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1. Wstęp 
 

Niniejszy dokument powstał jako druga część podsumowania przeprowadzonych badań 

przemysłowych i prac rozwojowych w trakcie projektu.  

IT Business Consulting Group sp. Z o.o. opracowała niniejszy dokument jako część zadania 6 

będącego ostatnim etapem prac B+R w projekcie „Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci 

innowacyjnych rozproszonych terminali”.  

Projektowane automaty mają na celu umożliwienie wysyłki listów oraz paczek w samoobsługowy 

sposób, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ITBCG przeprowadziło analizę materiałów, które 

zostaną wykorzystane w budowie samoobsługowych terminali.  

W niniejszym dokumencie podsumowano testy przeprowadzone przez ITBCG wraz z ASAPON sp. z 

o.o. potwierdzające zgodność stworzonych prototypów, wraz z oprogramowaniem, z wytycznymi 

zawartymi w projekcie, jego dokumentacji oraz innymi wytycznymi ASAPON sp. z o.o.. Testy te 

potwierdzają również szeroko rozumianą użyteczność przygotowanych prototypów oraz ich jakość i 

bezpieczeństwo. 

W drugiej części raportu umieszczono dokumentację techniczną opracowanych rozwiązań w toku 

realizacji projektu. Należy podkreślić, że informacje zawarte w tym dokumencie są sklasyfikowane 

jako poufne. Rozwiązanie opisane w dokumencie, podobnie jak w innych projektach objęte jest 

tajemnicą przemysłową. Poufność danych zawartych poniżej jest chroniona prawnie, co więcej 

rozwiązane opisane poniżej są przedmiotem postępowania patentowego i w związku z tym, 

podlegają dodatkowej ochronie. 
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2. Podsumowanie przeprowadzonych testów 

2.1. Sprawdzenie stabilności pracy urządzenia w trybie non stop, 24 godziny na 

dobę 
 

Możliwość pracy ciągłej terminalu samoobsługowego jest kluczową kwestią pozwalającą na z jednej 

strony poprawienie zadowolenia użytkownika, a z drugiej na redukcję kosztów obsługi i serwisu 

urządzeń. Stabilne i niezawodne urządzenie pozwala na długookresowe oszczędności i wzrost 

zadowolenia klientów. 

W ramach sprawdzenia czy opracowany prototyp dobrze wywiązuje się z postawionych mu celi 

dotyczących ciągłości i niezawodności pracy, przeprowadzono test polegający na długotrwałej pracy 

urządzenia w warunkach odpowiadającym realnemu użyciu przez klientów. 

Urządzenie testowe zostało uruchomione na długo przed rozpoczęciem procedur testowych. W 

urządzeniu aktywowano wszystkie systemy i funkcje, a samo urządzenie umieszczono w lokalizacji 

odpowiadającej przyszłemu użytkowaniu w terenie.  

Z uwagi na czas trwania testu wynoszący kilka miesięcy, nie można stwierdzić jednogłośnie, że 

urządzenie może pracować np. przez rok bez żadnej przerwy w użytkowaniu. Na podstawie wyników 

testu, można jednak stwierdzić, że w całym okresie testu nie odnotowano problemów z 

zachowaniem urządzenia. Co więcej, przeprowadzone testy parametrów technicznych zasilania i 

innych komponentów, pozwoliły na wydanie oceny, że praca urządzenia jest stabilna, a wszelkie 

newralgiczne elementy takie jak zasilacze, ekrany dotykowe oraz drukarki pracują stabilnie.  

Powyższe ustalenia pozwalają twierdzić, że w trakcie użytkowania terminali nie powinny być 

odczuwalne awarie bądź przestoje w pracy urządzenia. Testy Ciągłości pracy urządzenia będą 

kontynuowane także po zakończeniu fazy badawczej projektu, by dopełnić uzyskanego obrazu. 

 

2.2. Sprawdzenie funkcjonalności modułów łączności 
 

Wszystkie testy dotyczące modułów łączności oraz sprzętu odpowiedzialnego za nawiązywanie i 

utrzymanie połączenia z siecią Internet a tym samym z serwerem głównym przebiegły pomyślnie.  

Co więcej, stabilna łączność była konieczna do przeprowadzenia niemalże wszystkich testów z 

zadania nr 4. W trakcie wykonywania testów nie związanych bezpośrednio z łącznością, nie 

napotkano żadnych problemów nawiązywaniem czy też utrzymywaniem stabilności połączenia.  

Dowodzi to, że realizacja funkcjonalności odpowiedzialnych za łączność stoi na wysokim poziomie. 

Przeprowadzono poniższe testy: 
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Weryfikacja nawiązywania łączności przez urządzenie zdawczo-odbiorcze z systemem. 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Urządzenie nawiązuje łączność z bazą danych w celu transferu informacji dotyczących przesyłki 

2. Urządzenie łączy się z bazą danych za pomocą sieci Internet 

3. Transfer danych jest możliwy 

Urządzenie uzyskuje połączenie z bazą danych, umieszczoną na serwerze, za pomocą sieci Internet. 

Prototyp urządzenia poprawnie reaguje na celowo wyłączony dostęp do Internetu, informując o tym 

operatora serwisowego. Testy przeprowadzono zarówno fizycznie wyłączając modem z dostępem do 

Internetu, jak i wygłuszając sygnał dochodzący z sieci komórkowej do modemu. 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie statusu urządzenia, wyświetlanego w automacie, przy celowym zerwaniu połączenia z 

siecią Internet. 

 
Stwierdzono brak łączności z Internetem 
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2. Sprawdzenie statusu po przywróceniu połączenia 
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     Nawiązywanie łączności z urządzeniami mobilnymi 

Weryfikacja nawiązywania łączności między urządzeniem zdawczo – odbiorczym a urządzeniami mobilnymi 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik podchodzi do urządzenia w celu nadania bądź odbioru przesyłki 

2. Użytkownik łączy się z urządzeniem za pomocą protokołu Bluetooth Beacon 

3. Łączność między urządzeniem zdawczo-odbiorczym a urządzeniem mobilnym zostaje nawiązania. 

4. Dane są transferowane między urządzeniem zdawczo-odbiorczym a urządzeniem mobilnym 

Protokół Bluetooth Beacon pozwala na nawiązanie połączenia między automatem a dowolnym 

urządzeniem mobilnym, wyposażonym w opcję transferu danych Bluetooth 

Pozytywna                                     

 

1. Włączenie opcji wyszukiwania połączenia z poziomu aplikacji mobilnej 
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2. Sprawdzenie statusu nawiązanego połączenia na urządzeniu 

 

Do testów zastosowane urządzenie Samsung Galaxy A5, zarejestrowane w sieci Plus. 

 

 

 

2.3. Sprawdzenie możliwości zdalnej aktualizacji urządzeń i ich zdalnego 

włączania i wyłączania 
W trakcie realizacji testów, nie napotkano na żadne problemy z punktu widzenia diagnostyki 

urządzeń, ich aktualizacji oraz możliwości ich zdalnego włączania i wyłączania. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że możliwość zdalnego włączenia automatu zależy od stabilności przyłącza energii 

elektrycznej, jeżeli w danym momencie występuje awaria zasilania, urządzenie nie może zostać 

włączone. Włączenie urządzenia na zasilaniu awaryjnym traci w takim przypadku sens. 

 

     Zdalne wyłączanie/uruchamianie automatów 
 
Weryfikacja możliwości zarządzania automatami na odległość za pomocą systemu centralnego 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 
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1. Administrator loguje się w systemie 

2. Administrator przechodzi do zakładki terminale 

3. Administrator wybiera szczegóły urządzenia 

4. Administrator może dowolnie ustawiać dostępność urządzenia z poziomu panelu administracyjnego 

Panel administracyjny umożliwia zarządzanie dostępnością terminali 

Pozytywna                                     

 

1. Logowanie do panelu 

 
2. Wybór polecenia „Terminale” 
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3. Wybór szczegółów danego terminalu i możliwość zarządzania jego dostępnością (włączanie, 

wyłączanie, restart, wzywanie serwisanta, reset łączności) 
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Auto-aktualizacje oprogramowania automatu 

Weryfikacja możliwości samodzielnego aktualizowania urządzenia w wyznaczonym terminie 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Administrator ustawia w panelu administracyjnym regularne dokonywanie auto-aktualizacji 

2. System centralny łączy się z oprogramowaniem automatu o wyznaczonej porze 

3. Aktualizacje zostają zainstalowane w automacie. 

System centralny umożliwia zdalne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania automatu o 

wyznaczonych przez administratora porach 

Pozytywna                                     

 

1. Zainicjowanie autoaktualizacji przez administratora. 

2. Sprawdzenie statusu urządzenia w trakcie dokonywania aktualizacji 

 
3. Sprawdzenie statusu urządzenia po dokonaniu aktualizacji 
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Przeprowadzenie auto-aktualizacji 

Weryfikacja możliwości automatycznej aktualizacji aplikacji 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Administrator ustawia w panelu administracyjnym stałą datę instalacji nowych aktualizacji 

2. Aplikacja mobilna pobiera automatycznie nowe aktualizacje 

3. Nowe aktualizacje są instalowane zgodnie z harmonogramem 

Aktualizacja oprogramowania aplikacji możliwa jest automatycznie poprzez wydanie odpowiedniego 

polecenia w panelu administracyjnym 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie statusu aplikacji w reakcji na polecenie aktualizacji 

1.1. Sprawdzenie statusu przed aktualizacją 
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1.2. Sprawdzenie statusu po dokonaniu aktualizacji 
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2.4.  Sprawdzenie funkcjonalności realizacji płatności w urządzeniu, aplikacji 

mobilnej, serwisie WWW 
W oprogramowaniu terminalu samoobsługowego, aplikacji mobilnej oraz serwisu WWW zaszyto 

funkcjonalności pozwalające na realizację płatności przy użyciu nowoczesnych metod płatności 

bezgotówkowych. Bezpośrednio  w terminalu, użytkownik może dokonać płatności kartą poprzez 

terminal, w serwisie WWW użytkownik dysponuje możliwością opłacenia przesyłki z góry poprzez 

przelewy ekspresowe oraz płatność kartą poprzez Internet. W aplikacji mobilnej możliwe jest 

opłacenie przesyłki z góry przy pomocy zapisanej wcześniej karty płatniczej.  

Wszystkie funkcjonalności zostały gruntownie przetestowane, w trakcie testów nie napotkano 

żadnych problemów. Poniżej zamieszczono zapis wybranych procedur testowych dotyczących 

realizacji płatności. 
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Obsługa płatności 

Weryfikacja możliwości dokonywania płatności przez klientów za pomocą terminalu, strony internetowej 

oraz aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient zamierza nadać przesyłkę 

2. Klient dokonuje nadania przesyłki: 

2.1. Za pomocą terminalu nadawczo-odbiorczego 

2.2. Za pomocą aplikacji mobilnej 

2.3. Za pomocą strony internetowej 

3. System wyświetla klientowi informacje podsumowujące 

4. Klient ma możliwość dokonania opłaty za przesyłkę 

5. Klient wybiera dogodną formę płatności 

6. System obsługuje wybraną płatność 

7. Klient dokonuje autoryzacji operacji 

8. System wyświetla komunikat o udanym transferze środków 

Aplikacja mobilna, terminal oraz strona internetowa usługi umożliwiają dokonywanie płatności za pomocą 

wybranych metod. 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie dostępności metod płatności w aplikacji mobilnej 
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2. Sprawdzenie dostępności metod płatności w terminalu nadawczo-odbiorczym 
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3. Sprawdzenie możliwości dokonania płatności na stronie internetowej usługi 
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Weryfikacja możliwości dokonania płatności za pomocą karty płatniczej i aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient dokonuje nadania przesyłki 

2. Klient zamierza dokonać płatności 

3. Klient rejestruje kartę w systemie 

4. System zapisuje dane karty 

5. Klient dokonuje płatności za przesyłki 

6. System pobiera opłaty zgodnie ze schematem płatności kartowej 

Aplikacja umożliwia dokonanie płatności za przesyłki za pomocą zaczytanych danych karty płatniczej 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie możliwości rejestracji karty w aplikacji 
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2. Sprawdzenie możliwości dokonania płatności w aplikacji za pomocą karty płatniczej 

 

 

 

 

 

Łączność z systemem operatora płatności 

Weryfikacja nawiązywania łączności między systemem usługi a systemem operatora płatności. 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient zamierza dokonać płatności za usługę 

2. Klient wybiera formę płatności 

3. System przekierowuje klienta do odpowiedniego schematu płatności 

System przekierowuje klienta ze strony internetowej usługi do wybranego schematu płatności 

Pozytywna 
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1. Sprawdzenie przekierowania w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej 
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2. Sprawdzenie przekierowania w przypadku płatności za pomocą przelewu internetowego 
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Przeprowadzenie transakcji przelewami 

Weryfikacja możliwości przeprowadzenia transakcji za pomocą przelewów Sofort 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient zamierza dokonać płatności za przesyłkę 

1. Klient wypełnia dane nadania 

2. Klient wybiera płatność przelewem 

3. System przeprowadza płatność zgodnie z wybranym przez klienta schematem płatności 

System umożliwia płatności przelewem Sofort 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie możliwości dokonania płatności 
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2. Sprawdzenie schematu płatności 

 



 

  
  

 

 

  

 

32 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

 

 

 



 

  
  

 

 

  

 

33 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

 

 

 

 

 

Autoryzacja transakcji i wymiana danych z systemem 

Weryfikacja finalizacji transakcji za pomocą karty płatniczej i przelewu internetowego 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient finalizuje płatność w wybranym schemacie płatności 

2. Klient zostaje przekierowany na stronę usługi 

3. Wyświetlane jest podsumowanie transakcji 

Skuteczne przejście ze strony schematu płatności na stronę internetową usługi po finalizacji transakcji 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie przejścia w przypadku płatności przelewem 
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2. Sprawdzenie przejścia w przypadku płatności kartą 
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2.5. Sprawdzenie funkcjonalności modułów przesyłek – nadawanie i odbiór 
Kluczowa funkcjonalność jaką jest możliwość nadawania przesyłek oraz ich odbiór została 

przetestowana w toku realizacji projektu. W trakcie testów nie napotkano problemów z realizacją tej 

funkcjonalności. Urządzenie poprawnie realizowało proces nadawania przesyłki zarówno z aplikacji 

mobilnej, strony WWW lub bezpośrednio z automatu. Odbieranie przesyłek również nie stanowiło 

problemu. 

