
Wytyczne
projektowe
Założenia i wytyczne do projektu

Dokument ten to wskazówka, która nakreśla oczekiwania klienta, dotyczące
planowanego systemu. Zbiera informacje na temat grupy docelowej, głównych celów,
budżetu, idei i pomysłów związanych z realizacją projektu.

Czekoladowa 50b
52-326 Wrocław, Polska

hello@coal.software
(+48) 71 333 73 43

www.coal.software

dane kontaktowe Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon: Email:
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zleceniodawca

opis

skąd pomysł

opowiedz nam o sobie

Nazwa firmy:

Adres:

Adres www:

Telefon: Email:

Czym zajmuje się firma. Co
stanowi jej podstawową
ofertę lub jaki produkt /
usługę oferuje swoim
klientom.

Kiedy pojawił się pomysł?
Czy planowany system ma
rozwiązać problem z jakim
spotyka się firma a może
udało się zaobserować nowe
potrzeby grupy odbiorczej?

coal.software
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opisz co planujesz

opis projektu

cel projektu

grupa docelowa

Planowany termin realizacji:

Planowany budżet:

Czego ma dotyczyć
zlecenie? Czy zadaniem
planowanej aplikacji jest
usprawnienie procesu
wewnątrz firmy, a może ma
rozpoczać nową formę
komunikacji z klientami?

Jaki jest główny cel projektu?
Czy celem aplikacji będzie
usprawnienie procesów w
firmie, zwiększenie
sprzedaży, poszerzenie
grupy odbiorczej?

Kto będzie korzystał z
aplikacji? Czy będą to
pracownicy firmy czy klienci?
Co charakteryzuje tą
kategorię odbiorców?

coal.software
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konkurencja

propozycje
rozwiązań

wytyczne projektowe

Linki do stron internetowych
działających w tej samej
branży. Mogą to być strony
internetowe firm
działających w tej samej
branży lub systemy o
podobnej funkcjonalności
jak planowany stystem

Opisz główne
funkcjonalności systemu.
Jakie opcje będzie oferować
swoim odbiorcą. Co
użytkjownicy bedą mogli
wykonać na portalu. Jaki
zakres funkcjonalności
powinien posiadać panel
administracyjny.? Czy
system powinien być
zintegrowany z zewnętrzną
aplikacją?

coal.software
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jeśli masz
dodatkowe
informacje na
temat
planowanych
działań, wpisz je w
tym miejscu

chcesz coś dodać?
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