
NASI KLIENCI

PRODUKTY

Interaktywny katalog 
produktów na tablecie
Aplikacja umożliwia prezentowanie produktów kompleksowo  
i interaktywnie, a jednocześnie dzięki niej zaoszczędzisz na 
kosztach projektu, druku i dystrybucji tradycyjnych katalogów.



Co oferuje system?

Prosta w obsłudze i nawigacji aplikacja mobilna, dzięki 

której twoja firma będzie mogła zrezygnować  

z drukowanych katalogów i ofert. Dzięki webowemu 

panelowi administracyjnemu będziesz mógł samodzielnie 

stworzyć karty poszczególnych produktów dodając 

nagłówki, opisy, zdjęcia oraz filmy, a aktualizacja oferty 

zajmie zaledwie kilka minut. 



Twoi przedstawiciele handlowi będą mieli do 

dyspozycji  bogato zilustrowany, zawsze aktualny 

katalog produtków, dostępny pod ręką. Rezygnując  

z materiałów drukowanych podążasz z duchem czasu. 

oszczędzasz na wydrukach oraz budujesz wizerunek 

firmy dbającej o środowisko. 





Zarządzanie treścią,

szybkie aktualizacje

Wyszukiwanie, 

filtrowanie

Zarządzanie 

użytkownikami

Prezentacja produtków 

na tablecie



Jak działa?

W aplikacji można przeglądać produkty 

według różnych kryteriów, wybierać 

kategorie, filtrować oraz wyszukiwać 

konkretne pozycje.

Prezentuj katalog 
produktów na tablecie 



Możesz przeglądać opisy, zdjęcia czy filmy 

dotyczące poszczególnych produtków oraz 

dodwać je do ulubionych. Prezentacja firmy 

będzie od teraz w wersji mobilnej - atrakcyjna 

wizualnie i zawsze pod ręką.

Porównuj poszczególne 
produkty
Porównuj poszczególne 
produkty



Twórz konta i konfiguruj ustawienia dla  

Twoich przedstawicieli handlowych z poziomu 

webowego panelu administracyjnego.  

Pierwsze konta założymy za Ciebie na 

podstawie udostępnionych danych.

Zarządzaj dostępem 

w panelu



W prosty i intuicyjny sposób dodawaj w 

panelu administracyjnym opisy i informacje 

o produktach. Nadawaj im katgorie i 

dodawaj grafiki czy filmy sprzedażowe.

Twórz karty  
produktów




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



Korzyści

Przyspieszenie i usprawnienie 
działań marketingowych

Elektroniczne, natychmiastowe 
udostępnianie oferty klientom

Budowanie wizerunku 
nowoczesnej i ekologicznej firmy

Oszczędność kosztów związanych  
z projektem, drukiem i dystrybucją 

tradycyjnych katalogów

Szybka, bezkosztowa 
aktualizacja oferty

Zawsze aktualna, dostępna  
i kompleksowa oferta produktów  
w jednym miejscu



Jakie problemy rozwiązuje?

Brak aktualnych 
informacji 

produktowych

Duże wydatki  
na wydruki 

Brak czasu na 
wydruk katalogu

Wysyłanie materiałów 
do przedstawicieli




Co otrzymujesz?

Brak limitu pracowników, 
zgłoszeń czy pozycji

Szkolenie online  
z obsługi

Dożywotnia licencja na 
system

Możliwość rozwoju 
systemu o nowe funkcje

Możliwość wykupienia 
serwisu

Wdrożenie na serwerze 
ITgenerator



Na każdą naszą aplikację z dniem podpisania protokołu 

odbioru udzielamy 12 miesięcy gwarancji w cenie projektu. 



Warunki Gwarancji:


     Czas reakcji: do 2 dni roboczych


     Czas usunięcia: do 10 dni roboczych



Istnieje również możliwość zakupienia dodatkowo pakietu 

Szybki Serwis, w którym zapewniamy błyskawiczny czas 

reakcji na zgłoszenie Klienta oraz priorytetowy czas usunięcia 

usterki. 



