NOWA GENERACJA USŁUG MOBILNYCH

Twoja własna aplikacja
mobilna na Android i iOS
KOMUNIKATOR NA SMARTFONY

Twoja własna aplikacja mobilna na Android i iOS – komunikator na smatfony

Czym jest aplikacja
mobilna mProfi?
Skonfigurujemy dla Ciebie
spersonalizowaną aplikację, która umożliwi
Ci kontakt z Twoimi odbiorcami.
My zajmiemy się wszystkimi technicznymi
aspektami, Ty zaś będziesz mógł skupić
się na najważniejszym, na komunikacji z
odbiorcami.
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→

Dostarczymy Ci Twoją
własną, spersonalizowaną
aplikację

→

Zajmiemy się
utrzymaniem aplikacji w
Google Play i Apple Store

→

Zapewnimy system do
wysyłania wiadomości do
Twoich odbiorców

Nowa generacja usług mobilnych –

Specyfikacja funkcjonalna aplikacji, wersja BASIC
APLIKACJA MOBILNA
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Dostępność w systemie operacyjnym Google Android
Dostępność w systemie operacyjnym Apple iOS
Czas developmentu aplikacji od momentu złożenia zamówienia – max. 10 dni roboczych
Aplikacja jest opublikowana jako darmowa w sklepach Google Play oraz AppStore/iTunes
Pobieranie aplikacji następuje z poziomu sklepu odpowiedniego dla danego systemu operacyjnego
Funkcja rejestracji i logowania użytkownika w aplikacji
Funkcja akceptacji regulaminu aplikacji
Funkcja akceptacji zgód zdefiniowanych przez właściciela aplikacji przez użytkownika aplikacji
Login użytkownika jest jednocześnie adresem e-mail
Wybór grupy (np. obszaru tematycznego), do której chce zapisać się użytkownik
Możliwość wyświetlania komentarzy użytkowników Facebooka pod wiadomością w aplikacji
Możliwość udostępniania wiadomości w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz Google+
Funkcja wysyłania wiadomości w aplikacji przez użytkownika końcowego
Funkcja odpowiadania przez użytkownika końcowego aplikacji na wiadomość otrzymaną w aplikacji
Sortowanie komunikatów w aplikacji w formie wątków
Funkcja dodawania otrzymywanych w aplikacji wiadomości do folderu Ulubione
Ustawienie wielkości czcionki aplikacji
Funkcja zapisu użytkownika aplikacji do bazy użytkowników mProfi.pl
Zarządzanie bazą użytkowników z poziomu panelu online mProfi.pl
Możliwość tworzenia dowolnych grup użytkowników w panelu mProfi

konfigurator aplikacji

§§Panel online, umożliwiający samodzielne zdefiniowanie parametrów i przygotowanie materiałów aplikacji w formie
gotowej do developmentu.
§§Możliwość samodzielnego wprowadzenia tytułu, podtytułu, oraz wszystkich tekstów stałych wyświetlanych w
aplikacji
§§Możliwość samodzielnego wprowadzenia elementów graficznych: logo, nagłówka, ikony oraz ekranu powitalnego
aplikacji
§§Możliwość powiązania aplikacji z aplikacją Facebook
§§Funkcja dodawania w panelu treści Regulaminu aplikacji, do akceptacji przez użytkownika końcowego w aplikacji
§§Funkcja dodawania treści Polityki prywatności widocznej w aplikacji
§§Funkcja definiowania Zgód o dowolnej treści, do akceptacji przez użytkownika końcowego podczas procesu
rejestracji w aplikacji
§§Możliwość aktywacji/deaktywacji danej Zgody
§§Możliwość ustawienia danej Zgody jako obowiązkowej / nieobowiązkowej
§§Możliwość dowolnego zdefiniowania treści strony „O Nas”
§§Strona „Kontakt” – wyświetlająca podstawowe dane teleadresowe zdefiniowane przez właściciela aplikacji
§§Funkcja zapisu stanu tworzenia aplikacji w kreatorze w dowolnym momencie pracy

Skrzynka wiadomości

§§Panel online umożliwiający zarządzanie komunikacją z aplikacją/aplikacjami
§§Możliwość zarządzania komunikacją wielu aplikacji jednocześnie
§§Możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich użytkowników posiadających zainstalowaną daną aplikację
§§Możliwość wysłania wiadomości tylko do wybranej grupy użytkowników
§§Możliwość prowadzenia komunikacji z każdym użytkownikiem końcowym aplikacji niezależnie, gdy odpowiedział na
wysłaną wiadomość
§§Zakładka wiadomości Wysłane – dostępne w formie sortowalnej listy z informacjami dotyczącymi daty wysłania i
ilością ewentualnie otrzymanych odpowiedzi
§§Funkcja tworzenia nowej wiadomości
§§Funkcja planowania wysyłania w konkretnej zaplanowanej dacie
§§Funkcja zapisu tworzonej wiadomości jako roboczej
§§Zakładka wiadomości Odebrane – dostępne w formie sortowalnej listy,
§§Organizacja komunikacji z danym użytkownikiem w formie wątku
§§Możliwość bezpośredniego prowadzenia rozmowy z danym użytkownikiem aplikacji bezpośrednio w formie czatu,
w jednym oknie rozmowy
§§Wyszukiwanie z funkcją filtrowania wiadomości wysłanych i odebranych.
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Wybrane
funkcjonalności
aplikacji
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→

