
Analiza, projekt i 
implementacja systemu 
wspierającego komunikację i 
obsługę klientów dla firm 

Łukasz Zych
Numer albumu: 8073
Promotor: mgr inż. Jerzy Stankiewicz



AGENDA

WSTĘP 01
ANALIZA

MODELOWANIE NARZĘDZIA I 
ARCHITEKTURAPROJEKT INTERFEJSU
BAZA DANYCH

OMÓWIENIE APLIKACJI
TESTY

WNIOSKI I KIERUNKI ROZWOJU

03
05

07
09

02
04
06
08



WSTĘP
Cel i założenia

01



Solidne, nowoczesne, wygodne 

aplikacje mobilne dla klientów

Aplikacje McDonald’s, KFC, Lidl

POMYSŁ

vs



CEL

Celem jest przygotowanie 
aplikacji, która pozwoli wielu 
regionalnym firmom na 
zaoferowanie zbliżonych 
doświadczeń i wygody jaką 
posiadają już dzisiaj klienci 
znanych sieci. 



ZAŁOŻENIA SYSTEMU

Firmy mogą być 
otwarte także w nocy, 
więc system powinien 

być dostępny cały czas

Na żadnym etapie nie 
wymaga pomocy 

programisty

DOSTĘPNA NISKIE KOSZTY
Może być udostępniona 

za darmo, więc niezbędne 
jest ograniczenie kosztów 

utrzymania do minimum

ŁATWA W UŻYCIUUNIWERSALNA
Ma służyć zarówno 

firmom jak i ich 
klientom



ANALIZA
Użytkownicy, funkcje
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AKTORZY

Osoba fizyczna, która korzysta 
z Aplikacji przy użyciu 
Urządzenia, w celach 

niezwiązanych z jej działalności 
gospodarczą lub zawodową 

(klient Firmy).

UŻYTKOWNIK

Przedsiębiorca który w związku z 
prowadzoną działalnością 

oferuje Klientom określone 
towary lub usługi.

FIRMA



WYBRANE FUNKCJE

REJESTRACJA
Stworzenie i 

potwierdzenie konta

ZBIERANIE PIECZĄTEK
Uczestnictwo w 

programie 
lojalnościowych

WYKORZYSTANIE KUPONU
Skorzystanie z obecnie 

obowiązującej 
promocji

CRUD OFERT
Zarządzanie swoimi 

kuponami i pieczątkami

ODEBRANIE NAGRODY
Odebranie gratyfikacji 

za zebranie 
odpowiedniej ilości 

pieczątek

STATYSTYKI
Generowanie danych o 

wykorzystaniu ofert



MODELOWANIE
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UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY

Bez zalogowania się w systemie 
możliwe jest:

• przeglądanie zawartości aplikacji 
(sprawdzenie aktualnie dostępnych 
kuponów i kart z pieczątkami),

• stworzenie nowego konta,

• odzyskanie hasła do już 
posiadanego konta.

Diagram przypadków użycia dla użytkownika niezalogowanego 



UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY

Po wpisaniu prawidłowego loginu i 
hasła, użytkownik może:

• korzystać w pełni z dostępnych 
funkcji,

• zgłosić się do lokalu i wykorzystać 
interesujący go kupon,

• odebrać przysługującą mu 
pieczątkę za zakupy oraz odebrać 
nagrodę.

Diagram przypadków użycia dla użytkownika zalogowanego 



FIRMA ZALOGOWANA

Konto biznesowe posiada inne 
uprawnienia w stosunku do zwykłego 
użytkownika.

Po zalogowaniu się do niego można:

• tworzyć i zarządzać dostępnymi 
markami,

• tworzyć i zarządzać kuponami 
promocyjnymi,

• tworzyć i zarządzać kartami 
lojalnościowymi,

• generować statystyki.

Diagram przypadków użycia dla firmy zalogowanej



NARZĘDZIA I 
ARCHITEKTURA
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TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA



PROGRAMOWANIE REAKTYWNE



ARCHITEKTURA



PROJEKT INTERFEJSU
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PROJEKT INTERFEJSU

Użytkownik niezalogowany,  
makieta listy z kuponami

Użytkownik niezalogowany,  
makieta rejestracji

Użytkownik zalogowany,  
makieta ze szczegółami 

karty z pieczątkami

Firma zalogowana,
makieta dodania marki



BAZY DANYCH
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COGNITO
Nazwa Opis

1 User Kolekcja zawierająca informacje o Użytkowniku.

2 Business Kolekcja zawierająca informacje o Firmie.

AWS Cognito Pool dla Użytkowników AWS Cognito Pool dla Firm



BAZA DANYCH - MySQL
Nazwa Opis

1 Cities
Tabela zawierająca listę dostępnych do wyboru miast, niezbędną przy

tworzeniu Marki.

2 Categories
Tabela zawierająca listę dostępnych do wyboru kategorii, niezbędną przy

tworzeniu Marki.

