
System wspierający pracę 

inżynierów!

Oprogramowanie Pocket Inspections powstało z myślą o

usprawnieniu codziennej pracy inżynierów budowlanych oraz

wszelkich osób wykonujących inspekcje, audyty, inwentaryzacje czy

też wizje lokalne.

Sprawdź jak możemy zmienić Twoją codzienną pracę!



CZYM JEST APLIKACJA 
POCKET INSPECTIONS?

Nasza aplikacja ułatwia codzienną pracę inżynierów dzięki

skróceniu czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji np.

z inspekcji budowlanej.

Eliminujemy konieczność przepisywanie na komputer

notatek/uwag z inspekcji (dzięki funkcji dyktowania tekstu)

oraz konieczność wyszukiwania i katalogowania dokumentacji

fotograficznej. Oszczędzisz nawet do 80% czasu.

System składa się z aplikacji mobilnej na telefony i tablety z

systemem Android oraz iOS



Dzięki dyktowaniu notatek 

oraz dołączaniu zdjęć, 

nakład pracy potrzebny

na stworzenie 

dokumentacji został 

ograniczony do minimum

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ELASTYCZNOŚĆ
Sam definiujesz listę 

punktów do 

sprawdzenia/weryfikacji. 

Dzięki temu aplikację można 

używać praktycznie w każdej 

branży w której prowadzone 

są przeglądy

LEPSZA ORGANIZACJA EDYTOWALNY DOKUMENT

Dane są dostępne zawsze 

pod ręką a zdjęcia i notatki 

są powiązane z

konkretnym elementem 

oceny stanu technicznego

Wygenerowany dokument 

jest dokumentem 

edytowalnym co pozwoli Ci 

wprowadzić dodatkowe 

informacje lub dostosować 

do wymagań

System Pocket Inspections usprawni i ułatwi codzienną

pracę dzięki skróceniu czasu potrzebnego na stworzenie

raportu/dokumentacji z inspekcji

CO ZYSKASZ?



Indywidualni inspektorzy 

budowlani, kierownicy budów, 

inżynierowie odbierający 

mieszkania, budynki

INSPEKTORZY BUDOWLANI

DLA KOGO?

NADZÓR BUDOWLANY

FIRMY DEWELOPERSKIE

DOWOLNE INNE BRANŻE

Średnie i duże firmy 

deweloperskie

Urzędnicy nadzoru budowlanego Inżynierowie z wszelkich innych 

branż wykonujący 

inspekcje/przeglądy/audyty 

podczas których gromadzona 

jest dokumentacja fotograficzna i 

tekstowa

System powstał z myślą o zastosowaniu
w branży budowlanej

Jednak z uwagi na elastyczność systemu 
nadaje się on wszędzie gdzie  prowadzone
są przeglądy, inspekcje, wizje lokalne itd.

podczas których jest gromadzona 
dokumentacja fotograficzna i tekstowa



Utworzenie listy elementów podlegających

ocenie w przypadku inspekcji budowlanej np.

„Dach”, „Elementy konstrukcyjne budynku” itd.

Można skorzystać z zapisanej wcześniej listy.

Wykonanie inspekcji na terenie obiektu. W razie

zauważenia usterki/wady/braku, wpisanie lub

podyktowanie notatki, opcjonalnie można

dołączyć zdjęcia usterki.

Wysłanie danych inspekcji na serwer oraz

wygenerowanie przez system Pocket

Inspections edytowalnego dokumentu Word

zawierającego notatki i zdjęcia

Ewentualna korekta dokumentu np. dopisanie

podstawy prawnej czy też specyfikacji

technicznej obiektu. Dokument wynikowy.
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TRADYCYJNA INSPEKCJA    vs POCKET INSPECTIONS

Rozpoczęcie inspekcji. Brak jest konkretnej listy

elementów do oceny, istnieje ewentualność

pominięcia jakiegoś punktu

Zapisywanie notatek odnośnie wykrytych

usterek/wad/braków ręcznie w notesie, na

kartce papieru. Wykonywanie dokumentacji

fotograficznej za pomocą aparatu lub telefonu

Ręczne przepisanie notatek na komputerze

w domu/biurze.