Wysyłanie i odbieranie
wiadomości

→

Komunikacja z grupami
odbiorców

→

Budowanie i
segmentowanie bazy
odbiorców

→

Zarządzanie
komunikacją w panelu
online

→

Własna aplikacja z logo,
nagłówkiem i nazwą

→

Funkcje social sharing

→

Platformy Android i iOS

Nowa generacja usług mobilnych –

Specyfikacja funkcjonalna aplikacji, wersja PROFI
APLIKACJA MOBILNA

§§Dostępność w systemie operacyjnym Google Android
§§Dostępność w systemie operacyjnym Apple iOS
§§Czas developmentu aplikacji od momentu złożenia zamówienia – max. 10 dni roboczych
§§Pobranie aplikacji jest darmowe dla użytkownika końcowego
§§Pobieranie aplikacji następuje z poziomu sklepu odpowiedniego dla danego systemu operacyjnego
§§Funkcja rejestracji i logowania użytkownika w aplikacji
§§Funkcja akceptacji regulaminu aplikacji
§§Funkcja akceptacji zgód zdefiniowanych przez właściciela aplikacji przez użytkownika aplikacji
§§Login użytkownika jest jednocześnie adresem e-mail
§§Wybór grupy (np. obszaru tematycznego), do której chce zapisać się użytkownik
§§Możliwość wyświetlania komentarzy użytkowników Facebooka pod wiadomością w aplikacji
§§Możliwość udostępniania wiadomości w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter oraz Google+
§§Funkcja odpowiadania przez użytkownika końcowego aplikacji na wiadomość otrzymaną w aplikacji
§§Sortowanie komunikacji pomiędzy właścicielem aplikacji a użytkownikami końcowymi w formie wątków
§§Funkcja dodawania otrzymywanych w aplikacji wiadomości do folderu Ulubione
§§Ustawienie wielkości czcionki aplikacji
§§Zarządzanie bazą użytkowników z poziomu panelu online mProfi.pl
§§Funkcja zapisu użytkownika aplikacji do bazy użytkowników
§§Możliwość tworzenia dowolnych grup użytkowników w panelu mProfi.
§§Menu w postaci ikon graficznych dostępne na ekranie głównym aplikacji
§§Wyświetlanie w aplikacji artykułów tekstowych, graficznych i video stworzonych w panelu zarządzania
zawartością Menedżera aplikacji
§§Wyświetlanie w aplikacji Galerii zdjęć stworzonej w panelu zarządzania zawartością Menedżera aplikacji
§§Wyświetlanie w aplikacji artykułów typu „Lista ogłoszeń” stworzonych w panelu zarządzania zawartością
Menedżera aplikacji
§§Przeglądanie opublikowanej zawartości wraz z odtwarzaniem multimediów
§§Wywoływanie linków do stron zewnętrznych, które otworzą się w przeglądarce urządzenia

konfigurator aplikacji

§§Panel online, umożliwiający samodzielne zdefiniowanie parametrów i przygotowanie materiałów aplikacji w formie
gotowej do developmentu.
§§Możliwość samodzielnego wprowadzenia tytułu, podtytułu, oraz wszystkich tekstów stałych wyświetlanych w
aplikacji
§§Funkcja wyboru układu / szablonu graficznego aplikacji
§§Funkcja wyboru ogólnej kolorystyki aplikacji
§§Możliwość samodzielnego wprowadzenia elementów graficznych: logo, nagłówka oraz ekranu powitalnego
aplikacji
§§Możliwość powiązania aplikacji z aplikacją Facebook poprzez utworzone na Facebooku App ID
§§Funkcja dodawania w panelu treści Regulaminu aplikacji, do akceptacji przez użytkownika końcowego w aplikacji
§§Funkcja dodawania treści Polityki prywatności widocznej w aplikacji
§§Funkcja definiowania Zgód o dowolnej treści, do akceptacji przez użytkownika końcowego podczas procesu
rejestracji w aplikacji
§§Możliwość aktywacji / deaktywacji danej Zgody
§§Możliwość ustawienia danej Zgody jako obowiązkowej/nieobowiązkowej
§§Możliwość dowolnego zdefiniowania treści strony „O Nas”
§§Strona „Kontakt” – wyświetlająca podstawowe dane teleadresowe zdefiniowane przez właściciela aplikacji
§§Funkcja zapisu stanu tworzenia aplikacji w kreatorze w dowolnym momencie pracy
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Jak możesz
skonfigurować
własną aplikację

Z powodu udziału naszej drużyny w zawodach
okręgowych, trening wtorkowy zostaje odwołany.
Następny trening odbędzie się w terminie 8
czerwca o godz. 18:00 w hali sportowej.