Warunki Serwisu:


     Czas reakcji: 1 dzień roboczy


     Czas usunięcia: do 2 dni roboczych

Gwarantujemy bezpieczeństwo  
i wsparcie techniczne



Warsztaty - Dzień 2

Aplikacja na jeden system 
Android lub iOS

Aplikacja na jeden system 
Android lub iOS

3-4 miesiące

od 49 000 zł
APLIKACJA AWARIE

4 tygodnie3 tygodnie

Koncept i omówienie

Warsztaty - Dzień 2

Warsztaty - Dzień 1

Przygotowania

5-6 miesięcy

od 19 000 zł
2 tygodnie

Wdrożenie na serwerze klienta w 
rozliczeniu według stawki godzinowej

Możliwość integracji z systemami 
już używanymi w firmie

Zaawansowane przeprojektowanie 
wersji podstawowej

Dodanie nowych funkcjonalności 
zgodnie z zapotrzebowaniem firmy

Rozliczenie na podstawie 
Time&Material, czyli faktycznie 
przepracowanego czasu pracy 
według stawki godzinowej

Funkcje wersji podstawowej

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 
Administratora / Managera

Aplikacja mobilna Android

WERSJA PODSTAWOWA

79 000 zł

900 zł/mies. 

WERSJA ROZSZERZONA SZYBKI SERWIS

1900 zł/mies.

Czas naprawy: 3 dni robocze

Osobisty opiekun przypisany do  
projektu

Dostępność i gotowość do naprawy 
awarii  i przywrócenia 
funkcjonalności przez dedykowany 
zespoł, który tworzył system 

Czas reakcji: 1 dzień roboczy

Rozliczenie miesięczne lub kwartalne

Możliwość wykupienia usługi na 
dowolny okres

79 000 zł + 190 zł/h
ok. 3-6 tygodni ok. 6-12  tygodni max. 4 dni robocze



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

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.

Szybki i łatwy dostęp do dokumentacji 
technicznej typu instrukcje montażu 

dla pracowników Twojej firmy

Ułatwiony proces 
montażu produktów

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

Ułatwiony proces 
montażu produktów

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

Oszczędność czasu 
pracowników

Szybszy czas 
realizacji zaleceń

Automatyzacja procesu rejestracji  
i zarządzania zdarzeniami wypadkowymi 

zastępujaca rejestry na kartce czy w Excelu

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

Dostęp do informacji firmowych i 
ważnych dla pracownika funkcji z 

poziomu smartfona

Ułatwiony proces 
komunikacji

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

Oszczędność czasu 
i kosztów wydruku

INSTRUKCJE
Elektroniczne zarządzanie 
dokumentacją techniczną

BHP
Elektroniczny rejestr 

wypadków przy pracy

HR
Komunikacja wewnętrzna 

w firmie

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.

Skrócenie czasu 
zgłaszania zdarzeń

Szybszy czas 
naprawy usterek

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

pomocą smartfona

AWARIE
Utrzymanie ruchu - mobilne 

zarządzanie awariami

Pozostałe aplikacje biznesowe



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

Przyspieszenie i zautomatyzowanie 
przepływu informacji o zmianach we 

wskaźnikach sprzedażowych

Ułatwiony dostęp do 
danych 

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

Większa motywacja 
pracowników

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

Nowoczesny system monitorowania oraz 
optymalizacji tras i czasu przejazdu. 

Monitorowanie 

przewozów

Szybszy dostęp do 
dokumentacji
Generownie 

oszczędności

SPRZEDAŻ
Wskaźniki KPI - szybki  

dostęp do danych

PRZEWOZY
Zarząrządzanie 

transportem pracowników

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

Dostęp do informacji firmowych  
i ważnych dla pracownika funkcji  

z poziomu smartfona

Ułatwiony proces 
komunikacji

Szybszy dostęp do 
dokumentacji

Oszczędność czasu 
i kosztów wydruku

HR
Komunikacja wewnętrzna 

w firmie

Skrócenie czasu 
zgłaszania zdarzeń
Ułatwiony proces 

komunikacji



Zapraszamy

do współpracy!

+48 730 244 444

biuro@itgenerator.pl

Jacek Knaflewski


