Załącznik 1. Wymagania techniczne
Wymagane jest opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne, gwarantujące dostęp on-line do
istniejącego portalu www.czarteruj.com.
Aplikacja ma służyć armatorom do zarządzania własną flotą jachtów. Aplikacja ma być zintegrowana
z portalem www.czarteruj.com i służyć jako dodatkowa funkcjonalność portalu. Każda zmiana
parametru w aplikacji przekazywana jest do bazy danych czarteruj.com oraz każda zmiana w bazie
czarteruj.com jest bezpośrednio przekazywana do aplikacji (pełen dostęp on-line).
Funkcjonalności aplikacji:
1. Zarządzanie statusami jachtów: wyświetlenie, możliwość natychmiastowego oznaczenia
statusów jachtów (np. sprzedany, wolny, jacht uszkodzony, wstępna rezerwacja, umowa
zawarta, wydrukowana, opłacona zaliczka, czarter w pełni opłacony, rezygnacja/anulowany,
etc.).
2. Widok jachtu: pokazanie od kiedy do kiedy jest wyczarterowany, skąd dokąd płynie
3. Informacja ubezpieczeniowa: informacja per jacht o terminie zakończenia ubezpieczenia
4. Panel rezerwacji, gdzie mamy widoczne wszystkie rezerwacje
5. Widok kalendarza, gdzie mamy zaznaczone czy jacht ma wpisane ceny za dany okres, czyli
czy jest dostępny do rezerwacji w danym terminie
6. Modyfikacja kalendarza - dodawanie rezerwacji - maksymalnie proste, "tap" dodaje
rezerwacje, zaznaczam datę i jacht automatycznie przestaje być widoczny w sprzedaży w
danym okresie.
7. Armator może oznaczyć jacht do ubezpieczenia, w takiej sytuacji admin portalu
www.czarteruj.com dostaje powiadomienie e-mail a o tym, że armator jest zainteresowany
ubezpieczeniem danego jachtu/ów.
8. Wypisane wszystkie aktualne włączone zniżki i promocje dla każdego jachtu.
9. Przy danej rezerwacji przycisk "generuj umowę" dla klienta z możliwością przesłania mailem.
Akcja generowania umowy wykonana zostanie po stronie portalu czarteruj.com
10. Notatki na poziomie jachtu
11. Zakładka z przychodami i kosztami w danym sezonie, miesiącu, okresie z kalendarza. Średnia
czartero-doba w danym okresie, ile dni jacht pływał ile nie, ile jacht przyniósł przychodów.
Dane pobrane z czarteruj.com
12. Koszty stałe dodawane przez armatora - ubezpieczenia, opłaty portowe, sprzątanie,
naprawy, remonty, inne – dane wymieniane z czarteruj.com
13. Powiadomienia o kończącym się czarterze / ubezpieczeniach - sms, email, wiadomości push.
14. Unikalne linki - link aktywny tylko na 24h. Armator ma możliwość podania w linku unikalną
cenę. Z listy jachtów wybiera daty i pole do ceny/zniżki , zatwierdza i jest generowany
unikalny link, następnie ma możliwość wysłania na adres email, może opublikować na FB
oraz udostępnić we wszystkich możliwych aplikacjach na smartfonie. Taki link jest

jednorazowy, wygasający po 24h, a cena trzymana także w sesji i następnie jako wyjątek
wprowadzana do statystyk.
15. Aplikacja ma działać na systemach Android, iOS oraz Windows Mobile
16. Obsługiwane wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, rosyjska. Tłumaczenia po
stronie wykonawcy.
17. Automatyczne tłumaczenie via google API fraz wprowadzanych przez armatorów jak np.
opisy jachtów.
Wymagania dodatkowe:
1. Czas realizacji projektu: 4 miesiące kalendarzowe

Aktualna specyfikacja środowiska czarteruj.com:
Baza danych mysql 5.5.45-37.4 (wkrótce 5.6)
mysql.connect_timeout - 60s
LiteSpeed V6.8
php 5.6.13 - wkrótce 5.7
curl 7.19.7
laravel 4.2 /5

Kontakt i zapytania:
Łukasz Falkowski,
tel. 606 460 793
email: info@czarteruj.com