→

Wypełnij zgłoszenie
zawarte na dole strony
mprofi.pl/app

→

Wybierz dopasowaną do
twoich potrzeb wersję i
wygląd aplikacji

→

Uzupełnij niezbędne
informacje w
intuicyjnym formularzu

→

Zleć wygenerowanie
aplikacji, niezwłocznie
otrzymasz do niej
dostęp

Do zobaczenia,
Wasz trener
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Nowa generacja usług mobilnych –

Specyfikacja funkcjonalna aplikacji, wersja PROFI / cd
Skrzynka wiadomości

§§Panel online umożliwiający zarządzanie komunikacją z aplikacją/aplikacjami
§§Możliwość zarządzania komunikacją wielu aplikacji jednocześnie
§§Możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich użytkowników posiadających zainstalowaną daną aplikację
§§Możliwość wysłania wiadomości tylko do wybranej grupy użytkowników
§§Możliwość prowadzenia komunikacji z każdym użytkownikiem końcowym aplikacji niezależnie, gdy
odpowiedział na wysłaną wiadomość
§§Zakładka wiadomości Wysłane – dostępne w formie sortowalnej listy z informacjami dotyczącymi daty wysłania i
ilością ewentualnie otrzymanych odpowiedzi
§§Funkcja tworzenia nowej wiadomości
§§Funkcja planowania wysyłania w konkretnej zaplanowanej dacie
§§Funkcja zapisu tworzonej wiadomości jako roboczej
§§Zakładka wiadomości Odebrane – dostępne w formie sortowalnej listy,
§§Organizacja komunikacji z danym użytkownikiem w formie wątku
§§Możliwość bezpośredniego prowadzenia rozmowy z danym użytkownikiem aplikacji bezpośrednio w formie czatu,
w jednym oknie rozmowy
§§Wyszukiwanie z funkcją filtrowania wiadomości wysłanych i odebranych

Zarządzanie zawartością aplikacji

§§Panel online do tworzenia treści wyświetlanych w aplikacji i zarządzania nimi,
§§Zmiany dokonywane w treści są natychmiast widoczne w aplikacji bez potrzeby ponownej aktualizacji aplikacji w
danym sklepie.
§§Możliwość stworzenia i edytowania artykułów zawierających tekst i grafikę
§§Możliwe osadzanie w treści artykułów filmów YouTube
§§Możliwe tworzenie i edytowanie galerii zdjęć
§§Możliwe tworzenie i edytowanie artykułów typu „Lista ogłoszeń” zawierających listę pozycji lub obiektów wraz z
podstawowymi danymi tych pozycji
§§Funkcja automatycznego tworzenia Menu na podstawie utworzonej zawartości
§§Możliwość stworzenia menu drugiego poziomu

Platforma mProfi.pl należy do firmy MATERNA Communications. Firma zarówno w Polsce, jak i na świecie
dostarczając usługi telekomunikacyjne.
Rozwijamy się, by sprostać potrzebom naszych klientów w zakresie komunikacji w biznesie poprzez wiadomości
mobilne. Uważnie słuchamy potrzeb użytkowników i stale udoskonalamy naszą platformę, tak by nasi klienci mogli w
pełni korzystać z potencjału jaki niesie ze sobą komunikacja mobilna w ich działaniach.
Nasz zespół to eksperci w swoich dziedzinach dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem
zdobytym podczas realizacji wielu wymagających projektów.
Nasze narzędzie mProfi jest rozwiązaniem gotowym do użycia dla każdego, jednakże jako Materna Communications
dostarczamy rozwiązania szyte na miarę. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, jeśli Klient ma określoną potrzebę to
my chętnie doradzimy i zrealizujemy każde zadanie!
Materna Communications Sp. z o. o.
ul. Wita Stwosza 28A
02-661 Warszawa

NIP: 521-32-85-986
KRS: 0000197766
REGON: 015656980
Przedsiębiorca Telekomunikacyjny UKE 9934
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Wygodne zarządzanie przez www
By ułatwić Ci zarządzanie komunikacją poprzez Twoją
własną aplikację mobilną przygotowaliśmy intuicyjny
w obsłudze panel administracyjny dostępny przez
przeglądarkę internetową. Wszystkie niezbędne funkcje
obsłużysz przez komputer, dzięki temu praca z Twoją
aplikacją będzie prosta i przejrzysta.
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Nowa generacja usług mobilnych –

Zgłoś chęć realizacji Twojej własnej
aplikacji
Przekażemy Ci niezbędne informacje oraz naszą asystę
w ciągu 24 godzin.

jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami
tel.: 800 889 904
tel.: 22 843 49 19
e-mail: Bok@mProfi.pl
www.mProfi.pl

9

