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REWOLUCJA W BRANŻY: STOLCAD® MOBILE
Projektowanie drzwi i okien, zarządzanie zamówieniem oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji – a wszystko to przy użyciu jednej
aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie? W dobie spotykanych na każdym kroku zaawansowanych rozwiązań technologicznych wszystko jest możliwe. Przed Państwem najnowszy produkt firmy Sadowski Software – Stolcad® Mobile.

ne, Stolcad® Mobile umożliwia komponowanie oraz modyfikowanie
projektu bez konieczności dostępu do Internetu. Zatem nawet, gdy
użytkownik aplikacji nie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodo‑
wej wi‑fi, może z powodzeniem wprowadzać wszelkie niezbędne
dane oraz ustawiać parametry zamówienia. Dzięki możliwości wpi‑
sywania wyników podczas wstępnego pomiaru okien oraz drzwi,
zaoszczędza się ogromną ilość czasu oraz pozwala uniknąć ewen‑
tualnych błędów wynikających z wielokrotnego przepisywania no‑
tatek. Ponieważ pozostałe funkcje, takie jak np. obliczanie ceny, czy
szacowanie przewidywalnego terminu realizacji zlecenia dostępne
są już w trybie on‑line, warto upewnić się, czy w czasie spotkania
służbowego z klientem będziemy mieć dostęp do Internetu.

Wszystko pod kontrolą
Ogromnym ułatwieniem, zarówno dla zamawiającego jak i dla
producenta, jest możliwość bieżącego monitorowania statusu zamówienia – począwszy od momentu utworzenia projektu, poprzez
wszystkie kolejne kroki aż do wyboru transportu oraz dostarczenia
gotowego produktu w miejsce docelowe. Dzięki temu, użytkownik
programu Stolcad® Mobile w każdej chwili ma możliwość spraw‑
dzenia, co aktualnie dzieje się ze złożonym przez niego zamó‑
wieniem oraz – w razie ewentualnych komplikacji lub opóźnień
ze strony przewoźnika – może natychmiast zareagować podjęciem
odpowiednich działań. W zależności od tego, na którym etapie re‑
alizacji znajduje się zamówienie, przypisana jest do niego ikonka
w wyrazistym kolorze ze stosownym numerem uzależnionym od sta‑
tusu oferty. Sprawia to, że już na pierwszy rzut oka doskonale widocz‑
ny jest bieżący postęp prac. O aktualnym statusie oferty powiada‑
mia również widoczny przy ikonie opis informujący użytkownika o:
przyjęciu do realizacji lub odrzuceniu zlecenia, dacie poszczegól‑
nych etapów oraz terminie odbioru.
Podczas odbywających się w marcu 2014 roku norymberskich tar‑
gów Fensterbau Frontale, reprezentanci firmy Sadowski Software
przedstawili rewolucyjny program, Stolcad® Mobile, dostępny dla
wszystkich urządzeń działających w oparciu o system Android.
O przełomowości takiego rozwiązania nie trzeba nikogo przekony‑
wać – od tej pory, producenci stolarki otworowej zyskali niebywałą
możliwość posiadania… miniaturowego biura we własnej kieszeni.

Sprytne rozwiązania
Aplikacja Stolcad® Mobile jest elementem składowym rozbudowa‑
nego systemu produktów firmy Sadowski Software, którego centrum
stanowi doskonale znany użytkownikom program Stolcad® Professional. To właśnie z nim bezpośrednio łączy się wersja mobilna, która
bazuje na danych przez niego udostępnionych.
Stolcad® Professional wyposażony jest w specjalny panel admini‑
stracyjny przeznaczony do zarządzania aplikacjami. Producent
stolarki otworowej, będąc właścicielem programu, staje się równo‑
cześnie jego jedynym administratorem. Wiąże się z tym możliwość
sprawowania pełnej kontroli nad tym, jakie dane przekazywane
będą do Stolcad® Mobile, decydowania o wyborze technologii,
metody wyceny oraz zastosowaniu w aplikacji wybranych modu‑
łów wykupionych w Stolcad® Professional. Może to być na przykład
wyliczanie dźwiękochłonności (Rw) oraz współczynnika przenikania
ciepła (Uw).
Rola administratora niesie ze sobą szerokie spektrum możliwości
w zakresie zarządzania nie tylko programem, lecz również dostę‑

