY

Skrócenie czasu 
zgłaszania zdarzeń

Szybszy czas 
naprawy usterek

AWARIE 
Utrzymanie ruchu - mobilne 

zarządzanie awariami

W prosty i intuicyjny sposób zarządza 
procesem zgłaszania i napraw awarii za 

pomocą smartfona

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

https://www.itgenerator.pl/elektroniczne-zarzadzanie-dokumentacja-techniczna/
https://www.itgenerator.pl/rejestr-wypadkow-przy-pracy/
https://www.itgenerator.pl/system-utrzymania-ruchu/


INSTRUKCJE 
Dokumentacja dla 

pracowników produkcji
Szybki i łatwy dostęp do dokumentacji 
technicznej typu instrukcje montażu dla 

pracowników Twojej firmy

Ułatwiony proces 
montażu produktów

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

ZOBACZ SZCZEGOŁY

SPRZEDAŻ 
Wskaźniki KPI - szybki  

dostęp do danych

Przyspieszenie i zautomatyzowanie 
przepływu informacji o zmianach we 

wskaźnikach sprzedażowych

Ułatwiony dostęp do 
danych 

Większa motywacja 
pracowników

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

HR 
Komunikacja 

dwustronna w firmie

Dostęp do informacji firmowych i ważnych 

dla pracownika funkcji z poziomu 

smartfona

Ułatwiony proces 
komunikacji

Oszczędność czasu 

i kosztów wydruku

ZOBACZ SZCZEGOŁY

PRODUKTY 
Lista produktów i 

oferta w smartfonie

Zawsze aktualna i szczegółowa oferta 
firmy na urządzeniach mobilnych klienta lub 

przedstawiciela handlowego

Generownie 
oszczędności

Monitorowanie 

przewozów

PRZEWOZY 
Zarządzanie transportem 

pracowników

Nowoczesny system monitorowania oraz 
optymalizacji tras, czasu przejazdu oraz 

liczby pasażerów.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Ułatwiony proces 
komunikacji

Oszczędność czasu 

i kosztów wydruku

ZOBACZ SZCZEGOŁY

HR 
Komunikacja 

wewnętrzna w firmie

Dostęp do informacji firmowych i ważnych 

dla pracownika funkcji z poziomu 

smartfona

Ułatwiony proces 
komunikacji

Oszczędność czasu 

i kosztów wydruku

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

https://www.itgenerator.pl/kpi-w-sprzedazy/
https://www.itgenerator.pl/zarzadzanie-transportem-pracownikow/
https://www.itgenerator.pl/komunikacja-wewnetrzna-w-firmie/


Aplikacja INSTRUKCJE

System jest stworzony z myślą o pracownikach produkcyjnych,  monterach oraz ich managerach, którzy chcą mieć łatwiejszy dostęp do 

aktualnej dokumentacji, pozbyć się papierowej wersji instrukcji i dużej ilości kartek, a do tego zaoszczędzić na druku i mieć możliwość 

monitorowania efektów swojej pracy. 

APLIKACJA MOBILNA 


DLA MONTAŻYSTY

Logowanie

Wybór kategorii

Wybór dokumentów

Podgląd dokumentu

Podgląd filmu

Naliczanie czasu realizacji

APLIKACJA WEBOWA DLA 

ADMINISTRATORA  

(OPCJONALNIE)

Logowanie

Tworzenie użytkowników

Zarządzanie dostępem 

Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie filmami

Raportowanie



APLIKACJA WEBOWA DLA 

ADMINISTRATORA

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie zgłoszeniami

Wyszukiwanie i Filtrowanie

Nadawanie zaleceń i priorytetów 

Szczegóły i Historia zgłoszeń

Statystyki i Raporty

Aplikacja BHPAplikacja BHP

System jest stworzony z myślą o Działach BHP, ich Specjalistach, Managerach i Dyrektorach, czyli wszystkich odpowiedzialnych w firmie 

za tworzenie Rejestru BHP. Są to osoby, które chcą mieć wiekszą kontrolę nad procesem zgłaszania zdarzeń i realizacją zaleceń oraz 

pełne dane analityczne potrzebne do raportowania i usprawnienia procesu oraz poprawy bezpieczeństwa w firmie.