Wyszukanie i skatalogowanie dokumentacji

fotograficznej. Przypisanie zdjęć do

konkretnych usterek. Stworzenie indeksu

rysunków
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Ewentualna korekta dokumentu np. dopisanie

podstawy prawnej czy też specyfikacji

technicznej obiektu. Dokument wynikowy.
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PRZEBIEG PROCESU –
WYBÓR MODUŁU

Możliwość 

skorzystania z 

gotowych szablonów 

w katalogu 

publicznym

GOTOWE SZABLONY WŁASNE LISTY

Zdefiniuj swoje listy 

i  używaj ich 

wielokrotnie!

Na tym ekranie należy wybrać moduł z którego zostaną dodane elementy 

podlegające ocenie w czasie inspekcji.

Użytkownik może zapisywać swoje własne listy. Istnieje całkowita dowolność w 

definiowaniu modułu i jego elementów.

Użytkownik może zaimportować moduł z szablonu lub utworzyć własny od 

podstaw



DODANIE ELEMENTU OCENY STANU 
TECHNICZNEGO

Szybkie dodawanie 

elementów oceny 

stanu technicznego 

do inspekcji 

SZYBKA EDYCJA

Na kolejnym ekranie jest możliwość dodania jednego lub wiele elementów 

oceny stanu technicznego, do aktualnie przeprowadzanej inspekcji. Jest 

również możliwość wprowadzenia własnych elementów.



OCENA STANU TECHNICZNEGO 
OBIEKTU

Każdy ze statusów 

oceny jest oznaczony 

innym kolorem co 

pozwala łatwo 

odnaleźć 

usterki/sprawy 

wymagające 

interwencji

WSKAŹNIK STATUSU NOTATKI ZDJĘCIA

Możliwość dodania wielu 

notatek do elementu 

oceny umożliwia 

szczegółowo opisać stan 

faktyczny. Notatki mogą 

być wprowadzane ręcznie 

lub mogą być dyktowane

Zdjęcia są powiązane 

z konkretnymi 

notatkami i 

elementami oceny 

stanu technicznego

Każdy element posiada status: stan bardzo dobry, dobry, zadowalający itd.

Do każdego z elementów można dodać jedną lub więcej notatek tekstowych 

oraz zdjęcia dokumentujące stan techniczny.



DODAWANIE UWAGI/NOTATKI

Za pomocą funkcji rozpoznawania 

mowy i przekształcania jej na tekst 

można szybko wprowadzić 

stosowne uwagi i komentarze

DYKTOWANIE TEKSTU DODAWANIE ZDJĘĆ

Zdjęcia mogą być zrobione 

wbudowanym aparatem 

fotograficznym lub dodane z 

biblioteki zdjęć

Zaobserwowany stan faktyczny należy udokumentować. Jest to możliwe na 

ekranie dodawania/edycji notatki. Tekst można wprowadzić na dwa sposoby: 

wpisując ręcznie na klawiaturze lub też wciskając ikonę mikrofonu i dyktując 

tekst który ma zostać dodany. Z tego ekranu jest możliwość zrobienia zdjęcia i 

dodania go do notatki



LISTA UWAG/NOTATEK

Bezpośrednio na liście 

notatek wyświetlone są 

miniatury zdjęć

PODGLĄD ZDJĘĆ

Na ekranie listy uwag/notatek można przeglądać, edytować i dodawać notatki 

tekstowe oraz zdjęcia powiązane z elementem podlegającym ocenie np. 

„Posadzki garażu wielostanowiskowego”



LISTA INSPEKCJI

SZKICE ROBOCZE WYSYŁKA RAPORTU NA E-MAIL

Dostęp do szkiców 

roboczych 

inspekcji/oględzin

Raport zawierający elementy 

oceny , notatki, statusy, oraz 

zdjęcia zostanie wysłany e-

mailem na adres użytkownika

Każda rozpoczęta inspekcja jest zapisywana automatycznie na liście inspekcji, 

dzięki czemu można dokończyć przegląd później. Z poziomu tego ekranu jest 

możliwe wysłanie danych na serwer i wygenerowanie raportu. 

