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Cel pracy 
 Aplikacja ma na celu 
usprawnienie komunikacji 
pomiędzy grafikiem 
projektującym interfejsy 
użytkownika oraz jego 
klientem. 

 Podstawowym jej zadaniem jest 
intuicyjne i wygodne 
prezentowanie klientom 
projektów graficznych 
zamawianych produktów. 



Opis problemu 
Freelancerzy i małe firmy projektujące interfejsy użytkownika 
aplikacji lub stron internetowych stają przed koniecznością 
prezentacji swojej pracy klientowi. Zazwyczaj robią to przesyłając 
zleceniodawcy pliki graficzne (JPG) lub umieszczając je na 
serwerze w postaci strony internetowej i udostępniając jej adres. 



Opis problemu 
Wygląd przesłanego projektu w skrzynce majlowej klienta 



Opis problemu 
1. Praca nie jest widoczna w kontekście urządzenia. 
2. Problem z wyświetlaniem jeśli projekt posiada wiele stron. 
3. Problem z wizualizacją wielu wariantów jednej strony (np. 

dla różnych rozdzielczości ekranowych, wariantów 
kolorystycznych itd.) 

4. Praca na podglądach najczęściej jest „przeskalowana”, co 
uniemożliwia prawidłowy odbiór rozmiarów i krojów pisma. 
 

Powyższe problemy prowadzą najczęściej do niekończących się 
zmian na „żywym organizmie”. 



Analiza istniejących rozwiązań 
 Na rynku istnieje wiele aplikacji ułatwiających rozwiązywanie 
wcześniej wspomnianych problemów. Najczęściej jednak są to 
rozwiązania: 

•komercyjne (czasem drogie) 

•skomplikowane – zawierające bardzo dużą liczbę opcji i 
możliwości konfiguracji – niepotrzebnych przy normalnej pracy 
nad niedużymi projektami 

•korporacyjne – przeznaczone do pracy zespołowej z 
możliwościami komunikacji i współpracy wielu twórców 
projektu 



Analiza istniejących rozwiązań 
Adobe Experience Design 



Projekt 
 Na cały system składają się następujące moduły: 

1. Zarządzanie projektami 

2. Prezentacja dodanych przez projektanta projektów 
a. Wyświetlanie różnych stron oraz ich wariantów 
b. Możliwość nawigacji pomiędzy poszczególnymi stronami 

3. API, za pomocą którego zapisywane i odczytywane są 
informacje o projekcie w obu wcześniejszych modułach. 



Projekt 
 Prezentowane projekty dostosowują swój rozmiar do rozmiaru 
okna przeglądarki, z której w danym momencie korzysta 
użytkownik 



Smartfon Tablet Laptop 

Wariant dla 
smartfonów 

Wariant dla 
tabletów 

Wariant dla 
laptopów 



Widok wariantu „szerokiego” 
Widok wariantu szerokiego na ekranie o  rozdzielczości 960x560px 



Widok wariantu „mobilnego” 
Widok wariantu „mobilnego” na ekranie o  rozdzielczości 960x560px 



Wykorzystane technologie 
 Moduł API: 

 - AMP (Apache, MySQL, PHP) 

 Moduł „Client” oraz „Designer”: 

 - React.js 

 - Redux 

 - Webpack 

 Wersjonowanie: GIT 
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