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Przykład ekranu logowania 

O PROJEKCIE  

  Jesteśmy studentami drugiego roku 
informatyki z doświadczeniem w tworzeniu  
i kreowaniu oprogramowania. Tworząc koncepcję 
aplikacji braliśmy pod uwagę kilka perspektyw: 
 
- potrzeby uczelni  
- funkcjonalność 
- możliwości rozwoju aplikacji  
- potrzeby studentów  
- najnowsze technologie i trendy 
 
  Efektem naszych rozważań jest 
wizualizacja aplikacji przedstawiona  
w niniejszej prezentacji. 



INFORMACJA  

Ekran ustawień użytkownika 

W dzisiejszych czasach szybki przepływ 
informacji jest kluczowy do optymalnego 
planowania działań. Uważamy, że dobry 
system powiadomień to taki, który 
reaguje szybko na zmieniające się dane.  
 
Nasza aplikacja wzorem aplikacji 
największych serwisów 
społecznościowych aktualizowałaby dane   
w tle wyświetlając spersonalizowane 
powiadomienia, o najnowszych 
informacjach, na ekranie telefonu. 



INFORMACJA – SUBSKRYPCJE 
  

Ekran subskrypcji 

Użytkownik systemu, niezależnie czy 
będzie nim wykładowca, czy student – 
będzie mógł samodzielnie zdecydować  
o których powiadomieniach system ma 
go informować.  
 
Dodatkowo może podjąć decyzję, czy  
w ramach subskrypcji uwzględniać 
wydarzenia z danej kategorii w planie 
zajęć.  



POWIADOMIENIA  

Ekran powiadomień Powiadomienia na 
telefonie 

Podgląd powiadomienia 



PLAN ZAJĘĆ 

Ekran podglądu planu zajęć 

  Jeżeli użytkownik aplikacji 
miałby być informowany o wydarzeniach 
i zmianach w planie zajęć na uczelni to 
naszym zdaniem warto uwzględnić 
podgląd planu w funkcjach aplikacji.  
 
  Na ekranie podglądu planu 
użytkownik mógłby wyświetlać plan 
dnia, tygodnia lub miesiąca, który 
uwzględniałby również wszystkie 
informacje wynikające z zaznaczonych 
subskrypcji.  



ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA  

Ekran nawigacyjny panelu 
administracyjnego 

  Dla wygody użytkowników aplikacja 
daje możliwość wysyłania powiadomień.  
W założeniach naszego systemu istnieje 
system ról, który umożliwia przypisania 
uprawnień administracyjnych na przykład dla 
koła naukowego, które będzie mogło 
wysyłać powiadomienia swoim członkom, 
jeżeli zgodzą się oni na subskrypcję, a także 
dodawać nowe wydarzenia do swojego planu 
zajęć.  



WSPARCIE WIELU PLATFORM 

Multidevice support 

  Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii aplikacja 
dostępna byłaby na platformach takich jak komputery tradycyjne, 
laptopy, tablety i telefony, dzięki czemu użytkownik mógłby być 
stale na bieżąco z informacjami z uczelni. 



PRZYKŁADY INNYCH PODGLĄDÓW 

Podgląd aplikacji w poziomie na telefonie 

Podgląd aplikacji na tablecie 



PODSUMOWANIE 

  Przy wyborze oprogramowania decydującymi parametrami są 
zawsze cena, jakość i funkcjonalność. Z perspektywy użytkownika 
drugorzędny wydaje się dobór technologii do momentu do kiedy rozwiązania 
nie trzeba rozszerzać o nowe funkcjonalności lub interfejs użytkownika nie 
stanie się przestarzały. Dlatego właśnie zawsze warto inwestować  
w najnowsze technologie i trendy na rynku oprogramowania ponieważ tylko 
takie rozwiązania zapewniają długą i bezpieczną eksploatację.  
 
W naszej prezentacji staraliśmy się przedstawić funkcjonalność, którą 
wyobrażamy sobie w finalnej wersji oprogramowania na dzień dzisiejszy. 
 
W niniejszej prezentacji nie omówiono następujących elementów aplikacji: 
- filtrowania powiadomień  
- sposobu wyświetlania poszczególnych ekranów panelu  
administracyjnego  
- wyświetlania tygodni oraz miesięcy w planie zajęć  
- wyświetlania zmian w planie zajęć oraz określenia ich typów 

Dziękujemy za uwagę  