Poniżej przedstawiono zapis wybranych procedur testowych.  

 

Przyjęcie przesyłki wygenerowanej z aplikacji 

Weryfikacja poprawności działania systemu w zakresie przyjęcia przesyłki 

wygenerowanej z aplikacji 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego 

się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza nadać przesyłkę 

2. Użytkownik uruchamia aplikację mobilną 

3. Użytkownik wybiera opcję nadania przesyłki 
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4. Użytkownik wprowadza dane adresowe 

5. Użytkownik wybiera formę dostawy oraz definiuje opcje dodatkowe 

6. Aplikacja wyświetla informacje podsumowujące 

7. Użytkownik zapisuje przesyłkę na serwerze 

8. Aplikacja generuje kod numeryczny oraz kod QR 

System pozwala na udane przejścia między kolejnymi ekranami, a także gromadzi 

dane wprowadzane przez użytkownika. System reaguje poprawnie na polecenia 

wydawane przez użytkownika i szacuje koszt przesyłki w zależności od formy 

dostawy. System generuje kod QR oraz kod numeryczny przypisany do danego 

zamówienia. 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego 

 
2. Sprawdzenie przejścia do kolejnych ekranów aplikacji 
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3. Sprawdzenie informacji podsumowującej 
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4. Sprawdzenie generowania kodów przesyłki 
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Przyjęcie przesyłki nadanej z automatu 

Weryfikacja poprawności działania systemu w zakresie przyjęcia przesyłki od 

użytkownika nadanej z automatu 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego 

się w poniższych etapach: 

9. Użytkownik zamierza nadać przesyłkę 

10. Użytkownik wybiera opcję nadania przesyłki 

11. Użytkownik wybiera sposób wprowadzenia danych o przesyłce 

11.1. Użytkownik wybiera opcję wprowadzenia danych ręcznie 

11.1.1. Użytkownik wprowadza ręcznie dane adresowe 

11.1.2. Użytkownik wybiera formę dostawy i definiuje opcje dodatkowe 

11.1.3. Użytkownik umieszcza przesyłkę w oknie z wagą 

11.1.4. System szacuje wagę przesyłki 

11.1.5. Użytkownik akceptuje koszt przesyłki 

11.1.6. System generuje etykietę nadawczą 

11.1.7. Użytkownik nakleja etykietę nadawczą na przesyłkę 

11.1.8. Użytkownik zatwierdza paczkę 

11.1.9. Urządzenie przyjmuje przesyłkę 

11.2. Użytkownik wybiera opcję wczytania danych za pomocą kodu 

numerycznego 

11.2.1. Użytkownik wprowadza kod numeryczny 

11.2.2. Użytkownik zatwierdza dane przesyłki i akceptuje koszt przesyłki 

11.2.3. System generuje etykietę nadawczą 

11.2.4. Użytkownik nakleja etykietę nadawczą na przesyłkę 

11.2.5. Użytkownik zatwierdza paczkę 

11.2.6. Urządzenie przyjmuje przesyłkę 
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System pozwala na udane przejścia między kolejnymi ekranami, a także gromadzi 

dane wprowadzane przez użytkownika. System reaguje poprawnie na polecenia 

wydawane przez użytkownika i szacuje koszt przesyłki w zależności od formy 

dostawy. System przyjmuje przesyłkę po wygenerowaniu etykiety nadawczej i 

zatwierdzeniu przez użytkownika. 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego 

 
2. Sprawdzenie przejścia do kolejnego ekranu systemu 
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3. Sprawdzenie przejść między oknami przy ręcznym wprowadzaniu danych 
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4. Sprawdzenie reakcji systemu na wprowadzane dane o formie dostawy i 

wadze 
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5. Sprawdzenie finalizacji procesu nadania w systemie 
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Wymagane jest niezależne sprawdzenie działania drukarki etykiet nadawczych 

oraz drukarki paragonów i potwierdzeń 

 

 
 

 

 

Wydanie przesyłki odbiorcy z kodu sms/e-mail 
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Weryfikacja możliwości odebrania przesyłki za pomocą kodu sms/e-mail 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza odebrać przesyłkę za pomocą kodu sms/e-mail 

2. Użytkownik wybiera polecenie odbioru przesyłki w automacie 

3. Użytkownik wpisuje lub skanuje otrzymany kod 

4. System odczytuje numer przesyłki i wczytuje dane przesyłki 

5. System otwiera odpowiednią skrytkę 

System automatu poprawnie odczytuje wpisany bądź zeskanowany kod. System wysyła sygnał do 

odpowiedniej skrytki w celu udostępnienia jej zawartości klientowi. 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego 

 
2. Sprawdzenie opcji odbioru przesyłki 
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3. Sprawdzenie reakcji na ręcznie wprowadzony kod przesyłki 
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3. Specyfikacja techniczna opracowanych rozwiązań 
 

W niniejszym rozdziale zamieszczono dokumentację techniczną dotyczącą opracowanych rozwiazań, 

tj. prototypu samoobsługowego terminalu nadawczo-odbiorczego, oprogramowania terminalu, 

centralnego systemu IT, strony WWW oraz aplikacji mobilnej. 

Należy podkreślić, że poniższe informacje objęte są tajemnicą przemysłową i podlegają prawnej 

ochronie. 

Z uwagi na kluczowe aspekty pewnych rozwiązań, niektóre z kluczowych, wrażliwych elementów 

celowo nie zostały uwzględnione w niniejszej dokumentacji jako, że  są przedmiotem umowy o 

poufności między Podwykonawcą a Zleceniodawcą.  
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3.1. System IT 
 

 

Poniżej zamieszczono przykładowe zrzuty ekranu z poszczególnych elementów systemu IT 

 

 

 

 

 

 

Panel administracyjny systemu centralnego: 
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Strona WWW usługi: 
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Oprogramowanie terminala samoobsługowego z interfejsem dotykowym 
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport powstał jako podsumowanie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w 

trakcie realizacji projektu pt. Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych 

rozproszonych terminali w spółce ASAPON sp. z o.o. a także jako podsumowanie wyników tych prac.  

W trakcie realizacji wyżej wymienionego projektu, w spółce zaszło wiele zmian mających 

przygotować spółkę to wykorzystania szans związanych z projektem. Spółka m.in. zmieniła swą nazwę 

z Fabryka Sprzedaży sp. z o.o. na ASAPON sp. z o.o.  

Raport zawiera podsumowanie wszystkich badań przemysłowych oraz prac rozwojowych 

przeprowadzonych w trakcie projektu, w rozdziale pierwszym skupiono się na podsumowaniu 

testów, którymi poddany został system IT opracowany na potrzeby zapewnienia odpowiedniej 

funkcjonalności prototypom oraz całej usługi. W rozdziale drugim przedstawiono podsumowanie 

prac badawczo-rozwojowych projektu, z naciskiem na wyniki tych prac.  

Z uwagi na wyjątkowo dużą objętość raportów z wcześniej przeprowadzonych zadań badawczych jak 

i ich dużą wartość informacyjną oraz badawczą, w niniejszym raporcie znalazły się jedynie mocno 

streszczone opracowania poszczególnych zagadnień. Niektóre zagadnienia wraz z ich szczegółowymi 

ustaleniami zostały w niniejszym podsumowaniu pominięte z uwagi na konieczność zsyntetyzowania 

najważniejszych wniosków i rekomendacji, a także zapewnienia przejrzystości opracowania. W celu 

zapoznania się ze szczegółowymi opracowaniami poszczególnych zagadnień, odsyła się do raportów 

odpowiadających poszczególnym zrealizowanym zadaniom. 
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2. Podsumowanie przeprowadzonych testów 

W ramach niniejszego opracowania dokonano podsumowania i odświeżenia wyników testów 

przeprowadzonych w ramach zadania nr 4. Testy te zostały wykonane przez ITBCG przy wsparciu 

pracowników ASAPON i polegały na gruntownej analizie funkcjonalności zaprojektowanego i 

stworzonego prototypu. Dodatkowo gruntownej analizie poddano również oprogramowanie 

automatu i systemu centralnego wraz z aplikacją. 

 

2.1. Sprawdzenie funkcjonalności bazy danych  

Niemalże wszystkie przeprowadzone testy w trakcie zadania 4 wymagały sprawnego funkcjonowania 

bazy danych systemu. Zapewnienie funkcjonalności centralnego systemu IT oraz nawet podstawowej 

funkcjonalności usługi wymagało zapewnienie stabilności i pełnej funkcjonalności bazy danych. 

Weryfikacja funkcjonalności bazy danych odbyło się zatem pośrednio poprzez realizację wielu testów 

polegających na weryfikacji wszystkich funkcjonalności w zaprojektowanym systemie oraz 

urządzeniu.  

Poniżej zamieszczono wybrane procedury jedynie formalnie potwierdzające podstawowe 

funkcjonalności bazy danych i systemu. 

Gromadzenie danych o przesyłkach w bazie 

Weryfikacja możliwości gromadzenia i zapisywania informacji przez system centralny w bazie umieszczonej 

na serwerze. 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. System centralny zbiera informacje z automatów, dotyczące przesyłek 

2. Informacje są gromadzone w bazie danych. 

3. Baza danych pozwala na odczyt informacji o konkretnej operacji przeprowadzonej w ramach usługi 

 
Baza danych umożliwia zapisywanie informacji dotyczących czynności podejmowanych w systemie oraz ich 

szybki odczyt i interpretację. 

Pozytywna                                     
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1. Sprawdzenie łączności na linii baza danych – system centralny. 

Stwierdzono poprawne nawiązanie łączności. 

 

2. Sprawdzenie możliwości zapisywania i odczytu danych z serwera za pomocą przeprowadzenia 

transakcji próbnych. 

Stwierdzono poprawność zapisu i odczytu danych na podstawie testu. 

 

 

 

Monitorowanie statusu przesyłek (admin) 

Weryfikacja możliwości monitorowania statusu przesyłek przez administratora 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Administrator loguje się w systemie 

2. Administrator przechodzi do zakładki przesyłek 

3. Administrator wybiera opcję śledzenia przesyłki 
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4. Administrator wpisuje numer przesyłki 

5. System wyszukuje przesyłki przypisanej do numeru 

6. Administrator otrzymuje informacje o statusie przesyłki w panelu administracyjnym 

Panel administracyjny umożliwia uzyskanie informacji o statusie przesyłki 

Pozytywna                                     

 

1. Logowanie do panelu 

 

2. Sprawdzenie możliwości wyszukania przesyłki 
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3. Sprawdzenie rezultatu wyszukiwania 
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Monitorowanie statusu przesyłek 

Weryfikacja możliwości sprawdzenia statusu przesyłki za pomocą aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient zamierza sprawdzić status przesyłki 

2. Klient wybiera polecenie sprawdzenia statusu przesyłki i podaje numer przesyłki 

3. System łączy się z systemem zewnętrznym operatora kurierskiego 

4. Aplikacja wyświetla informacje o obecnym statusie przesyłki 

Aplikacja umożliwia sprawdzenie bieżącego statusu przesyłki 

Pozytywna 

 

1. Wybór opcji śledzenia statusu przesyłki 
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2. Sprawdzenie poprawności odczytania kodu przesyłki 
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2.2. Sprawdzenie gromadzenia i analizy danych wewnątrz systemu 

Sprawdzenie funkcjonalności gromadzenie i analizy danych wewnątrz systemu odbyło się podobnie 

jak sprawdzenie funkcjonalności bazy danych poprzez sprawdzenie wszystkich funkcjonalności 

systemu i urządzenia. W trakcie testów innych funkcjonalności nie napotkano problemów z 

gromadzeniem i analizą danych w systemie. 

