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APLIKACJE MOBILNE

Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne 
smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć do czegoś innego: do 
zabawy, do rezerwacji restauracji, do przeglądania zdjęć, czy do komunikacji.
Niestety koszt produkcji pojedynczej aplikacji mierzony jest w tygodniach 
programowania, testowania i publikacji. Oznacza to często kilkadziesiąt tysięcy 
złotych inwestycji. 

W MATERNA stworzyliśmy narzędzia 
do szybkiego i efektywnego 
produkowania aplikacji o charakterze 
komunikatora w bardzo atrakcyjnej 
cenie.

https://www.mprofi.pl
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Personalizacja Komunikatora

Komunikator Materna działa w oparciu o jednolity framework, dzięki któremu aplikacja powstaje 
szybko i sprawnie. Mimo to każda aplikacja może zachować swój indywidualny charakter dzięki per-
sonalizacji szeregu elementów wizualnych. Dlatego poszczególne elementy szaty graficznej, kolo-
rystyka, dane kontaktowe i formularze wiadomości zwrotnych są projektowane dla każdej aplikacji 
oddzielnie zgodnie z wytycznymi Klienta.

Podobnie jest z regulaminem usługi i oczywiście kanałami informacyjnymi - każdy użytkownik apli-
kacji sam decyduje jakie treści chce otrzymywać od urzędu, parafii, czy producenta.
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Komunikacja dwukierunkowa

Naszą aplikację nazywamy KOMUNIKATOREM, bo służy do dwukierunkowej wymiany treści po-
między administratorem i odbiorcami. Typowym przykładem jest relacja URZĄD MIASTA/GMINY 
i MIESZKAŃCY, lub PARAFIA-WIERNI, czy FIRMA-PRACOWNICY lub PRODUCENT-KLIENCI.
We wszystkich tych środowiskach niezbędna jest efektywna, szybka i tania komunikacja. Do roze-
słania są tysiące komunikatów jednej chwili! 

https://www.mprofi.pl
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Integracja z mProfi .pl

Komunikator MATERNA zintegrowany jest z mProfi .pl, platformą online do realizacji usług komu-
nikacji mobilnej, np. masowej wysyłki wiadomości SMS i głosowych, budowania baz promocyjnych, 
przeprowadzania głosowań SMS, kursów mobilnych, ankiet etc.

Wszystkie wiadomości kierowane do aplikacji oraz przychodzące od użytkowników Komunikatora 
trafi ają do mProfi .pl, gdzie można nimi odpowiednio zarządzać. 
Integracja z mProfi .pl

W Skrzynce Odbiorczej mProfi  można przeglądać wszystkie odbierane wiadomości, a w usłudze 
Budowania Bazy można tworzyć segmenty tematyczne, czyli Grupy, które pomagają w segmentacji 
bazy użytkowników.

Z mProfi .pl codziennie korzysta kilkuset klientów, w tym m.in. Kancelaria Prezydenta RP, urzędy 
miast i gmin, a także wielu klientów korporacyjnych oraz z sektora MŚP.
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Funkcjonalności Aplikacji
BASIC PROFI

Indywidualna strona powitalna, nagłówki wia-
domości, regulamin, dane kontaktowe Wszystkie funkcje wersji BASIC

Odbieranie wiadomości tekstowych z aktyw-
nymi linkami do multimediów

Tworzenie i publikacja własnych artykułów 
tekstowo - graficznych

Filtrowanie wiadomości według kanałów in-
formacyjnych Galeria zdjęć

Tworzenie, wysyłanie wiadomości zwrotnych 
dla Administratora Lista ogłoszeń

Zarządzanie komunikacją do Administratora 
z poziomu panelu mProfi.pl Wysyłanie multimediów z aplikacji

Platformy: Android, iOS Możliwość Integracji z kontem FB oraz 
integracji komentarzy

Zaawansowana forma graficzna

Centralne zarządzanie aplikacją i zawartością 
w dedykowanym module mProfi

Dynamiczne serwowanie publikowanych 
treści - możliwość dokonywania edycji w 
dowolnym czasie i miejscu

Integracja treści zewnętrznych w formie osa-
dzania w treści (embed)

Głosowania, ankiety

Platformy: Android, iOS, Windows Phone

https://www.mprofi.pl
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Wybrane realizacje

„Legionowo” – obsługa komunikacji z mieszkańcami
„Magdalenka” – dwukierunkowa komunikacja w ramach parafii
„Bolec.info” – mini portal informacyjny dedykowany mieszkańcom regionu bolesławickiego. 
„Mocne Słowo” – komunikaty, ogłoszenia, nowości, inspiracje z wydawnictwa Gloria24.pl
„Kropla Wieczności” – kontakt ze słuchaczami twórców reportaży radiowych i wydawców Gospel.pl

Zapraszamy do kontaktu
tel.: 800 889 904
tel.: 22 843 49 19

e-mail: BOK@mProfi.pl
www.mProfi.pl
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