pem użytkowników do poufnych danych. Umożliwia to zastosowa‑
nie zaproszeń od producenta, które stanowią warunek bezwzględ‑
ny nawiązania współpracy. Kluczową funkcją jest włączanie oraz
wyłączanie użytkowników – aplikacja uruchamiana jest w formie
okna zaproszenia i bez zgody producenta osoby trzecie nie mogą
podjąć żadnych samodzielnych działań. Po zakończeniu współpra‑
cy z jednym użytkownikiem, zwolnioną licencję można przydzielić
innemu.
Panel administratorski wprowadza także szereg innych ułatwień –
m.in. funkcję włączania użytkownikom aplikacji Stolcad® Mobile
możliwości dokonywania zmiany cen i rabatowania.

Niewielki gadżet – potężne narzędzie
Intuicyjny interfejs oraz, dodatkowo, wbudowane ekrany pomo‑
cy, czynią Stolcad® Mobile programem na tyle prostym w użyciu,
iż niepotrzebne są żadne szkolenia w tym zakresie – każdy, nawet
najmniej biegły w obsłudze specjalistycznych programów użytkow‑
nik będzie w stanie szybko zorientować się, jak program działa i natychmiast rozpocząć z nim pracę.
Wykonanie projektu zajmuje zaledwie parę minut. Wystarczy kilka
ruchów palcem po ekranie dotykowym, by wprowadzić szczegóło‑
we parametry lub je zmodyfikować. Dzięki temu, iż jest to aplikacja
zainstalowana na urządzeniu mobilnym, które – z założenia – zawsze
nosi się przy sobie, dane takie, jak wymiary okna wprowadzić można
od razu po ich zmierzeniu na placu budowy lub w domu klienta.
Mimo iż większość aplikacji mobilnych działa wyłącznie w trybie on‑li‑

Jak cię widzą, tak cię piszą
Komunikacja mailowa z klientem opiera się głównie na trzech ty‑
pach wiadomości. Mail ofertowy, jak wskazuje jego nazwa, zawie‑
ra propozycję oferty dopasowanej do potrzeb zamawiającego.
Na dalszym etapie współpracy wyróżnić można jeszcze: mail z po‑
twierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz mail informujący o final‑
nej jego realizacji. Warto pamiętać o tym, że również w przypadku
komunikacji mailowej można budować pozytywny wizerunek firmy
– jeśli do zwyczajnych powiadomień o statusie dołączy się np. po‑
dziękowanie za skorzystanie z usług, będzie to dodatkowy, sympa‑
tyczny akcent, który sprawi, że klient pozytywnie zapamięta cało‑
kształt współpracy.
Użytkownik programu Stolcad® Mobile ma do swojej dyspozycji
proste w obsłudze konfiguratory maili uwzględniające makra, które
zamieniają identyfikatory na konkretne dane wynikające z aktual‑
nego statusu zamówienia – jest to niezwykle wygodne rozwiązanie.
Szablon oferty jest zaś opracowany w sposób bardzo przejrzysty
i czytelny. Aplikacja udostępnia również pięć różnych wariantów
kolorystycznych schematów oraz możliwość dołączenia do ofert
rysunków konstrukcji.