Poniżej zamieszczono zapis wybranych procedur testowych. 

 

     Dostęp do panelu administracyjnego i zarządzanie kontami partnerów 

 
Weryfikacja możliwości zarządzania uprawnieniami partnerów w panelu administracyjnym 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Administrator loguje się w systemie 

2. Administrator przechodzi do zakładki Partnerzy 

3. Administrator wybiera szczegóły połączenia 

4. Administrator może zarządzać kontami partnerów, blokować, aktywować i anulować dostępy 

Panel administracyjny umożliwia zarządzanie kontami partnerów oraz podpinanie nowych operatorów 

Pozytywna                                     

 

1. Logowanie do panelu 
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2. Wybór polecenia „Partnerzy” 

 

3. Sprawdzenie dostępu do ustawień zaawansowanych 
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Monitorowanie statusu automatów (admin) 

Weryfikacja możliwości monitorowania statusu automatów z panleu administracyjnego 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Administrator loguje się w systemie 

2. Administrator przechodzi do zakładki terminali 

3. Administrator uzyskuje informacje o terminalach 

4. Administrator wybiera informację szczegółową 

5. Administrator uzyskuje pełne dane dotyczące wybranego terminala 

Panel administracyjny umożliwia uzyskanie informacji o terminalach 

Pozytywna                                     

 

1. Logowanie do panelu 



 

  
  

 

 

  

 

17 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

 

2. Wybór opcji „Terminale” 

 

3. Wybór szczegółowych informacji o terminalu 
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2.3. Sprawdzenie funkcjonalności modułu API operatorów kurierskich 

W trakcie testów nadawania przesyłek oraz monitorowania statusów przesyłek przetestowano 

również łączność poprzez API z systemami operatorów kurierskich. Dodatkowo przeprowadzono 

również testy skupione na łączności z systemami kurierów. 

Poniżej zamieszczono wybrane procedury testowe. 

Wydruk etykiet adresowych 

Weryfikacja poprawności wydruku etykiet adresowych za pomocą drukarki 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik dokonuje nadania przesyłki w automacie 

2. Użytkownik zamierza wygenerować etykietę adresową 

3. Oprogramowanie systemu przekazuje komunikat do drukarki 



 

  
  

 

 

  

 

19 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

4. Drukarka etykiet dokonuje wydruku etykiety nadawczej 

5. Użytkownik odbiera etykietę i nakleja na przesyłce. 

System w poprawny sposób przekazuje dane wprowadzane przez Użytkownika do drukarki. Drukarka 

dokonuje poprawnego wydruku etykiety. 

Pozytywna                                     

 

1. System wyświetla komunikat o wygenerowaniu etykiety nadawczej 

 

1. Drukarka reaguje na polecenie systemowe i dokonuje wydruku 
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 Wymiana danych z systemem operatora 

Weryfikacja możliwości nawiązania połączenia między systemem centralnym a systemem operatora 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. System centralny umożliwia wprowadzenie danych o przesyłkach bezpośrednio do systemów 

operatora. 

2. System operatora poprawnie rejestruje informacje dotyczące operacji zleconych w systemie 

centralnym. 

 
Możliwe jest nawiązanie połączenia między systemem centralnym a systemem operatora poprzez API 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie przykładowego zapytania dla integracji z kurierem GLS 
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2. Sprawdzenie przykładowej odpowiedzi na zapytanie w systemie GLS 
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Przyjęcie przesyłki nadanej z automatu 

Weryfikacja poprawności działania systemu w zakresie przyjęcia przesyłki od użytkownika nadanej z 

automatu 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza nadać przesyłkę 

2. Użytkownik wybiera opcję nadania przesyłki 

3. Użytkownik wybiera sposób wprowadzenia danych o przesyłce 

3.1. Użytkownik wybiera opcję wprowadzenia danych ręcznie 

3.1.1. Użytkownik wprowadza ręcznie dane adresowe 

3.1.2. Użytkownik wybiera formę dostawy i definiuje opcje dodatkowe 

3.1.3. Użytkownik umieszcza przesyłkę w oknie z wagą 

3.1.4. System szacuje wagę przesyłki 

3.1.5. Użytkownik akceptuje koszt przesyłki 

3.1.6. System generuje etykietę nadawczą 

3.1.7. Użytkownik nakleja etykietę nadawczą na przesyłkę 

3.1.8. Użytkownik zatwierdza paczkę 

3.1.9. Urządzenie przyjmuje przesyłkę 

3.2. Użytkownik wybiera opcję wczytania danych za pomocą kodu numerycznego 

3.2.1. Użytkownik wprowadza kod numeryczny 

3.2.2. Użytkownik zatwierdza dane przesyłki i akceptuje koszt przesyłki 

3.2.3. System generuje etykietę nadawczą 

3.2.4. Użytkownik nakleja etykietę nadawczą na przesyłkę 

3.2.5. Użytkownik zatwierdza paczkę 
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3.2.6. Urządzenie przyjmuje przesyłkę 

System pozwala na udane przejścia między kolejnymi ekranami, a także gromadzi dane wprowadzane 

przez użytkownika. System reaguje poprawnie na polecenia wydawane przez użytkownika i szacuje koszt 

przesyłki w zależności od formy dostawy. System przyjmuje przesyłkę po wygenerowaniu etykiety 

nadawczej i zatwierdzeniu przez użytkownika. 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego 

 

2. Sprawdzenie przejścia do kolejnego ekranu systemu 
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3. Sprawdzenie przejść między oknami przy ręcznym wprowadzaniu danych 
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4. Sprawdzenie reakcji systemu na wprowadzane dane o formie dostawy i wadze 
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5. Sprawdzenie finalizacji procesu nadania w systemie 

 



 

  
  

 

 

  

 

29 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

 

 

 

Wymagane jest niezależne sprawdzenie działania drukarki etykiet nadawczych oraz drukarki paragonów i 

potwierdzeń 
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2.4. Sprawdzenie funkcjonalności witryny WWW  

 

Witryna WWW usługi będzie kluczowa z punktu widzenia świadczenia usługi dla klientów i 

pozyskiwania ich. W trakcie tworzenia projektu witryny skupiono się m.in. na zapewnieniu 

przejrzystości i łatwości nawigacji po stronie.  

Poniżej przedstawiono wybrane procedury testowe 

Rejestrowanie i logowanie użytkowników 

Weryfikacja możliwości rejestracji i logowania użytkowników w systemie za pomocą strony internetowej 

usługi 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza korzystać z usługi 

2. Użytkownik wybiera stronę internetową usługi 

3. Użytkownik wybiera polecenie rejestracji 

4. Użytkownik wypełnia dane pól rejestracji 

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta w usłudze 

6. Użytkownik zamierza dokonać kolejnej transakcji w usłudze 

7. Użytkownik loguje się na swoje konto w usłudze 

Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji i każdorazowego logowania przy wykonywaniu operacji w 

ramach usługi 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie strony startowej 
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2. Sprawdzenie opcji rejestracji w usłudze 
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3. Sprawdzenie panelu konta klienta 
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4. Sprawdzenie opcji logowania 
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Monitorowanie statusu przesyłek  

Weryfikacja możliwości monitorowania statusu przesyłek przez użytkownika za pomocą strony 

internetowej 
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Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza sprawdzić status przesyłki 

2. Użytkownik wybiera opcję śledzenia przesyłki na stronie internetowej 

3. Użytkownik wpisuje numer przesyłki 

4. System wyświetla informacje o obecnym statusie przesyłki 

Strona internetowa umożliwia uzyskanie informacji o statusie przesyłki 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie możliwości wyszukania przesyłki 

 

2. Sprawdzenie rezultatu wyszukiwania 
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Obsługa płatności 

Weryfikacja możliwości dokonania płatności za pomocą karty płatniczej i przelewu internetowego za 

pośrednictwem strony internetowej usługi  

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient dokonuje nadania przesyłki 

2. Klient zamierza dokonać płatności 

3. Klient wybiera metodę płatności  

4. Klient dokonuje płatności za przesyłki 

5. System pobiera opłaty zgodnie ze schematem płatności  

Aplikacja umożliwia dokonanie płatności za przesyłki za pomocą karty płatniczej bądź przelewu 

internetowego 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie dostępności metod płatności 
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2. Sprawdzenie komunikatów po dokonaniu płatności 

2.1. Karta płatnicza 
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2.2. Przelew internetowy 
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Możliwość zlokalizowania automatu, na mapie 

Weryfikacja możliwości znalezienia automatu za pośrednictwem Google Maps 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient zamierza sprawdzić lokalizację najbliższego automatu 

2. Klient wchodzi na stronę internetową usługi 

3. Klient wybiera opcję „Lokalizacje” 

4. System wyświetla propozycje lokalizacji automatów 

Strona internetowa wyświetla proponowane lokalizacje automatów 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie opcji lokalizacji automatów 
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2. Sprawdzenie możliwości przeszukiwania 
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9.5. 

Nadawanie przesyłek i generowanie kodów QR oraz etykiet nadawczych 

Weryfikacja poprawności działania strony internetowej w zakresie nadawania przesyłek 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza nadać przesyłkę 

2. Użytkownik wybiera stronę internetową usługi 

3. Użytkownik wybiera opcję nadania przesyłki 

4. Użytkownik wprowadza dane adresowe 

5. Użytkownik wybiera formę dostawy oraz definiuje opcje dodatkowe 

6. System wyświetla informacje podsumowujące 

7. Użytkownik zapisuje przesyłkę na serwerze 

8. System generuje kod numeryczny oraz kod QR 

Strona internetowa pozwala na udane przejścia między kolejnymi ekranami, a także gromadzi dane 

wprowadzane przez użytkownika. System reaguje poprawnie na polecenia wydawane przez użytkownika i 
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szacuje koszt przesyłki w zależności od formy dostawy. System generuje kod QR oraz kod numeryczny 

przypisany do danego zamówienia. 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego 

 

2. Sprawdzenie przejścia do kolejnych ekranów aplikacji 
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3. Sprawdzenie informacji podsumowującej 
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4. Sprawdzenie kodu QR, przesłanego na adres poczty e-mail (skrzynka Gmail.com) 

 

 

Współpraca z aplikacją mobilną 

Weryfikacja transferu danych między stroną internetową usługi a aplikacją mobilną 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 
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1. Użytkownik nadaje przesyłkę za pomocą strony internetowej 

2. Użytkownik wypełnia dane adresowe przesyłki 

3. Użytkownik zapisuje przesyłkę 

4. System umożliwia wczytanie danych na aplikacji 

5. Aplikacja udostępnia informacje o przesyłce nadanej za pomocą strony internetowej 

Przesyłki nadane poprzez stronę internetową są widoczne w panelu aplikacji mobilnej 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie kodu przesyłki, przydzielonego poprzez stronę internetową 

 

2. Sprawdzenie zapisu danych o przesyłce w aplikacji mobilnej 
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2.5. Sprawdzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej na systemach operacyjnych (np. 

Android/iOS/Windows Phone) 

Podobnie jak witryna WWW, aplikacja będzie jednym z głównych kanałów kontaktu z użytkownikiem 

i obsługi klienta. Wszelkie funkcjonalności zaplanowane w projekcie udało się wdrożyć w stworzonej 

aplikacji. 

Komunikacja i nawiązywanie łączności z systemem 

Weryfikacja możliwości nawiązania połączenia między aplikacją mobilną a systemem centralnym 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Aplikacja rejestruje informacje o przesyłkach, wprowadzane przez użytkownika 
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2. Aplikacja przesyła informacje do systemu centralnego 

3. System centralny przechwytuje informacje 

4. System centralny przesyła do aplikacji informacje dotyczące statusów przesyłek 

5. Aplikacja wyświetla pożądane informacje użytkownikowi 

Aplikacja pozostaje w stałej łączności z systemem centralnym w przypadku dostępu do sieci Internet 

uzyskanym przez urządzenie mobilne. 

