
 



Wstęp 

  Podczas tworzenia projektu skupiliśmy się przede 
wszystkim na potrzebach uczelni oraz użytkowników, 
funkcjonalności, możliwości rozbudowy, mobilności oraz 
łatwości w obsłudze. 



O Projekcie 
  UEK Platform jest stroną 
internetową ułatwiającą 
komunikację między 
studentami oraz 
przedsiębiorcami z różnych 
sektorów. Dzięki niej 
przedsiębiorca za pomocą 
kilku prostych kroków może 
umieścić zlecenie na dany 
projekt a zespoły projektowe 
oraz organizacje studenckie 
umieszczać swoje prace. 



Rejestracja nowych użytkowników 
  Nowy użytkownik 
podejmujący się rejestracji 
ma do wyboru typ swojego 
konta przystosowany do jego 
indywidualnych potrzeb. 



Powiadomienia 
  Użytkownik może 
ustawić swoje własne 
spersonalizowane 
powiadomienia 
informujące o ważnych 
dla niego terminach 
bądź nowych wpisach w 
zleceniach na projekty. 
Istnieje możliwość 
wysyłania powiadomień 
bezpośrednio na 
telefony lub podany 
adres e-mail. 



Przeglądanie projektów 
  W skład funkcjonalności 
strony wchodzi 
przeglądanie gotowych 
projektów oraz rozwiązań 
opracowanych przez 
zespoły badawcze oraz 
organizacje studenckie. 
Wszystkie wpisy 
podzielone są na 
odpowiednie kategorie, 
które można poddawać 
edycji. 



Zlecenia na projekty 
  Zlecanie pracy wdrożeniowej 
nigdy dotąd nie było takie łatwe. 
Zleceniodawca po określeniu 
interesujących go wymagań 
jednym kliknięciem wysyła 
swoje ogłoszenie do niezliczonej 
grupy osób chętnych podjęcia 
się realizacji projektu. 
Użytkownicy mają również 
możliwość utworzenia nowego 
zespołu w celu podjęcia się 
projektu. Po uzgodnieniu 
wszystkich szczegółów 
zleceniodawca może przypisać 
projekt określonej grupie. 

 



Zarządzanie kontem 
  Zarówno przedsiębiorca jak 
i pozostali użytkownicy mają 
własne panele zarządzania 
kontem. Studenci w łatwy 
sposób mogą umieszczać 
swoje projekty oraz je 
udostępniać. 



Subskrypcje 
  Użytkownik może 
decydować, jakie 
powiadomienia będzie 
otrzymywał. Ma również 
możliwość subskrybowania 
interesujących go organizacji 
oraz instytucji by śledzić ich 
najnowsze wpisy. 



Podsumowanie 
  W dzisiejszych czasach dominuje technologia mobilna. Oferuje 
ona szeroką gamę możliwości oraz stanowi podstawowy środek 
komunikacji. Wszystkie nasze dokumenty jak i kontakty są w 
jednym miejscu, mamy do nich dostęp niezależnie od miejsca czy 
czasu. Inwestycje w coraz to nowsze rozwiązania technologiczne są 
podstawą w efektywnym zarządzaniu pracy. 
 
W naszej prezentacji przedstawiliśmy najważniejsze funkcje 
strony, które zostały specjalnie dostosowane zarówno do potrzeb 
organizacji studenckich jak i przedsiębiorców. Jesteśmy 
przekonani, że nasza strona internatowa wspomoże w znacznym 
stopniu pisanie prac wdrożeniowych przez co przysłuży się 
wszystkim sektorom w lokalnej gospodarce jak i społeczeństwu. 
 
  Dziękujemy za uwagę 