3 Brands Tabela zawierająca informacje o Markach.

4 Loyalty_cards Tabela zawierająca informacje o Kartach Lojalnościowych.

5 Favourite_cards
Tabela zawierająca informacje o ulubionych Kartach Lojalnościowych dla

danego Użytkownika.

6 Stamps Tabela zawierająca informacje o przyznanych Pieczątkach.

7 Rewards Tabela zawierająca informacje o przyznanych Nagrodach.

8 Images Tabela zawierająca informacje o aktualnie używanych zdjęciach.

9 Coupons Tabela zawierająca informacje o Kuponach Promocyjnych.

10 Coupon_redeems Tabela zawierająca informacje o wykorzystaniu Kuponów.

Model fizyczny bazy



OMÓWIENIE 
APLIKACJI
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Konto firmowe - logowanie

• W celu zalogowania się należy 
wpisać email i hasło. 

• Istnieje możliwość otworzenia 
strony do odzyskania hasła. 

• Pola są walidowane, a Użytkownik 
otrzymuje informację zwrotną, jeżeli 
wystąpi błąd. 

• Po poprawnym zalogowaniu, ładują 
się dane dla danego konta.



Konto firmowe – dodanie kuponu

W celu dodania kuponu należy:  

• uzupełnić wyświetlone pola, takie 
jak: tytuł, opis, ograniczenia, markę 
(która jest wybierana z listy) oraz 
dodać zdjęcie,

• zapisać kupon za pomocą przycisku 
„Zapisz”, który staję się aktywny po 
uzupełnieniu wymagalnych pól.



Konto firmowe – dodanie karty

W celu dodania karty należy :  

• uzupełnić wyświetlone pola, takie 
jak: tytuł, opis, ograniczenia, ilość 
pieczątek, kod, markę (która jest 
wybierana z listy) oraz dodać 
zdjęcie,

• zapisać kartę za pomocą przycisku 
„Zapisz”, który staje się aktywny po 
uzupełnieniu wymagalnych pól.



Użytkownik – wykorzystanie kuponu

W celu wykorzystania kuponu należy:

• kliknąć na niego,

• po pojawieniu się strony ze 
szczegółami, kliknąć na niej przycisk 
„Wykorzystaj”,

• pokazać kupon osobie z obsługi w 
danym lokalu w celu naliczenia 
zniżki,

• kliknąć przycisk „Potwierdź”, a kupon 
zostanie oznaczony jako 
wykorzystany. 



Użytkownik – zebranie pieczątki

W celu zebrania pieczątki użytkownik 
powinien:

• kliknąć na stempel,

• poprosić osobę z obsługi w lokalu, 
aby wprowadziła kod pin 
potwierdzający przyznanie pieczątki.

Jeżeli kod jest prawidłowy, pieczątka 
zostanie dodana i podświetlona w 
aplikacji. 



Użytkownik – odebranie nagrody

W celu odebrania nagrody należy:

• kliknąć na stempel,

• pokazać informację o nagrodzie 
osobie z obsługi w lokalu,

• kliknąć „Potwierdź” i odebrać 
nagrodę od obsługi.

Można kliknąć „Anuluj”, a okno 
zostanie zamknięte i nie zostanie 
wykonana żadna akcja.

Po odebraniu nagrody, informacja ta 
będzie zapisana w bazie danych, 
widok karty zostanie zresetowany -
można zbierać pieczątki od nowa. 



Konto firmowe – statystyki

W celu wygenerowania statystyk należy 
uzupełnić wyświetlone pola, takie jak: 

• data od, 

• data do, 

• markę (jest wybierana z listy), 

• status (która jest wybierana z listy) –
który określa czy dany kupon albo 
karta z pieczątkami jest aktualnie 
aktywna, nieaktywna lub status jest 
dowolny.



TESTY
08



FUNKCJONALNE

TESTY
JEDNOSTKOWE OBCIĄŻENIOWE



WNIOSKI I 
KIERUNKI 

ROZWOJU
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DUŻO 
WYZWAŃ

WNIOSKI

Aplikacja została wykonana 
w całości przeze mnie. W 

rzeczywistości praca 
podzielona jest pomiędzy 

wiele osóbCHMURA
Implementacja pozwoliła 

lepiej poznać usługi w 
chmurze

SPEŁNIA 
WYMAGANIA

W aplikacji 
zaimplementowano 

funkcjonalności zgodne z 
wymaganiami



KIERUNKI DALSZEGO 
ROZWOJU

iOS

Natywna aplikacja

DEVOPS

Mikroserwisy, CI/CD, 
monitorowanie

KOLEJNE FUNKCJE
Przebudowanie pieczątek, 
filtrowanie ofert, strona z 
nowościami, notyfikacje 

push, logowanie Facebook



Czy są jakieś pytania?

kontakt@lzych.pl 
+48 515 527 638
www.lzych.pl

Dziękuję
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