Pozytywna 

 

1. Rejestracja nowej przesyłki w aplikacji 

 

2. Sprawdzenie ostatnio zarejestrowanych przesyłek w historii panelu administracyjnego 
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Zapis z panelu administracyjnego potwierdza łączność na linii aplikacja mobilna – system centralny 

 

 

Komunikacja z automatem 

Weryfikacja możliwości nawiązania połączenia między aplikacją mobilną a automatem za pomocą 

protokołu Bluetooth Beacon 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik posiadający aplikację usługi i urządzenie mobilne zbliża się do terminala na odległość 

mniejszą niż 20 m 

2. Terminal wysyła porcje danych do urządzenia mobilnego 

3. Użytkownik zostaje powiadomiony o znajdowaniu się w pobliżu terminala 

4. Użytkownik wczytuje dane dotyczące przesyłki 

Aplikacja umożliwia nawiązanie połączenia z terminalem za pomocą protokołu Bluetooth Beacon. 

Pozytywna 
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1. Sprawdzenie nawiązania łączności z terminalem poprzez komunikat zawarty w aplikacji 

 

 

Aplikacja aktywuje bluetooth oraz nawiązuje połączenie z terminalem testowym. 

2. Sprawdzenie nawiązania połaczenia z aplikacją w automacie 
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Automat zarejestrował połączenie. 

Do przeprowadzenia testu wykorzystano telefon Sony Xperia E4G, zarejestrowany w sieci T-Mobile. 

Monitorowanie statusu przesyłek 

Weryfikacja możliwości sprawdzenia statusu przesyłki za pomocą aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

5. Klient zamierza sprawdzić status przesyłki 

6. Klient wybiera polecenie sprawdzenia statusu przesyłki i podaje numer przesyłki 

7. System łączy się z systemem zewnętrznym operatora kurierskiego 

8. Aplikacja wyświetla informacje o obecnym statusie przesyłki 

Aplikacja umożliwia sprawdzenie bieżącego statusu przesyłki 

Pozytywna 
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3. Wybór opcji śledzenia statusu przesyłki 

 

 

4. Sprawdzenie poprawności odczytania kodu przesyłki 
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Przeprowadzenie auto-aktualizacji 

Weryfikacja możliwości automatycznej aktualizacji aplikacji 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Administrator ustawia w panelu administracyjnym stałą datę instalacji nowych aktualizacji 

2. Aplikacja mobilna pobiera automatycznie nowe aktualizacje 

3. Nowe aktualizacje są instalowane zgodnie z harmonogramem 

Aktualizacja oprogramowania aplikacji możliwa jest automatycznie poprzez wydanie odpowiedniego 

polecenia w panelu administracyjnym 

Pozytywna 
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1. Sprawdzenie statusu aplikacji w reakcji na polecenie aktualizacji 

1.1. Sprawdzenie statusu przed aktualizacją 

 

1.2. Sprawdzenie statusu po dokonaniu aktualizacji 
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Nadawanie przesyłek z poziomu aplikacji 

Weryfikacja możliwości zaadresowania przesyłki za pomocą aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza nadać przesyłkę za pomocą aplikacji mobilnej 

2. Użytkownik wybiera polecenie nadania przesyłki 

3. Użytkownik wypełnia dane adresowe 
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4. Użytkownik zatwierdza wpisane dane 

5. Aplikacja przydziela numer operacji oraz generuje kod QR 

Aplikacja mobilna umożliwia zaadresowanie przesyłki. Dane dotyczące przesyłki zostają zapisane w bazie 

danych, do której przekierowuje wygenerowany kod numeryczny oraz QR 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego aplikacji 

 

2. Sprawdzenie możliwości wprowadzania danych adresowych i parametrów przesyłki 
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3. Sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych 
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4. Sprawdzenie wygenerowanych przez aplikację: numeru i kodu przesyłki 

 

 

 

Odbieranie przesyłki z poziomu aplikacji 

Weryfikacja możliwości odebrania przesyłki za pomocą aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Użytkownik zamierza odebrać przesyłkę za pomocą aplikacji 

2. Użytkownik wybiera polecenie odbioru przesyłki w aplikacji 

3. Użytkownik wybiera żądaną przesyłkę 
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4. Aplikacja wyświetla kod QR przypisany przesyłce 

5. Użytkownik skanuje wybrany kod QR w automacie 

6. Automat otwiera odpowiednią skrytkę. 

7. Użytkownk odbiera przesyłkę. 

 
Aplikacja wyświetla listę przesyłek, wygenerowanych przez użytkownika. Aplikacja wyświetla poprawny 

kod QR, przypisany przesyłce. Kod QR może zostać odczytany w automacie. 

Pozytywna                                     

 

1. Sprawdzenie ekranu startowego 

 

2. Sprawdzenie historii odbiorów w aplikacji 
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3. Sprawdzenie poprawności przydzielonego kodu oraz czytelności kodu QR 
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Obsługa płatności 

Weryfikacja możliwości dokonania płatności za pomocą karty płatniczej i aplikacji mobilnej 

Weryfikacja tej funkcji polegała na sprawdzeniu ciągłości procesu odbywającego się w poniższych etapach: 

1. Klient dokonuje nadania przesyłki 

2. Klient zamierza dokonać płatności 

3. Klient rejestruje kartę w systemie 

4. System zapisuje dane karty 

5. Klient dokonuje płatności za przesyłki 

6. System pobiera opłaty zgodnie ze schematem płatności kartowej 

Aplikacja umożliwia dokonanie płatności za przesyłki za pomocą zaczytanych danych karty płatniczej 

Pozytywna 

 

1. Sprawdzenie możliwości rejestracji karty w aplikacji 
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2. Sprawdzenie możliwości dokonania płatności w aplikacji za pomocą karty płatniczej 
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3. Raport finalny – podsumowanie wyników prac badawczo-

rozwojowych 

Rozdział ten skład się z podsumowania najważniejszych ustaleń i rekomendacji, będących wynikiem 

przeprowadzonych badań w trakcie realizacji projektu. Poniższe podsumowanie zostało podzielone 

wg kategorii prowadzonych prac i zagadnień oraz uszeregowane chronologicznie, zgodnie z 

kolejnością prowadzonych prac. 
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3.1. Zadanie 1 - Badania w zakresie analizy dostępnych rozwiązań z zakresu 

budowy urządzeń samoobsługowych 

 

3.1.1. Badania nad opracowaniem optymalnego interfejsu wykorzystywanego do 

komunikacji z urządzeniami automatycznymi. 

 

Przeprowadzone analizy miały na celu znalezienie optymalnego sposobu interakcji użytkownika z 

urządzeniem samoobsługowym. Głównym celem optymalizacji, było znalezienie sposobu 

usprawnienia procesu obsługi klienta przez terminal. W tym celu zbadano obecnie stosowane w 

urządzeniach samoobsługowych interfejsy w celu ocenienia możliwości zaimplementowania 

określonych rozwiązań. 

3.1.1.1. Wytyczne dot. sprawnej obsługi i zadowolenia klienta-użytkownika 

 

 

Wykonanie dobrego projektu interfejsu urządzenia samoobsługowego jest wymagającym 

problemem. Interfejs taki musi być łatwy w zrozumieniu, nie budzący żadnych wątpliwości i dostępny 

przy pierwszym kontakcie, bez uprzedniego zapoznawania się z interfejsem.  

Co więcej, należy wykonać szereg założeń odnośnie poziomu umiejętności i wiedzy potencjalnych 

użytkowników. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą, na skutek stresu, pośpiechu bądź innych 

czynników zewnętrznych, mieć obniżoną zdolność poznawczą. Interfejs musi wspierać użytkownika w 

wykonywanym zadaniu i minimalizować prawdopodobieństwo popełnienia błędu. 

Użytkownik może również cierpieć na fizyczne i psychiczne ograniczenia poznawcze, takie jak 

problemy ze wzrokiem, ograniczenia ruchowe i trudności z rozumieniem tekstu czytanego oraz liczb. 

Starsi użytkownicy tworzą największą grupę zaliczającą się do powyższych.  

Poniższe opracowanie skupia się na najpopularniejszych typach urządzeń samoobsługowych jakimi są 

automaty biletowe komunikacji miejskiej oraz dla podróżnych. Urządzenia te występują powszechnie 
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w wielu krajach rozwiniętych, ich konstrukcja poddawana była już wielu modernizacjom stanowiąc 

dobry wzorzec dla innych urządzeń. Dlatego są dobrym punktem odniesienia dla dalszych badań. 

Nowoczesne automaty biletowe wyposażone są zazwyczaj w kolorowy ekran dotykowy, który jest 

używany dla większości lub wszystkich czynności. Ekrany dotykowe pojawiły się jako praktyczna 

alternatywa dla fizycznych klawiatur, rozpoznawania mowy, czy interakcji przy pomocy czujników i 

kamer automatu. Ekrany takie są łatwo programowalne i odporne na wandalizm.  

Poniżej zebrano główne wytyczne decydujące o przyjazności dla użytkownika i skuteczności interfejsu 

dla urządzeń samoobsługowych.1 

Prostota 

Przykład sieciowych restauracji typu fast-food,2 pokazuje, że często poszerzanie menu prowadzi do 

utrudnionego zrozumienia go przez przeciętnego klienta. Zamiast prostych, zorganizowanych plansz, 

stosowano powodujące zamieszanie, chaotyczne umieszczanie wielu ofert. Obecnie możemy 

zauważyć, że pojawił się trend upraszczania menu i informacji o nim.3 

Przy interfejsie automatu często bywa podobnie. Operatorzy starają się umieścić w menu tak wiele 

informacji i usług jak to tylko możliwe, powodując u klienta zamieszanie  

i w konsekwencji porzucenie zamiaru dokonania transakcji.  

Tworząc interfejs należy pamiętać, o tym, że klient ma zaledwie kilka sekund na zapoznanie się z 

interfejsem, dotyczy to każdego z ekranów od początku do końca procesu. Uproszczony design, 

funkcje i treść pomagają komunikować się z odbiorcą na wielu płaszczyznach  

i pomagają klientowi przejść przez proces krok po kroku. 

Rozbijając na czynniki pierwsze: 

o Design – Należy ograniczyć liczbę elementów graficznych takich jak ikony, przyciski i 

zdjęcia do minimum. Tak samo powinno się postępować z paletą kolorów, fontami i 

stylami graficznymi, upraszczając je do kilku. 

▪ Kontrast pomiędzy tłem a pierwszym planem z informacjami i tekstem pozwoli 

na wyróżnienie najważniejszych treści. 

                                                           
1 RedDotNet, Best Practices in Kiosk User Interface Design White paper, 2011 
2 RedDotNet, Best Practices in Kiosk User Interface Design White paper, 2011 
3 Ibidem 
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▪ Duże przyciski ekranowe pozwolą na łatwiejsze operowanie palcem na 

ekranie. Należy pamiętać, że czułość ekranu może zmieniać się  

w zależności od stanu technicznego urządzenia, zabrudzenia bądź czynników 

atmosferycznych. Kolorowe i jasne przyciski zachęcają klienta do akcji. Użycie 

koloru, kształtu i koloru dla zgrupowania przycisków pozwoli na pokazanie 

relacji między opcjami. 

▪ Należy unikać stosowania komend „TAK/NIE” a w zamian zastąpić je bardziej 

konkretnymi poleceniami („call to action”) by zmniejszyć czas potrzebny 

klientowi na zastanowienie się nad kolejnym krokiem 

▪ Dźwięk może pomóc użytkownikowi w celu upewnienia się, że dana opcja 

została poprawnie wybrana. Należy jednak pamiętać, że dźwięku po chwili 

mogą stać się irytujące dla użytkownika, dlatego też trzeba zachować umiar z 

intensywnością dźwięków i ich głośnością. 

▪ W odróżnieniu od stron internetowych dla komputerów, użytkownik nie może 

najechać kursorem na dany przycisk by zobaczyć do czego służy. Dlatego też, 

funkcje każdego przycisku powinny zostać krótko ale i jednoznacznie opisane. 

o Funkcjonalności – Należy pamiętać, że urządzenia samoobsługowe mogą oferować 

wiele funkcji, jednak najlepiej sprawdzają się oferując dostęp do jednej lub 

maksymalnie kilku powiązanych ze sobą funkcji. Urządzenia takie jak bankomaty, 

wpłatomaty, automaty biletowe działają sprawnie często  

z powodu świadomego ograniczenia funkcjonalności pobocznych w automacie. 

o Treść – Jedynie najważniejsze informacje i opcje powinny być przedstawiane na raz. 

Należy unikać zagmatwania i zatłoczenia ekranów interfejsu opcjami i przyciskami. 

Lepiej jest rozbić dany ekran na 2 ekrany niż próbować „na siłę” zmieścić wszystkie 

opcje na raz.  

o Spójność – Należy pamiętać o zapewnieniu spójnego doświadczenia dla użytkownika. 