wane są unikalnymi kluczami w sposób, który gwarantuje skuteczne
zabezpieczenie poufnych danych w cyberprzestrzeni.
Wachlarz modułów dostępnych podczas pracy z aplikacją stale
wzbogaca się o nowe pozycje aby na bieżąco zaspokajać wszelkie
potrzeby klienta. Aktualnie program Stolcad® Mobile wyposażony
jest w dwa moduły dodatkowe. Pierwszy z nich umożliwia wprowa‑
dzenie do projektu poszerzeń – elementów konstrukcyjnych, które
są nie tylko niezwykle przydatne w przypadku niestandardowych
otworów okiennych, lecz również wykorzystywane do precyzyjne‑
go dopełnienia projektu klienta. Ilość dodawanych poszerzeń jest
nieograniczona. Użytkownik decyduje również o ich rozmieszczeniu,
kolorystyce i wykorzystanej technologii. Drugi moduł dodatkowy od‑
powiada za tworzenie zespolenia szyb oraz dobór ramek. W przy‑
padku, gdy nie ma określonych z góry modeli zespolenia, klient sam
definiuje parametry szyby zewnętrznej, środkowej oraz wewnętrznej
(chyba, że preferowana jest inna ilość szyb składowych). Po określe‑
niu kolorystyki szkła, dostępny jest podgląd, jak wybrana kompozy‑
cja będzie się prezentować – czytelna wizualizacja już na tym etapie
pozwala użytkownikowi zdecydować, czy efekt spełni jego oczeki‑
wania. Opisane moduły pozwalają na szybką edycję tych parame‑
trów oraz niezwykle proste wprowadzenie ich do projektu oferty.
Na zakończenie, jeszcze kilka przydatnych wiadomości na temat
aplikacji Stolcad® Mobile:
 Program wykorzystuje w komunikacji język SQL, co umożliwia pra‑
cę wszystkich aplikacji w ramach jednego systemu zarządzania
bazą danych.
 Akcentem ułatwiającym dodatkowo pracę jest możliwość doda‑
wania wybranych schematów do grupy „Ulubione”. Dzięki temu
najczęściej stosowane pozycje uplasują się na samym szczycie
listy i nie trzeba będzie ich ponownie wyszukiwać.
 W każdej chwili można powrócić do ustawień fabrycznych lub zre‑
setować aplikację do danych z zaproszenia. W razie popełnienia
poważniejszej pomyłki, w ciągu sekundy powrócić można do sta‑
nu wyjściowego oraz rozpocząć pracę od nowa.
 Funkcja wibracji informuje o zamknięciu aplikacji, dzięki czemu
użytkownik ma pewność, że program został wyłączony i nie bę‑
dzie niepotrzebnie pobierał dodatkowej energii. Ma to ogromne
znaczenie, gdy eksploatuje się go w pośpiechu, w drodze na bu‑
dowę, kolejne spotkanie służbowe lub do biura.
W XXI wieku era korzystania z wielu różnych programów ustępu‑
je miejsca nowoczesnym rozwiązaniom – dziś można zarządzać
całym procesem produkcji przy pomocy jednej aplikacji zainsta‑
lowanej na niewielkim urządzeniu. Stolcad® Mobile jest nie tylko
sprytnym gadżetem, lecz również ultranowoczesnym narzędziem
poprawiającym efektywność pracy na każdym jej etapie. Przy jego
pomocy każdy, nawet najmniej zaawansowany w dziedzinie infor‑
matycznej użytkownik jest w stanie samodzielnie utworzyć ofertę,
wysłać ją do klienta oraz monitorować dalsze losy zamówienia.
Zintegrowana współpraca z programem Stolcad® Professional oraz
możliwość zarządzania aplikacją mobilną z jego poziomu dodatko‑
wo czyni pracę łatwiejszą.
Dokładniejszych informacji na temat programu Stolcad® Mobile
chętnie udzieli zespół kompetentnych doradców w siedzibie
firmy Sadowski Software, dostępny pod numerem telefonu:
(0-56) 642 66 33 lub e-mail: stolcad@stolcad.pl.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Co jeszcze stanowi o wyjątkowości programu Stolcad® Mobile?
W pierwszej kolejności należy wymienić cechę niezwykle istotną, je‑
śli nie najważniejszą: bezpieczeństwo. Dane, które przesyłane są po‑
między programami Stolcad® Mobile i Stolcad® Professional, szyfro‑
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