APLIKACJA WEBOWA  

DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA

Dodawanie zgłoszeń

Podgląd zgłoszeń

Zarządzanie zaleceniami

Zmiana statusów

Wyszukiwanie i Filtrowanie

Powiadomienia mailowe



PANEL WEBOWY DLA  

MANAGERA

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie awariami

Wyszukiwanie i Filtrowanie

Nadawanie priorytetów

Szczegóły napraw i historia

Raportowanie

Aplikacja AWARIE

System jest stworzony z myślą o Kierownikach Utrzymania Ruchu oraz serwisantach w firmach produkcyjnych,  producentach maszyn  

i urządzeń oraz firmach serwisowych, które chcą mieć wiekszą kontrolę nad procesem zgłaszania i zarządzania awariami maszyn  

oraz pełne dane analityczne potrzebne do raportowania i usprawnienia procesu naprawy. 

APLIKACJA MOBILNA DLA 

SERWISANTA I LIDERA

Dodawanie awarii

Skanowanie kodu QR

Zarządzanie statusem awarii

Dodawanie pomocy

Powiadomienia PUSH

Baza wiedzy



Aplikacja SPRZEDAŻ

System został stworzony z myślą Dyrektorach Sprzedaży, którzy muszą mieć stały dostęp do danych analitycznych oraz chcą 

nowocześnie i skutecznie mobilizować swoje zespoły. Mobilna aplikacja przypomina handlowcom o planach sprzedażowych i przejrzyście 

obrazuje poziom ich wykonania, a także umożliwia porównanie wyników z innymi zespołami lub poprzednimi miesiącami.  

APLIKACJA MOBILNA DLA 

KIEROWNIKA SALONU 

Logowanie

TouchID, FaceID

Wyświetlanie i wizualizacja danych

Filtrowanie danych

Grywalizacja - porównywanie danych 
z innymi zespołami sprzedażowymi

Powiadomienia PUSH

PANEL WEBOWY DLA 

ADMINISTRATORA/ MANAGERA

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie regionami 
sprzedażowymi

Zarządzanie danymi 
wyświetlanymi w aplikacji

Wyszukiwanie i Filtrowanie

Dodawanie treści 



PANEL WEBOWY DLA 

ADMINISTRATORA

Zarządzanie trasami i 
przystankami

Zarządzanie pojazdami

Zarządzanie przewoźnikami i 
kierowcami

Podgląd aktualnej pozycji pojazdu

Dokładne raporty i statystyki

Aplikacja PRZEWOZY

System został stworzony z myślą o dużych przedsiębiorstwach, które w ramach benefitów zapewniają transport dla pracowników.


Aplikacja umożliwia optymalizację przejazdów, co w skali roku przyczynia się do sporych oszczędności. Analiza zebranych danych 

umożliwia również prognozowanie i skalowanie budżetu na kolejne lata.

APLIKACJA MOBILNA DLA 

KIEROWCY

Logowanie

Wybór trasy

Skanowanie identyfikatorów 
pracowników: kod kreskowy, 

kod QR lub RFID

Rejestracja trasy na podstawie 
GPS



PANEL WEBOWY DLA 


KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie obiegem informacji

Zarządzanie zgłoszeniami

Zarządzanie kalendarzem

Tworzenie ankiet i wydarzeń

Statystyki i raporty

Aplikacja HR

System został stworzony z myślą o Działach HR, Komunikacja i BHP, których specjaliści muszą mieć możliwość bezpośredniej komunikacji 

z każdym pracownikiem.  Wersja mobilna aplikacji została zaprojektowana tak, aby pracownicy mieli natychmiastowy dostęp do ważnych 

komunikatów z poziomu swojego telefonu oraz mogli tworzyć zgłoszenia i publikować informacje. 

APLIKACJA MOBILNA DLA 

PRACOWNIKÓW FIRMY

Aktualności i wydarzenia firmy

Ankiety i grywalizacja

Dodawanie zgłoszeń BHP

Dodawanie i przegląd ogłoszeń 

Oferty rekrutacyjne

Powiadomienia PUSH

Administrowanie ogłoszeń 
pracowników

Książka adresowa i szybki kontakt



PANEL WEBOWY DLA 

ADMINISTRATORA/ MANAGERA

Aplikacja PRODUKTY

Panel webowy powstał z myślą o działach sprzedaży i marketingu. Umożliwia tworzenie atrakcyjnych materiałów dla klientów, ułatwia 

pracę przedstawicieli handlowych, którzy w aplikacji na tablecie mają zawsze stały dostęp do najnowszych  

materiałów oraz katalogów produktowych.