Nie wszystkie elementy muszą wyglądać tak samo, jednak klient powinien mieć 

uczucie, że elementy są ze sobą spójne i są do siebie podobne. Należy również postarać 

się, by warstwa graficzna możliwie najlepiej współgrała z kolorystyką i wykreowanym 

wizerunkiem produktu lub firmy. 
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Pierwsze wrażenie 

Funkcjonalności automatu powinny być jasne dla nowego użytkownika. Podchodząc do urządzenia, 

użytkownik powinien po pobieżnym zapoznaniu się z automatem i interfejsem wiedzieć jakie usługi 

oferuje dane urządzenie. 

o Ekran startowy i informacje na urządzeniu powinny być czytelne dla potencjalnego 

użytkownika przechodzącego w odległości ok. 2 metrów. 

Ekran startowy, by zachęcić użytkowników, powinien być pozbawiony reklam i 

możliwie informacji marketingowych. Najlepiej sprowadzającym się rozwiązaniem w 

przypadku wielu urządzeń, jest ustalenie ekranu rozpoczynającego interakcję, z 

komendą do działania (call to action), ekranem startowym. W przypadku urządzenia 

wyposażonego w czujnik wykrywającego podejście użytkownika przed automat, ekran 

może się zmieniać dynamicznie w zależności od potrzeb, jednak przedstawiając ekran 

rozpoczynający interakcję przy podejściu użytkownika. 

o Powitanie – często stosowanym zabiegiem, jest przedstawianie, krótkiego 

marketingowego wideo na ekranie w pętli. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, 

jednak należy pamiętać, że przedstawianie wideoklipów na ekranie upodabnia 

automat do billboardu reklamowego, dodatkowo duża część użytkowników przed 

skorzystaniem z automatu zdecyduje się obejrzeć klip do końca, wydłużając tym 

samym długość procesu obsługi i narażając na tworzenie niepotrzebnych kolejek przed 

automatem. 

o Tekst powitalny – Wyświetlanie tekstu „Dotknij ekranu by rozpocząć” jest 

powszechnym jednak nie do końca pożytecznym zabiegiem. Użytkownik powinien od 

początku wiedzieć co osiągnie korzystając z automatu oraz na co poświęci swój cenny 

czas. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest wyświetlanie tekstów w formacie „call to 

action” np. umieszczenie przycisku „Nadaj przesyłkę/Wypłać pieniądze”. Jeśli 

uważamy to za stosowne można umieścić krótką instrukcję poniżej w stylu „Dotknij 

przycisku by rozpocząć”. 

o Instrukcja i wprowadzenie – należy założyć, że użytkownicy nie będą mieli chęci ani 

czasu by przeczytać długie instrukcje lub obejrzeć długi film instruktarzowy przed 

użyciem systemu. Dlatego też, instrukcje, jeśli faktycznie niezbędne, mogą być 
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pokazywane jako prezentacja w pętli, zajmująca jedynie część ekranu, tak by nie 

odwracać niepotrzebnie uwagi od kluczowej czynności automatu, należy również 

zapewnić możliwość przerwania prezentacji w każdym momencie. 

 

Nawigacja 

Oferowanie wielu możliwych ścieżek prowadzących do tego samego celu to często przesłanka złego 

projektu interfejsu. Powoduje to, że interfejs wydaje się (lub faktycznie jest) niepotrzebnie 

skomplikowany i sprawia, że użytkownicy mają problem z zapamiętaniem  

w jaki sposób wykonuje się daną funkcję.  

Należy zaprojektować przypadki użycia w taki sposób by nawigacja pomiędzy ekranami  

i funkcjami przebiegała liniowo, zaczynając od ekranu startowego. Dobrze zaprojektowana liniowa 

ścieżka procesu daje użytkownikowi wrażenie ciągłości procesu, pokazuje jego miejsce w procesie i 

ułatwia powrót do wcześniejszych ekranów i funkcji. 

o W dalszych ekranach należy skupić się na zmianie treści, nie wyglądu  

i rozmieszczenia funkcji. Należy zachować przynajmniej proporcje i styl treści dla treści 

pokrewnej. Kierunkowe przejścia między kolejnymi ekranami pozwalają na 

zapewnienie bardziej spójnego sposobu zmiany treści. Dobrym pomysłem jest 

pokazanie postępu klienta w procesie korzystając z paska postępu lub innego 

rozwiązania.  

Ważne jest by zapewnić użytkownikowi opcje wyjścia z danego ekranu, poprzez 

przyciski powrotu, wyjścia (do ekranu startowego) czy anulowania transakcji. 

o Wersje językowe – W miejscach gdzie występuje wielojęzyczność, duża liczba 

mniejszości etnicznych bądź urządzenia będą wykorzystywane przez turystów, 

pożądane jest udostepnienie interfejsu w dodatkowych językach. To oczywiście 

wymaga wiele dodatkowej pracy i kosztów, dlatego nie zawsze opłacalnym jest 

tworzenie kolejnych wersji językowych jeśli liczba potencjalnych obcojęzycznych 

klientów wyniesie zaledwie kilka procent. 

Jeśli wiemy, że zdecydowana większość użytkowników będzie korzystało  

z lokalnej wersji językowej, należy rozpocząć proces w języku lokalnym 

 i zapewnić możliwość przełączenia na dodatkowy język/języki na kolejnych ekranach. 
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Najbardziej jednoznacznym jest przełączenie na inny język komendą tekstową np. 

„English”, powszechnie stosowane są piktogramy przedstawiające flagi w celu 

oznaczania języków, jednak w przypadku wielojęzycznych krajów i języków o szerszym 

zasięgu, może to być problematyczne. 

Dodatkowo, jeśli planowane jest wdrożenie dwóch wersji językowych, gdzie języki te 

nie są do ciebie wizualnie podobne, np. polski i rosyjski, angielski  

i mandaryński, można zastosować podwójne oznaczenia na wszystkich bądź większości 

opcji. Podobnie jak w identyfikacji wizualnej umieszczanej  

w publicznej przestrzeni takiej jak stacje metra, dworce kolejowe, informacje są często 

przedstawiane w dwóch językach na tej samej tablicy. Nie jest możliwe lub opłacalny 

tworzenie oddzielnych tablic dla każdego  

z języków. 

Co więcej, w przypadku języków różnych wizualnie od siebie, użytkownik biegły w j. 

polskim automatycznie przeczyta tekst w takim języku, traktując komunikat w j. 

rosyjskim jako tło i zignoruje drugą wersję. Choć brzmi to wbrew intuicji, w 

niektórych zastosowaniach pozwoli to na zredukowanie chaosu informacyjnego i 

uprości ekrany interfejsu. 

o Diagramy – zastosowanie diagramów i piktogramów, w pewnych podstawowych 

komendach jak np. „nadaj przesyłkę”, „odbierz paczkę”, „sprawdź status” mogą  

ułatwić znalezienie opcji i stworzyć bardziej przyjazne środowisko dla użytkownika. 

Należy jednak pamiętać, że diagramy i piktogramy gorzej sprawują się w przypadku 

pojęć bardziej abstrakcyjnych, nie należy również przesadzać z ich ilością. 

o Autoreset – pożądaną funkcją w systemach samoobsługowych, jest zresetowania 

procesu rozpoczętego przez użytkownika, jeśli odszedł od urządzenia. Zazwyczaj 

dokonuje się tego poprzez wykrycie braku interakcji przez określony czas. Wówczas 

urządzenie wraca do ekranu startowego. Pozwala to następnemu użytkownikowi na 

rozpoczęcie procesu od nowa, zgodnie z zamierzeniem. Sytuacja, gdy następny 

użytkownik rozpocznie korzystanie z urządzenia w połowie procesu, często poprzedni 

użytkownik mógł wykonywać zupełnie inną czynność na urządzeniu, może powodować 

zamieszanie u użytkownika. Ważne jest dlatego by zastosować przycisk powracający 

do ekranu startowego. 
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Wprowadzanie danych  

Stanowi jeden z największych problemów w obsłudze samoobsługowych terminali. Dlatego też 

szczególną troskę należy przyłożyć do tego aspektu designu interfejsu.  

By zapewnić możliwie najszersze spektrum użycia, metody wprowadzania danych (klawiatury 

ekranowe i inne) były spójne. Należy założyć, że użytkownik posiada żadne lub niewielkie 

doświadczenie w obsłudze takich interfejsów i dlatego też potrzebna jest spójność, by raz 

opanowanego sposobu użycia klawiatury ekranowej nie musieć uczyć się od nowa przy następnym 

ekranie. 

o Ogólne wskazówki – Wprowadzanie danych powinno być tak proste jak to możliwe. 

Od użytkownika powinno się wymagać wypełniania jednego pola na raz. Wybierając 

opcję na ekranie, i/lub wpisując możliwie jak najmniej  

z poziomu klawiatury ekranowej i potwierdzając wybierając OK. Jeśli od użytkownika 

wymaga się wypełnienie większej liczby pól, np. wpisując adres, należy rozbić taką 

czynność na oddzielne procesy wpisywania poszczególnych pól.  

Przykładem tutaj może być proces wpisywania adresu w nawigacjach 

samochodowych GPS, program najpierw wymaga wpisania kodu pocztowego, kilku 

liter miejscowości, przedstawiając listę miejscowości rozpoczynających się na dane 

litery, następnie po wyborze odpowiedniej miejscowości, przechodzi do wpisania 

ulicy w podobny sposób, kończąc na numerze domu. Taki sposób został już 

sprawdzony w przypadku urządzeń nawigacyjnych  

i może być przydatny w zastosowaniu w projektowanym urządzeniu. 

Podczas wprowadzania tekstu lub liczb, pożądane jest by pole do którego 

wprowadzane są dane było w odpowiedni sposób wyróżnione kolorem bądź 

podświetleniem. Ważne jest również, by wprowadzany tekst wyróżniał się kolorem, 

czcionką. Użytkownik powinien również posiadać możliwość skasowania i 

poprawienia wprowadzonego błędnie tekstu. Konieczne jest również zapewnienie 

możliwości przejścia do poprzednich pól tekstowych  

w przypadku dostrzeżenia pomyłki później. 
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o Ekrany dotykowe – ekrany dotykowe oferują sposób prezentowania przycisków i 

obszarów dotykowych na ekranie, które mogą być zmieniane w zależności od potrzeb 

korzystając z odpowiedniego oprogramowania. Jest to niewątpliwa zaleta takich 

ekranów, jednak umieszczenie pewnych przycisków takich jak „wstecz” „anuluj” 

„pomoc” w tych samych miejscach na przestrzeni całego interfejsu, np. w pobliżu rogu 

ekranu. 

▪ Zakłada się, że do korzystania z ekranu dotykowego potrzebny jest pewien 

poziom sprawności motorycznej i umiejętności. Przyciski ekranowe, w 

zależności od zastosowanej technologii ekranu, mogą wydawać się 

użytkownikom zbyt wrażliwe bądź zbyt oporne w dotyku. Niektóre systemy 

dotykowe rejestrują dotyk jedynie jeśli palec zostanie podniesiony z ekranu i 

dotknięty ponownie.  

▪ Warto również pamiętać o problemie związanym z błędem paralaksy, 

polegającym na tym, że użytkownik postrzega elementy interfejsu  

w innym miejscu niż są one w rzeczywistości.4 Dlatego też, miejsce aktywne na 

dotyk dla danego elementu interfejsu powinno być nieco przesunięte do góry 

urządzenia, tak by odpowiednio oddać wpływ błędu paralaksy przy 

korzystaniu z ekranu dotykowego. 

▪ Informacja zwrotna (feedback) jest bardzo pomocny, w celu zasygnalizowania 

użytkownikowi, że dana opcja została wybrana/kliknięta. Ten efekt może być 

osiągnięty zarówno przez emisję odpowiedniego dźwięku, zmianę koloru, czy 

efekt 3D wciśniętego przycisku.  

▪ Zakłada się, że każdy element dotykowy nie powinien być mniejszy niż 2,6cm2 

(5). Jest istotnym by elementy dotykowe były w łatwy sposób odróżnialne od 

tła i pasywnych elementów.  

o Fizyczne klawiatury tekstowe i numeryczne – Jeśli potrzebne jest zastosowanie 

sprzętowej klawiatury, warto wyposażyć terminal w specjalną klawiaturę z dużymi 

przyciskami i widocznymi oznaczeniami (również dla niewidomych). Sprzętowe 

                                                           
4 A. Molski, Analiza Błędów Pomiarowych, UAM 
5 Clarke, A. M., Allison, G., Carter, C. J., Graham, R., Maguire, M. C., Parker, C. G., Pomfrett, S. M. 
and Stapleton, L. J., Human Factors Guidelines for Designers of Telecommunication Services for Non-
Expert Users, 1996 
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klawiatury są znacznie łatwiejsze do opanowania dla ludzi niepełnosprawnych i 

niewidomych. Jednak podnoszą koszt urządzenia i nie zawsze są łatwiejsze w obsłudze 

od ekranów dotykowych. 