Wynikowy dokument zostanie wysłany na adres e-mail użytkownika systemu 

Pocket Inspections. Raport jest w formacie MS Word dzięki czemu możliwe 

jest wprowadzenie dodatkowych informacji, ewentualna korekta czy też 

dostosowanie do indywidualnych wymagań



PRZYKŁADOWE RAPORTY

1. Przykładowy dokument – odbiór mieszkania w stanie 

deweloperskim wykonany dla klienta indywidualnego

(proszę kliknąć link) 

Raport z odbioru mieszkania – stan deweloperski

2. Przykładowy dokument – inwentaryzacja elementów 

systemu PPOŻ (sfotografowanie, przeliczenie np. czujek i 

dodanie notatek)

Inwentaryzacja systemu PPOŻ

Uwaga. Przykładowe raporty proszę pobrać i otworzyć w 

programie MS Word, w przeglądarce podgląd może nie 

załadować wszystkich zdjęć!

https://drive.google.com/file/d/1opmPEBoGh-mFbps1S614CqNPQEFkNjee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oaBo9u97DoGDlB5c1Mr8BZKFPJuzg6t/view?usp=sharing


ILE TO KOSZTUJE?

W chwili obecnej aplikacja jest udostępniona

bezpłatnie.

W przyszłości przewidujemy wprowadzenie

niewielkich opłat ze względy na koszty związane

z utrzymanie serwera, serwis oraz wsparcie.

Zapewniamy jednak że opłata będzie

dostosowana do rynku.



Aplikacja wymaga jedynie telefonu lub tabletu z

systemem Android oraz dostępem do Internetu. Nie

trzeba nic instalować na komputerze PC.

Aby rozpocząć należy:

1. Pobrać aplikację ze sklepu Google Play wyszukując

frazę „Pocket Inspections” lub otwierając

bezpośrednio w telefonie link:

AppStore:

https://itunes.apple.com/us/app/pocket-

inspections/id1361010953?mt=8

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocke

tinspections

2. Zarejestrować konto na za pomocą przycisku

dostępnego w aplikacji lub bezpośrednio na naszej

stronie internetowej www.pocketinspections.com

JAK ZACZĄĆ?

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź naszą stronę

www.pocketinspections.com

https://itunes.apple.com/us/app/pocket-inspections/id1361010953?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketinspections
http://www.pocketinspections.com/
http://www.pocketinspections.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketinspections&hl=pl&utm_source=website&utm_campaign=main&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketinspections&hl=pl&utm_source=website&utm_campaign=main&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-inspections/id1361010953?mt=8"
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-inspections/id1361010953?mt=8"


+48 660-312-716

TELEFON
marcin.pawlik@solvenet.pl

EMAILSOLVE-NET
Usługi Informatyczne Marcin Pawlik
Skarżyńskiego 5/11, 31-866 Kraków

PODSUMOWANIE
Dziękuje za uwagę. Niniejsza prezentacja miała na celu przedstawienie Państwu najważniejszych możliwości projektu Pocket 

Inspections. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, pomysły czy propozycje współpracy. Zapraszam do kontaktu na adres: 

marcin.pawlik@solvenet.pl

JEŚLI JUŻ TESTOWALIŚCIE PAŃSTWO APLIKACJĘ POCKET INSPECTIONS – PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIETY ONLINE. 

LINK PONIŻEJ.

Z PAŃSTWA POMOCĄ BĘDZIEMY MOGLI ULEPSZAĆ NASZE PRODUKTY

Wypełnij ankietę online

www.pocketinspections.com

WEBSITE

mailto:marcin.pawlik@solvenet.pl?subject=Mobilne Inspekcje - opinia
mailto:marcin.pawlik@solvenet.pl?subject=Mobilne Inspekcje - opinia
https://s.surveyplanet.com/Sy8y3JWNf
http://pocketinspections.com/

