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Konzultácia s OLTIS
Oltis
Testovanie mobilnej aplikácie zo strany firmy Oltis prebehlo. Na základe inžinierskeho diela
a pôvodného zadania vzišla otázka ako je na tom vernostný systém
My
Vernostný systém sme dali na nižšiu prioritnú úroveň, nakoľko nám k tomu chýbali nejaké biznis
riešenie – body za skenovanie sú síce jednoduché spraviť, ale nie sme si istý či dáva úplne zmysel,
preto sme sa zamerali radšej na aplikáciu pre handlerov, u nás by sme len vedeli dať bodíky za
skenovanie ale bez nejakých ďalších odmien
Oltis
Keďže to v zadaní je, mali by sme to spraviť aspoň nejaký základný vernostný systém, napr. tie bodíky
za skenovanie. Najvhodnejšie a najjednoduchšie riešenie by bolo dať za každý sken bodík
a zobrazovať počet bodov. V záverečnej správe len uviesť, že systém je implementovaný a jeho ďalšie
využitie sa môže doplniť neskôr.
Pre iných ako koncových zákazníkov by možno bolo vhodné zapojiť dopravcov, aby sa im tiež načítali
nejaké body, napr. za to že zákazník načíta ich QR.
Zatiaľ bude stačiť vernostný systém len pre koncového zákazníka, body by mohli byť rozdelené po
dopravcoch, ktorí ti doviezli alebo vyrobili.
My

Nebolo by vhodnejšie odmeňovať handlerov? Tým by sme ich motivovali k používaniu schainu a oni
by priviedli viac koncových zákazníkov
Oltis
To by bolo zbytočne zložité, jednoduchšie je odmeňovať zákazníkov.
Diskusia o mape kade výrobok šiel
Body za skenovanie – iba jeden bod za jeden výrobok u jedného načítajúceho, do záverečnej správy
napísať, že je to pripravené na doplnenie odmeňovania
My
Body má dostávať len prvý kto to naskenuje alebo všetci? Aby sa nestalo že v obchode niekto
naskenuje všetky výrobky a potom nik iný nedostane body
Oltis
Dostane body každý kto to načíta? A budú si môcť uplatniť body len registrovaní používatelia?
My
Áno len registrovaní, pre registrovaných by sme nevedeli ako uchovávať body (komu ich priradiť).
Oltis
Zhrnutie - Body dostanú len registrovaní
My
Dostanú body všetci, čo skenovali alebo len posledný?
Oltis
Všetci
My
Boli pri testovaní nejaké ďalšie nedostatky?
Oltis
Nie, je to jednoduchá, užívateľsky prívetivá a funkčná aplikácia

Technický návrh
Zobraziť na frontendoch len počet bodov a na backende pridať pole na počet bodov

Progress report
Adam
Nespravil som nič
Ivan
Robil som na drobnostiach, kategórie produktov sú už hotové a endpoint či je v shipmente vracia
shipment
Robo
Robil som na tom novom štýle aplikáci,e ale zberalo to veľa času, preto sme sa rozhodli robiť starým
spôsobom
Samo
Sr70 – pushnutý, hotová už je aj obrazovka po registrácii a zostali mi ešte tokeny
Majo
Dorábal som navigácie, dlho som to debuggoval a už to skoro správne funguje – necrashuje to, hádže
výnimku ale funguje
Jozef
Pridávanie nových kategórii je už skoro hotové, pracoval som na dokumente iitsrc