Wyświetlanie informacji 

o Tekst – Prezentacja informacji na wyświetlaczu powinna być tak prosta i jasna jak to 

możliwe. Tekst nie powinien być mniejszy niż 16pkt, tak by ułatwić odczyt informacji 

także osobom z problemami wzrokowymi.6 Powinny być zastosowane proste kroje 

pisma, polecane są kroje bezszeryfowe (sans serif). Jednak czcionki szeryfowe mogą 

być użyte do odróżnienia danych wprowadzonych przez użytkownika.  

Należy unikać stylizowanych i specjalnych czcionek, również cienie nie powinny być 

stosowane. Kontrast pomiędzy danymi a tłem powinien być zawsze zachowany na 

wysokim poziomie. 

o Język – należy sprawdzić, czy zastosowane słownictwo jest zrozumiałe dla szerszej 

publiczności. Warto jest zadbać, by ograniczyć stosowanie terminów z dziedziny IT, 

które mogą być niezrozumiałe dla ogółu. Ogólnie przyjęte zasady dla projektowania 

interfejsów i stron internetowych, zalecają by wszystkie informacje były pisane 

prostym językiem, zrozumiałym dla 14-15 latków.7 

o Kolor – Kolorowe wyświetlacze są atrakcyjne dla użytkowników. Należy jednak 

pamiętać, że użycie zbyt wielu kolorów na raz może powodować niesmak  

i zamieszanie u odbiorcy. Liczba kolorów w identyfikacji wizualnej  

i interfejsie automatu powinna pozostać na racjonalnym poziomie 4-5 kolorów. 

Oczywiście należy wykorzystać możliwości wyświetlania kolorów wyświetlacza, 

przykładowo nowoczesne wyświetlacze potrafią wyświetlać od 256 tys. do 16 mln 

kolorów, pomóc to może w nadaniu wyjątkowego designu interfejsowi.  

Wytyczne dotyczące kolorów: 

▪ Całkowity daltonizm należy do rzadkości, jednak problemy  

z odróżnianiem koloru czerwonego od zielonego miewa ponad 6% populacji.8 

                                                           
6 Gill, J., Access Prohibited, Information for Designers of Public Access Terminals, Royal 
National Institute for the Blind, 1997. 
7 M. C. Maguire, A Review of User-Interface Design Guidelines for Public Information Kiosk Systems, 
1997 
8 Gill, J., Access Prohibited, Information for Designers of Public Access Terminals, Royal 
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▪ Stosowanie dużych obszarów czerwono-niebieskich powinno być raczej 

unikane ponieważ użytkownicy zazwyczaj mają problemy ze skupieniem 

wzroku na kombinacji tych kolorów powodując zmęczenie wzoru. 9  

▪ Pożądane jest użycie koloru dla podkreślenia struktury interfejsu  

i grup komend i treści. Pomagają w identyfikacji pól tekstowych itp.10 

▪ Użycie kolorów jako dodatkową pomoc w rozpoznaniu symboli graficznych.11 

▪ Kolorowy tekst powinien być stosowany raczej w krótkich powiadomieniach 

lub innych krótko, tymczasowo pokazywanych elementach, raczej niż do 

stosowania w dłuższych fragmentach tekstu. Dla dłuższych tekstów polecane 

jest użycie czarnego tekstu na jasnym tle, bądź jasnego tekstu na ciemnym, 

kontrastowym tle. 

▪ Dobrym pomysłem, na etapie tworzenia interfejsu, jest zacząć tworzyć w 

odcieniach szarości. Następnie dodawanie kolorów, zachowując spójność w 

użyciu i testując czy nie otrzymujemy niespodziewanych rezultatów.12 

o Ikony – Ikony oferują możliwość prezentacji komend i elementów informacyjnych w 

łatwo rozpoznawalnych formach i mogą być rozumiane przez użytkowników 

posługujących się innym językami. Jednak dla urządzeń samoobsługowych, ikony 

muszą być zrozumiałe bez nadmiernego tłumaczenia do czego służą i łatwo 

rozróżnialne od inny ikon obecnych na ekranie. Proste ikony są bardzie pożądane w 

designie interfejsu niż skomplikowane obrazy –  prosta ikona banknotu jest bardziej 

czytelna niż całe zdjęcie banknotu. 13 

▪ Ważne jest by przetestować czy ikony są łatwo zrozumiałe dla użytkowników. 

Bardzo trudnym jest jednak stworzenie zestawu ikon, który byłby 

automatycznie zrozumiały dla wszystkich użytkowników. Obecnie 

                                                           
National Institute for the Blind, 1997. 
9 Helander, H. G., Design of visual displays. Handbook of HumanFactors, 1987 
10 A.M.Clarke, G. Allison, G., C. Carter, R. Graham, M. Maguire, C. Parker, S.M. Pomfrett, L.J. 
Stapleton, Human Factors Guidelines for Designers of Telecommunication Services for Non-Expert 
Users, 1996 
11 RACE Project, 1065  ISSUE Usability Guidelines, Volume III: Human Factors Guidelines 
for Multimedia, HUSAT Research Institute, 1992. 
12 Ibidem 
13 M. Noirhomme-Fraiture, J.M. Vanderdonckt, Screen usability guidelines for persons’with 
disabilities, 1993. 
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najczęstszym i dobrze sprawującym się rozwiązaniem jest umieszczanie 

krótkich etykiet tekstowych obok ikony opisujących funkcje danej ikony. 

Raz zapoznawszy się z daną ikoną, użytkownik łatwiej zapamięta jej funkcję i 

przy kolejnym użyciu będzie mógł dokonać procesu znacznie sprawniej. 

▪ Przy projektowaniu ikon, warto wziąć pod uwagę obowiązujące powszechnie 

konwencję. Na przykład strzałki nawigujące, słuchawka do nawiązania 

połączenia, lupa służąca do wyszukiwania lub przybliżania. Należy jednak 

pamiętać, że nie wszystkie symbole, oczywiste dla niektórych grup są 

zrozumiałe dla innych. Przykładowo ikona domu, często jest używana przy 

poleceniu powrotu do strony głównej, jednak osobom niekorzystającym z 

Internetu może ona zasugerować coś innego. 

o Feedback – Jeśli urządzenie nie reaguje na polecenie dłużej niż 2-3 sekundy, 

użytkownicy często dochodzą do wniosku, że wystąpił błąd w procesie. Jeśli w procesie 

wystąpi konieczność dłuższego oczekiwania, pożądanym jest wyświetlenie informacji 

np. „Proszę czekać” lub animacji graficznej. Dobrym pomysłem może być również 

poinformowanie użytkownika, ile dokładnie czasu może potrwać dany proces. 

Prywatność  

Jak dowodzą badania14, użytkownicy w zdecydowanej większości preferują używanie automatów 

samoobsługowych gdy nie czują się obserwowani przez innych. Jednak pomysł instalowania 

automatu w budce nie sprawdza się, dodatkowo generując wyższe koszty. Optymalnym 

rozwiązaniem jest umieszczenie automatu w pobliżu głównej ścieżki, tak by był on dobrze widoczny, 

jednak na uboczu, by użytkownik nie czuł presji i czuł, że  

w jakikolwiek sposób przeszkadza. W urządzeniach finansowych takich jak bankomaty, poczucie 

prywatności i bezpieczeństwa zapewnia się poprzez instalowanie panelu  sterującego i ekranu na 

wysokości pasa, w ten sposób osoba korzystająca zasłania urządzenie swoją sylwetką.  

3.1.1.2.  Rekomendacje  

Na podstawie przeprowadzonych analiz i powyższych ustaleń, poniżej zebrano wytyczne. Poniższe 

wnioski oparto na analizie źródeł naukowych oraz interfejsów obecnie stosowanych w branży. 

                                                           
14 M. C. Maguire, A Review of User-Interface Design Guidelines for Public Information Kiosk Systems, 
1997 
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• Interfejs powinien być łatwy w obsłudze nawet za pierwszym razem, bez potrzeby 

wcześniejszego kontaktu z usługą. 

• Użytkownik powinien być kierowany krok po kroku poprzez proces transakcji. 

• Przy projektowaniu interfejsu należy uwzględnić potrzeby ludzi z ograniczonymi 

możliwościami poznawczymi i ruchowymi. 

• Konstrukcja usługi powinna być uproszczona i logicznie uporządkowana, nie powodując 

chaosu przez skomplikowane cenniki itp. 

• Ekran menu powinien prezentować maksymalnie kilka (2-5) możliwych wyborów do dokonania 

w danym kroku. Lepiej przenieść część wyborów na kolejny ekran by uniknąć zatłoczenia. 

 

• Wysoki kontrast i duże, wyraźne przyciski są niezwykle ważne przy stosowaniu ekranu 

dotykowego. Szczególnie przy wprowadzaniu tekstu. 

• Ograniczenie liczby funkcjonalności automatu często prowadzi do zwiększenia ogólnej 

funkcjonalności automatu w funkcjach kluczowych. 

• Ekran powitalny powinien zachęcać użytkownika do skorzystania z ekranu, nie powodując przy 

tym kłopotów z rozpoczęciem korzystania z terminalu. 

• Należy unikać przedstawiania treści marketingowych klientowi w trakcie procesu obsługi 

klienta. 

• W komendach/przyciskach menu należy korzystać z wyraźnych „call to action” 

• Proces obsługi klienta powinien przebiegać możliwie jednotorowo. Powinna istnieć tylko jedna 

ścieżka służąca wykonaniu danej akcji. 

• Diagramy i piktogramy pomagają uniknąć niejednoznaczności opisu tekstowego  

i usprawniają proces obsługi klienta. 

 

• Urządzenie powinno automatycznie powracać do ekranu startowego w przypadku porzucenia 

przez klienta procesu obsługi w połowie. 

• Należy pamiętać, że wprowadzanie danych na ekranie dotykowym jest kłopotliwe oraz jakość 

interakcji z ekranem dotykowym zmienia się diametralnie w zależności od stopnia zużycia 

ekranu i warunków pogodowych. 

• Klawiatury ekranowe powinny być ujednolicone i posiadające duże przyciski. Zalecana jest 

forma klawiatury numerycznej dla liczb oraz QWERTY dla tekstu 
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• Użytkownik powinien wypełniać tylko jedno pole w danym kroku, należy unikać wypełniania 

wielu pól na raz, gdzie użytkownik musi przechodzić do kolejnych pól. 

• W projektowaniu interfejsu dotykowego dla urządzeń stacjonarnych, ważne jest 

uwzględnienie błędu paralaksy. 

• Tekst nie powinien być mniejszy niż 16pkt, a pojedynczy element dotykowy mniejszy niż 2,6cm2  

• Informacje przedstawiane użytkownikowi powinny być formułowane w taki sposób, by były 

łatwe w zrozumieniu dla przeciętnego użytkownika. Zakłada się, że treści powinny być 

zrozumiałe dla nastolatków. Uproszczenie przekazu poprawia szybkość i sprawność realizacji 

usługi. 

• Jeśli spodziewamy się, że pewne funkcje będą używane częściej od innych, należy 

zaprojektować dla nich „szybkie ścieżki”. Dzięki temu, powracający użytkownik nie musi 

przechodzić przez kolejne etapy wyboru funkcji automatu. 

• Na etapie wyboru usługi oraz jej wariantów, zalecane jest dostarczenie informacji 

użytkownikowi o tych usługach. 

 

• Dobrym pomysłem jest zastosowanie belki nawigacyjnej ze stałym położeniem przycisków 

nawigacyjnych takich jak „wstecz” „anuluj” itp. 

• Aktywne elementy dotykowe powinny być wyróżnione, tak by ułatwić nawigację. 

• Przy projektowaniu konfiguracji sprzętowej, należy pamiętać o zapewnieniu wysokiej szybkości 

działania interfejsu i realizacji usług. 

Zastosowanie się do powyższych punktów pozwoli na opracowanie sprawnego interfejsu dla 

urządzenia samoobsługowego i oferuje potencjał na ulepszenie jakości obsługi w stosunku do 

obecnie stosowanych rozwiązań. Oczywiście powyższa analiza jest jedynie punktem wyjścia dla 

dalszych badań i nie powinna być traktowana jako ostateczna. Informacje zawarte w niniejszym 

rozdziale są jedynie zbiorem ustaleń, dokonanych podczas analizy publikacji naukowych i interfejsów 

stosowanych w urządzeniach w eksploatacji. 
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3.1.2. Badania nad opracowaniem nowego protokołu komunikacyjnego pomiędzy 

urządzeniami bazującymi na najnowszych zdobyczach technologii ICT, w 

szczególności protokołu Bluetooth Beacon. 

