Mobile brief
Zadanie pre tvorbu mobilných aplikácií

Tento dokument slúži ako východiskový bod pre tvorbu mobilnej aplikácie. Pomôže nadefinovať základné informácie potrebné pre
začatie akejkoľvek ďalšej práce a umožní správne nastavenie projektu. Čím viac informácií dostaneme, tým lepšie sme schopní
naplniť Vaše očakávania. Dokument je možné vyplniť v spolupráci so zástupcom asociácie.
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Verzia (upravuje agentúra)
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Pozadie projektu:
Zhrňte dôvody pre vznik mobilnej
aplikácie (ďalej len „aplikácie“).
Všeobecne popíšte udalosti alebo
situácie, ktoré viedli k rozhodnutiu
vytvoriť aplikáciu.

2. Opis projektu:
Ak sa jedná o komerčnú aplikáciu,
popíšte trh, na ktorom by sa mala
mobilná aplikácia presadiť. Ak sa
jedná o vnútrofiremnú aplikáciu,
popíšte firemné procesy, ktoré sa
snažíte vylepšiť.
3. Konkurencia:
Existujú na trhu podobné aplikácie?
Aké konkrétne? Popíšte plusy
a mínusy existujúcich riešení.

4. Konkurenčná výhoda:
Čím by sa mala mobilná aplikácia
odlišovať od konkurencie?

5. Cieľová skupina:
Kto bude užívateľom aplikácie?
Popíšte jednotlivé typy užívateľov
a ich potreby vzhľadom k aplikácii.
Napr. Bežný užívateľ nakupuje tovar v obchode,
manažér v reálnom čase sleduje predaj tovaru cez
aplikáciu.
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6. Účastníci projektu:
Kto bude ešte účastníkom projektu?
Napr. partnerská softvérová firma,
ktorá vyvíja webovú službu

STRATÉGIA REALIZÁCIE

7. Cieľ:
Napíšte stručný text, ktorý zhrnie
dlhodobý cieľ novej aplikácie.
Skúste použiť niektoré kľúčové slová. Napr. Aplikácia
PizzaHneď je komerčná mobilná aplikácia pre našich
zákazníkov, ktorí si chcú objednať donášku pizze cez
mobilný telefón. Aplikácia poskytne možnosť vybrať
si druh pizze a jednotlivé ingrediencie v nej. Ďalej
poskytne možnosť lokalizovať zákazníka cez GPS, čo
zjednoduší doručenie pizze kuriérom. Na rozdiel od
existujúcich systémov umožní aplikácia aj platbu cez
mobilný telefón.

7. Sekundárne funkcie:
Aká funkcionalita má
byť v ďalších verziách?

8. Nezahrnuté funkcie:
Aká funkcionalita v aplikácii
nebude zahrnutá?
Napr. Platby budú prebiehať vždy iba fyzicky.
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TECHNOLÓGIA

9. Platformy:
Na akých platformách má
aplikácia bežať?
Napr. smartfón, tablet

10. Operačné systémy:
Na akých operačných systémoch
má aplikácia bežať?
Napr. iOS, Android, Windows Phone 7, Symbian,
BlackBerry. Aké sú priority pre jednotlivé operačné
systémy? (5 – najviac, 1 – najmenej)

11. Kompatibilita:
Aký rozsah kompatibility pre
operačné systémy požadujete?
Napr. iOS5 a iOS6, Android 2.1 až Android 4.0

Na aké systémy sa bude
aplikácia napájať?
Napr. firemná databáza, domáce spotrebiče, atď.

12. API:
Existuje k týmto systémom API?
Koľko funkcií rádovo obsahuje?

13. Sociálne siete:
Na aké sociálne siete sa má
aplikácia napájať (Facebook,
Twitter, atď.)? Aké akcie môže
užívateľ na sociálnych sieťach
cez aplikáciu vykonávať?
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14. Prihlásenia:
Bude aplikácia vyžadovať
prihlásenie? Ak áno, ktoré?

15. Bezpečnosť:
Aké sú bezpečnostné obmedzenia,
aké sú požiadavky na ochranu dát?

16. Landing page:
Prajete si vytvorenie Landing page
pre aplikáciu?

17. Ostatné:
Máte iné požiadavky, ktoré zatiaľ
neboli spomenuté?
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DETAILY VÝROBY

18. Deadline:
Aký je predpokladaný termín
spustenia mobilnej aplikácie?

19. Budget:
Aký je Váš rozpočet pre aplikáciu?
Ak máte stanovený rozpočet uveďte ho prosím sem.
V prípade, že nemáte stanovený rozpočet, prosím,
uveďte finančný interval pre tento projekt.

20. Zodpovedná osoba:
Kto je zodpovedný za vedenie
a komunikáciu a kto za záverečné
schvaľovanie?
Prosím udajte zoznam mien, pozíciu,
email adresu a tel. číslo.
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