APLIKACJA MOBILNA DLA 

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

Przeglądanie oferty

Kategorie produktów

Opisy i zdjęcia

Filmy i załączniki

Wyszukiwanie i filtrowanie

Powiadomienia o promocjach

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie treścią katalogu

Wyszukiwanie i filtrowanie

Dodawanie kategorii

Łatwa aktualizacja cenników

Ustawianie powiadomień



Ceny aplikacji biznesowych 2021

3-4 miesiące3 tygodnie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Dostosowanie interfejsu do 
identyfikacji wizualnej firmy 

Zaimportowanie danych i plików 

Założenie konta Admina i 
Pracowników

Wdrożenie na serwerze ITgenerator.  
Hosting przez pierwsze 12 miesięcy 
bezpłatnie

Gwarancja 12 miesięcy 

Webowy panel administracyjny dla 
Kierownika Utrzymania Ruchu

Aplikacja mobilna Android dla 
Serwisantów i Brygadzistów

Aplikacja AWARIE

59 000 zł
ok. 3-6 tygodni

3-4 miesiące3 tygodnie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Dostosowanie interfejsu do 
identyfikacji wizualnej firmy 

Zaimportowanie danych i plików 

Założenie konta Admina i 
Pracowników

Wdrożenie na serwerze ITgenerator.  
Hosting przez pierwsze 12 miesięcy 
bezpłatnie

Gwarancja 12 miesięcy 

Webowy panel administracyjny dla 
Managera

Aplikacja mobilna Android dla 
Pracowników

Aplikacja instrukcje

29 000 zł
ok. 3-6 tygodni

3-4 miesiące3 tygodnie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Dostosowanie interfejsu do 
identyfikacji wizualnej firmy 

Zaimportowanie danych i plików 

Założenie konta Admina i 
Pracowników

Wdrożenie na serwerze ITgenerator.  
Hosting przez pierwsze 12 miesięcy 
bezpłatnie

Gwarancja 12 miesięcy 

Aplikacja webowa dla Pracowników i 
Managerów

aplikacja bhp

39 000 zł
ok. 3-6 tygodni



3-4 miesiące3 tygodnie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Dostosowanie interfejsu do 
identyfikacji wizualnej firmy 

Zaimportowanie danych i plików 

Założenie konta Admina i 
Pracowników

Wdrożenie na serwerze ITgenerator.  
Hosting przez pierwsze 12 miesięcy 
bezpłatnie
Gwarancja 12 miesięcy 

Webowy panel administracyjny dla 
Mangerów

Aplikacja mobilna Android i iOS 
dla Pracowników

aplikacja hr

59 000 zł
ok. 3-6 tygodni3-4 miesiące3 tygodnie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Dostosowanie interfejsu do 
identyfikacji wizualnej firmy 

Zaimportowanie danych i plików 

Założenie konta Admina i 
Pracowników

Wdrożenie na serwerze ITgenerator.  
Hosting przez pierwsze 12 miesięcy 
bezpłatnie
Gwarancja 12 miesięcy 

Webowy panel administracyjny

Aplikacja mobilna dla Dyrektorów 
Sprzedaży i Handlowców

APLIKACJA SPrzedaż

39 000 zł
ok. 3-6 tygodni

3-4 miesiące3 tygodnie

Dostosowanie nazewnictwa pól

Dostosowanie interfejsu do 
identyfikacji wizualnej firmy 

Zaimportowanie danych i plików 

Założenie konta Admina i 
Pracowników

Wdrożenie na serwerze ITgenerator.  
Hosting przez pierwsze 12 miesięcy 
bezpłatnie

Gwarancja 12 miesięcy 

Webowy panel administracyjny dla 
Menegera zarządzającego

Aplikacja mobilna Android dla 
Kierowców

aplikacja przejazdy

49 000 zł
ok. 3-6 tygodni



Zapraszamy

do współpracy!

+48 730 244 444

anna.bering@itgenerator.com

Anna Bering - Head of Growth

https://www.itgenerator.pl
https://www.itgenerator.pl/kontakt/
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