 

W tym rozdziale skupiono się na analizie możliwych rozwiązań mających zapewnić komunikację 

między urządzeniem mobilnym wyposażonym w dedykowaną aplikację,  

a terminalem pocztowym. Według projektu, automat komunikować się będzie z urządzeniem 

mobilnym użytkownika w celu znacznego przyspieszenia i ułatwienia całego procesu realizacji usługi, 

od nawiązania łączności i rozpoczęcia procesu do realizacji płatności  

i potwierdzenia transakcji.  

 

3.1.2.1. Podsumowanie i rekomendacje 

Analiza pokazuje, że wszystkie rozważane standardy komunikacji mają pewne zalety, ale 

zastosowanie ich wiąże się z różnymi trudnościami. Jako najlepszy sposób łączności został wybrany 

Bluetooth Beacon. Analiza tego standardu komunikacji, pokazała, że jest to najbardziej 

przyszłościowy kanał komunikacji. Pozwoli na płynne nawiązywanie komunikacji między urządzeniem 

mobilnym a terminalem, bez lub z niewielką pomocą użytkownika.  

Problem może się pojawić, jeśli standard ten nie spotka się z szerokim przyjęciem na rynku. Może to 

spowodować, że w nowych urządzeniach standard ten może nie być obsługiwany. Należy zaznaczyć, 

że przyszłość obsługi z wykorzystaniem protokołu Bluetooth Beacon, będzie głównie zależne od 

popularności tego standardu na rynku i wsparcia producentów urządzeń mobilnych. Z biegiem czasu, 

może się okazać, że standard zostanie porzucony przez liderów rynku jeśli nie spełni pokładanych w 

nim nadziei. Projektowane terminale będą miały dłuższy czas eksploatacji niż dzisiejsze urządzenia 

mobilne, dlatego też należy przygotować się na taką ewentualność i w modułowy sposób rozwiązać 

kwestię łączności  

z urządzeniami mobilnymi. 

Standard Bluetooth Beacon, spełnia to wymaganie, ponieważ dostępny jest w formie modułów USB, 

które można łatwo zamontować w urządzeniach, bez potrzeby dużej ingerencji w sprzęt. Terminal 
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będzie zapewne miał czas eksploatacji dłuższy niż 5 lat, dlatego też istnieje duża szansa, że w ciągu 

tego okresu, pojawią się być może nowe, lepsze standardy komunikacji. Ważnym jest więc, by w 

łatwy sposób można było w przyszłości zmienić zastosowane rozwiązanie i w razie konieczności 

wyposażyć urządzenia w dodatkowy moduł łączności, jeśli nowe rozwiązanie zacznie zdobywać rynek.  

Kolejnym ryzykiem związanym z wprowadzeniem standardu Bluetooth, jest możliwość braku 

wsparcia dla tej technologii w starszych modelach urządzeń mobilnych oraz najtańszych 

urządzeniach. Dlatego też ważne jest zapewnienie alternatywnej metody parowania urządzeń. 

Jako alternatywne, równolegle zastosowane rozwiązanie, najlepiej nadają się komunikacja 

ultradźwiękowa, bądź komunikacja pośrednia z wykorzystaniem autentyfikacji klienta.  

Komunikacja z wykorzystaniem ultradźwięków, pozwoli na zautomatyzowanie procesu parowania 

urządzeń, jednak jest bardziej skomplikowana do implementacji w terminalach.  

W przypadku zastosowania ultradźwięków, proces parowania urządzenia mobilnego  

z terminalem wyglądałby następująco. Terminal, w trybie ciągłym nadaje określony sygnał dźwiękowy 

w pasmie ultradźwięków, niesłyszalnych dla ludzi. Każdy terminal posiada swój określony sygnał, 

analogicznie do latarni morskich emitujących światło w określonych odstępach. Użytkownik 

podchodząc do terminalu, włącza dedykowaną aplikację mobilną. 

Po uruchomieniu, aplikacja korzystając z mikrofonu urządzenia, nasłuchuje dźwięków nadawanych 

przez terminal. Po dokonaniu nagrania dźwiękowego, algorytm porównuje nagranie ze wzorcem 

dźwiękowym poszczególnych terminali w celu ustalenia, przy którym urządzeniu znajduje się klient. 

W tym celu, dane mogą być przetwarzane prze aplikację na urządzeniu mobilnym, bądź też przesyłać 

dane do analizy na serwerze centralnym. Po ustaleniu numeru terminalu, w systemie pojawia się 

połączenie i dane o połączeniu z danym urządzeniem mobilnym trafiają do danego terminalu wraz ze 

wszelkimi danymi dotyczącymi przesyłki etc.  

W przypadku komunikacji pośredniej, proces wygląda następująco. 

Użytkownik podchodząc do wybranego przez siebie terminala, uruchamia dedykowaną aplikację 

mobilną na swoim urządzeniu. Podaje w niej numer terminala widoczny na obudowie. Aplikacja 

wysyła do systemu żądanie wygenerowania kodu parującego. Kod ten trafia do aplikacji i jest 

prezentowany użytkownikowi. Klient jest proszony o podanie kodu parującego w terminalu. Po 
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wpisaniu kodu na terminalu, dane o kodzie są porównywane ze wzorcem otrzymanym z systemu. 

Jeśli wpisany poprawnie, to urządzenia zostają sparowane i wszelkie dane o przesyłce i użytkowniku 

są przesyłane do terminala. 

Porównując proces nawiązania połączenia w wariancie ultradźwiękowym oraz komunikacji 

pośredniej, można zauważyć, że wykorzystanie ultradźwięków komplikuje proces nawiązywania 

połączenia od strony systemowej i sprzętowej, jednak ułatwia w znaczny sposób sparowanie 

urządzeń przez użytkownika. W przypadku komunikacji pośredniej, ciężar pracy przenosi się na 

użytkownika, który musi przekazać dane z urządzenia do terminala.  

Podsumowując, rekomendowanym sposobem komunikacji i parowania urządzenia mobilnego 

wyposażonego w dedykowaną aplikację z terminalem jest Bluetooth Beacon w połączeniu 

z systemem ultradźwiękowym bądź komunikacji pośredniej. Połączenie takie pozwoli na 

zmaksymalizowanie korzyści wynikających z zastosowania obu systemów. Dodatkowo pozwoli na 

częściowe zredukowanie problemów mogących pojawić się przy obsłudze komunikacji przy pomocy 

jednie jednego rozwiązania. 

3.1.3. Badania nad optymalizacją systemów łączności z urządzeniami rozproszonymi 

Projekty mające na celu połączenie wielu samodzielnych urządzeń i późniejszą ich obsługę stawiają 

przed twórcami wiele wyzwań, zastosowanie dedykowanych rozwiązań sprzętowych i systemowych 

pozwala na możliwie najlepsze dostosowanie projektowanych rozwiązań  

do wymagań systemu. Rozwiązania budowane od podstaw mogą jednak sprawiać wiele problemów 

związanych z brakiem doświadczenia w tworzeniu zintegrowanych systemów łączności klasy 

przemysłowej. Dlatego też by osiągnąć zakładane cele konieczne może okazać się nawiązanie 

współpracy ze specjalistami z dziedziny łączności bądź firmami oferującymi zintegrowane moduły 

łączności i zakup dedykowanych rozwiązań. 

Projektowane systemy łączności muszą zapewnić przede wszystkim: 

• Ciągłą i niezawodną łączność z siecią Internet, 

• Możliwość połączenia z pomocą sieci Wi-Fi, 

• Łączność przy pomocy sieci komórkowej dla największych operatorów w Polsce, 
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• Łączność kablową Ethernet, 

• Łączność z urządzeniami mobilnymi, 

• Umożliwiać transmitowanie lub zapis i transmisję na życzenie danych z systemu monitoringu 

urządzenia, 

• Oferować niski koszt wdrożenia rozwiązania łączności w terminalach, 

• Oferować przepustowość dostateczną do szybkiej transmisji niezbędnych danych, 

• Zapewniać możliwość połączenia terminali w jedną sieć z systemem centralnym  

w chmurze, 

• Spełniać wymagania odnośnie fizycznej wytrzymałości urządzenia i niezawodności, 

• Oferować wytrzymałość na warunki atmosferyczne takie jak niska/wysoka temperatura czy 

wilgotność, 

• Posiadać modułową konstrukcję, pozwalając na późniejsze rozszerzenie funkcjonalności 

modułu. 

3.1.4. Analiza dostępnych form płatności elektronicznych i ich optymalizacja pod kątem 

płatności samoobsługowej. 

 

Urządzenia samoobsługowe służące do sprzedaży towarów i usług stają się coraz powszechniejsze na 

polskim i światowym rynku. Urządzenia takie są obecnie od kilku dekad na rynku, jednak dopiero w 

ostatnich latach zauważyć możemy szybki rozwój tego typu urządzeń. Powszechność podzespołów 

elektronicznych spowodowała znaczne obniżenie kosztów konstrukcji automatu sprzedażowego. 

Dodatkowo, nowe rozwiązania z zakresu łączności a przede wszystkim łączności internetowej 

powodują, że zarządzanie siecią urządzeń staje się znacznie łatwiejsze i otwiera nowe możliwości. 

Obecny koszt podzespołów elektronicznych i transmisji danych pozwala na podłączenie do sieci 

Internet każdego urządzenia i otrzymywanie z niego informacji.  
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3.1.4.1.  Podsumowanie i rekomendacje 

Obecnie stosowane metody płatności w automatach sprzedażowych wiążą się z koniecznością 

poniesienia wysokich kosztów. Implementacja zarówno obsługi płatności kartą jak i gotówką niesie za 

sobą konieczność instalacji wyspecjalizowanego sprzętu w terminalu samoobsługowym. Urządzenia 

pozwalające na akceptację kart, wymagają certyfikacji przez operatorów kart płatniczych i są 

dostarczane na rynku europejskim zaledwie przez kilka podmiotów. Powoduje to wysoki koszt takich 

rozwiązań. 

Dodatkowo, urządzenia takie wymagają okresowych przeglądów. 

W przypadku gotówki, urządzenia pozwalające na akceptację banknotów jak i monet są dość 

kosztowne, jak pokazano w powyższych podrozdziałach. Co więcej, charakteryzują się one 

stosunkowo wysoką zawodnością i wymagają okresowego serwisowania, które generuje dodatkowe 

koszty. Przechowywanie dużych sum pieniędzy w automacie, powoduje zwiększenie ryzyka 

zniszczenia i kradzieży automatu. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa terminalu 

wymaga wzmocnienia konstrukcji urządzenia i zainstalowanie odpowiedniego osprzętu 

bezpieczeństwa, takiego jak kamery video, czujniki i alarmy. Niezbędna okazać się może ochrona i 

nadzór realizowany przez zewnętrzną firmę ochroniarską. 

Co więcej, obsługa gotówkowa niesie za sobą dodatkowe koszty. Konieczne jest okresowe 

opróżnianie automatów ze zgromadzonych pieniędzy i dostarczanie ich do banku. Powoduje to 

dodatkowe koszty związane z obsługą gotówkową. Transport pieniędzy wiąże się  

z koniecznością zapewnienia ochrony przy otwieraniu automatu i po drodze do banku. 

Przeprowadzona analiza, pokazuje, że implementacja rozwiązań obsługi gotówkowej i kart 

płatniczych naraża projekt na dodatkowe, wysokie koszty. Odnosi się to zarówno do produkcji 

terminali jak i późniejszej ich obsługi i serwisu. Szacunki oparte na analizie przeprowadzonej w 

powyższym rozdziale, pokazują, że wdrożenie płatności kartą oraz płatności gotówką w urządzeniach, 

spowoduje wzrost kosztu produkcji terminalu o około 20-25%. W przypadku kosztów serwisu i 

obsługi automatów w czasie eksploatacji, koszty mogą wzrosnąć o około 30-40%. 

Współczesne, wysokie tempo postępu technologicznego oraz szybkość popularyzacji najnowszych 

rozwiązań technicznych wśród społeczeństwa, które można było obserwować m.in. w przypadku 

szybkiego nasycenia rynku telefonami komórkowymi typu smartphone, pozwala zakładać, że w ciągu 

kilku lat trendy na rynku płatności bezgotówkowych ulegną wzmocnieniu. Spowodować to może 



 

  
  

 

 

  

 

83 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

szybkie rozprzestrzenienie się nowego standardu płatności bezgotówkowych, który obecnie jeszcze 

nie został wprowadzony na rynek.  

 

3.1.4.2. Tradycyjne metody płatności – gotówka i karty płatnicze 

Obecnie rozpowszechnione formy płatności w automatach sprzedażowych, takie jak płatność 

gotówką oraz kartą płatniczą, cechują się wysoką dostępnością dla użytkownika i są 

najpowszechniejszymi metodami płatności w handlu ogółem. Powoduje to, że potencjalni klienci nie 

będą mieli problemów z użytkowaniem automatu wyposażonego w takie formy płatności.  

Z drugiej strony, implementacja tych rozwiązań jest kosztowna i skomplikowana pod względem 

technicznym. Dodatkowo usterkowość rozwiązań i konieczność specjalnego serwisowania generuje 

dodatkowe koszty podczas eksploatacji, a w przypadku rozwiązań gotówkowych powiększają się one 

jeszcze o koszty obsługi gotówki.  

 

Szczególną formą płatności są płatności dokonywane przy pomocy kart zbliżeniowych. Charakteryzują 

się one szybkością i prostotą obsługi ze strony klienta. Dodatkowo, terminale pozwalające na 

akceptację (jedynie) kart zbliżeniowych oferowane są znacznie taniej od pełnych terminali do 

płatności kartą.  

Powyższe cechy powodują, że obsługa takiej formy płatności, jest pożądana w urządzeniu 

samoobsługowym.  

3.1.4.3. Nowoczesne formy płatności – e-płatności, mikropłatności 

Pozostałe formy płatności, takie jak e-płatności, mikropłatności i płatności NFC charakteryzują się 

niższym kosztem wdrożenia w urządzeniach. Ich wdrożenie nie wymaga zastosowania dodatkowego 

sprzętu oprócz systemów łączności, które muszą znaleźć się  

w urządzeniu niezależnie od zastosowanego modelu płatności. Warunkiem obsługi płatności tego 

typu jest stworzenie odpowiedniego systemu IT łączącego metody płatności oferowane przez 

obecnych na rynku operatorów. Koszt opracowania takiego systemu jest jednorazową inwestycją i 

nie zmieni się przy zwiększaniu ilości terminali na rynku. 
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Płatności te: E-płatności oraz mikropłatności, pomimo pewnych podobieństw, różnią się jednak 

znacząco. 

 

Mikropłatności charakteryzuje wysoki koszt transakcyjny (30-40% prowizji). Ta forma płatności mogła 

być alternatywą dla tradycyjnych form płatności przed wieloma laty, kiedy e-płatności nie były tak 

powszechne i dopracowane. 

Pomimo szybkości realizacji płatności, forma ta nie jest rekomendowana głównie z uwagi na wysokie 

prowizje w tym systemie. 

 

E-płatności obecnie są nieustannie rozwijane i dopracowywane. Obecnie są już powszechnie 

wykorzystywane w handlu internetowym, gdzie sprawdziły się i zyskały uznanie użytkowników w 

największych sklepach internetowych oraz aukcjach internetowych.  

Niskie koszty transakcji, szybki czas realizacji płatności, łatwość integracji oraz mnogość rozwiązań 

obecnych na rynku, powoduje, że jest to najlepsza metoda płatności dostępna na rynku. Trendy na 

rynku płatności, pokazują również, że pozycja e-płatności będzie się dalej umacniała co z pewnością 

pomoże w rozwijaniu usług w oparciu o ten model płatności. Dlatego, też rekomenduje się 

wykorzystanie e-płatności w projektowanej usłudze. 

 

3.1.4.4. Rekomendacje 

W oparciu o przeprowadzoną analizę rynku płatności w Polsce oraz zebranych w jej wyniku wniosków 

i spostrzeżeń, do wykorzystania w projektowanej usłudze i urządzeniach rekomenduje się 

następujący model płatności. 

Zdaniem autorów optymalnym modelem płatności jest połączenie e-płatności wraz  

z płatnościami zbliżeniowymi. E-płatności są obecnie powszechnych i przyjaznym użytkownikom 

rozwiązaniem i choć mogłyby zapewne być jedyną formą płatności,  

to konieczne jest zapewnienie alternatywnej formy płatności dla klientów.  

Płatności zbliżeniowe obecnie na skutek działań operatorów kart i banków rozwijają się  

w Polsce w szybkim tempie, liczba aktywnych użytkowników takich kart będzie się zapewne 
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zwiększać w najbliższych latach. Ważne jest, by nie pozbawić urządzenia możliwości obsługi tych 

klientów, którzy są już przyzwyczajeni do takich płatności. 

Płatności internetowe, w oparciu o system oferowany przez jednego bądź kilku silnych graczy na tym 

rynku, powinny być podstawową formą płatności w urządzeniu i systemie.  

Jednak istnieje konieczność zapewnienia wyboru klientowi, dlatego też ważne jest 

zaimplementowanie obsługi alternatywnej formy płatności. Szybkość i łatwość realizacji płatności w 

systemie zbliżeniowym pozwoli na zatrzymanie klientów, którzy cenią przede wszystkim czas i 

prostotę. Posiadanie dwóch systemów płatności jest również ważne  

w celach statystycznych, w prosty sposób można wtedy zbadać w jakich lokalizacjach częściej 

wykorzystywano daną formę płatności, a także zbadać preferencje użytkowników. 

Dlatego też rekomenduje się wykorzystanie e-płatności jako podstawowej formy płatności  

w systemie. Obsługa płatności przy pomocy kart zbliżeniowych powinna zostać zapewniona jako 

alternatywa dla użytkownika. 

 

3.1.5. Badania nad opracowaniem nowych metod przyjmowania przesyłek w automatach 

vendingowych 

 

3.1.5.1. Metody dostarczania przesyłek przez użytkownika 

 

W niniejszym rozdziale skupiono się na analizie dostępnych rozwiązań umożliwiających dostarczenie 

przesyłki do automatu przez klienta, przyjęcie przesyłki w automacie oraz poprawną wycenę usługi i 

sprawną realizację procesu wysyłki. W rozdziale przedstawiono szereg rozwiązań możliwych do 

zastosowania w terminalu. Część z nich jest szeroko stosowana w pokrewnych urządzeniach takich 

jak skrzynki pocztowe czy terminale odbiorcze (np. paczkomaty).  

Oprócz nich, przedstawiono również propozycje, które pojawiły się w trakcie prowadzonych badań, a 

stosowane są w innych gałęziach przemysłu. Wszystkie rozwiązania zostały bogato udokumentowane 

w postaci opisów, zdjęć i schematów, mających za zadanie przedstawić mechanizm działania każdego 

z nich.  
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Przy wyborze przedstawionych metod przyjmowania przesyłek, położono nacisk na ich prostotę 

konstrukcji, łatwość obsługi oraz zabezpieczenie wcześniej złożonych przesyłek przed 

nieautoryzowanym dostępem.  

Badania wykazały, że istnieje 8 metod dostarczania przesyłek przez klienta, które mogą być 

zastosowane w projektowanych urządzeniach. Należy wziąć pod uwagę, że pomimo najwyższych 

starań, w raporcie mogły zostać pominięte pewne rozwiązania.  

W dalszej części przedstawiono i przeanalizowano następujące rozwiązania: 

1. Komora wrzutowa 

2. Zsyp (skrzynka pocztowa) 

3. Komora obrotowa 

4. Pochylnia z roletą zabezpieczającą 

5. Szuflada 

6. Wydzielone skrytki 

7. Winda (X,Y) 

8. Zapadnia 

Każde z rozwiązań zostało opisane i zobrazowane przy pomocy odpowiednich zdjęć i rysunków. Z 

uwagi na specyfikę niektórych rozwiązań, dokumentacja jest znacznie obszerniejsza niż innych. 

3.1.5.2. Rozwiązania służące pomiarowi wagi i wymiarów przesyłek 

 

W branży logistycznej, waga i objętość towaru jest kluczowa. Kontenery, ciężarówki i samoloty 

transportowe, zazwyczaj zapełniają się zanim osiągnięta zostanie maksymalna ich ładowność. 

Dlatego też, wielu operatorów logistycznych, by skompensować ten problem, wdrożyło cenniki 

oparte na objętości przesyłek (tzw. waga wymiarowa), uzupełniając w ten sposób ich standardowe 

cenniki oparte na wadze. Takie podejście pozwala na porównanie wagi wymiarowej do wagi 

właściwej. Dzięki temu, operator może wybrać bardziej korzystne dla siebie rozwiązanie. Unika w ten 

sposób zapełniania swojej infrastruktury przewozowej lekkimi a dużymi ładunkami, które przedtem 

generowały duże koszty. 
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Wdrożenie w życie rozwiązań pozwalających na dokładny pomiar wagi i objętości wszystkich 

przesyłek jest jednak skomplikowanym zadaniem. Problemem jest zapewnienie odpowiedniej 

wydajności takiego rozwiązania. Dla przewoźnika korzystniejsze jest narażenie się na drobną stratą 

wywołaną złym oszacowaniem gabarytów przesyłki niż spowodowanie opóźnienia w dostawie 

towarów.  

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych rozwiązań wymiarujących i ważących przesyłki, możliwe 

jest kontrolowanie przesyłek bez konieczności spowalniania centr logistycznych. Pozwala to na 

efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury i bardziej optymalne naliczanie stawek dla klientów. 

 

Systemy DWS są zazwyczaj używane do gwarantowania odpowiednich przychodów z tytułu 

świadczenia usług logistycznych. Dzięki mierzeniu i ważeniu przesyłek, operator może naliczać opłatę 

w uczciwy sposób.  

• Operatorzy logistyczni zapewniają sobie, że opłaty za usługi są naliczane odpowiednio i 

parametry przesyłek podawane przez nadawców są weryfikowane. 

• Nadawcy są upewniani, że otrzymają właściwie naliczone stawki za zlecone usługi. 

• Obydwie strony mogą być pewne, że dane użyte do naliczania należności są zgodne z 

regulacjami prawnymi. 

Typowe zastosowania systemów DWS: 

• Automatyzacja procesu mierzenia przesyłek 

• Weryfikacja parametrów przesyłek podanych przez klienta 

• Śledzenie przesyłek 

• Sprawdzanie brakujących elementów przesyłek 

• Określanie „wagi wymiarowej” 

• Sprawdzanie czy przesyłka nie przekracza maksymalnych wymiarów 

• Wykonywanie zdjęć mierzonych obiektów do dokumentacji 
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Systemy wymiarowania i ważenia do zastosowań przemysłowych są zazwyczaj oparte na technologii 

laserowej. Charakteryzują się one niskim błędem pomiaru, wysoką wydajnością i niezawodnością. 

Wiąże się to jednak z wysokim kosztem wdrożenia i serwisowania takich rozwiązań. Sprawują się one 

najlepiej w zastosowaniach wymagających wymiarowania tysięcy przedmiotów dziennie. 15 

W przypadku zastosowania takich rozwiązań w projektowanym urządzeniu, potencjał 

skomplikowanych urządzeń zostałby zmarnowany. Dlatego też możliwe jest skonstruowanie 

rozwiązania pozwalającego na sprawne określenie wymiarów przesyłek w automacie przy 

zastosowaniu komponentów powszechnie dostępnych na rynku konsumenckim, takie jak cyfrowe 

aparaty lub kamery wideo.16 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania urządzeń pomiarowych 

umożliwiających określenie wymiarów przesyłki oraz jej wagę. Rozwiązania te muszą być zdolne do 

komunikacji z komputerem i przesyłaniem do niego niezbędnych danych. 

3.1.6. Badania nad możliwościami integracji urządzeń peryferyjnych 

W rozdziale tym przeprowadzono analizę dotyczącą urządzeń peryferyjnych stosowanych w 

urządzeniach samoobsługowych i możliwości ich implementacji w projektowanym terminalu. 

Urządzenia te są ważną częścią składową gotowego urządzenia, a ich odpowiedni wybór i 

zastosowanie może stanowić o powodzeniu lub nie danego terminala. Peryferia odpowiadają za 

interakcję z użytkownikiem i jeśli nie są dobrane odpowiednio, mogą zaważyć na sprawności procesu 

obsługi klienta.  

Poniżej przedstawiono opracowanie zagadnień dotyczących kluczowych, z punktu widzenia 

projektowanego urządzenia, urządzeń peryferyjnych. W I etapie badań, na potrzeby którego 

przygotowano ten raport, skupiono się na analizie następujących zagadnień związanych z trzema 

rodzajami urządzeń peryferyjnych: 

• Wybór odpowiedniej technologii i rodzaju ekranu dotykowego 

• Wybór właściwego rodzaju kodów graficznych i czytnika kodów 

                                                           
15 Cubiscan, Dimensioning for profit White paper 
16 B. Dellen and I. Rojas, Volume measurement with a consumer depth camera based on structured 
infrared light 
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• Sprawdzenie celowości zastosowania drukarki oraz wybór odpowiedniego jej rodzaju jeśli 

pożądana. 

W poszczególnych podrozdziałach poświęconym danemu zagadnieniu scharakteryzowano 

technologie dostępne na rynku jak również przeanalizowano wady i zalety poszczególnych rozwiązań 

technicznych. Na podstawie tych ustaleń zaproponowano przykładowe rozwiązania sprzętowe 

mogące znaleźć zastosowanie w projektowanym urządzeniu.  

3.1.6.1. Wybór technologii i rodzaju ekranu dotykowego 

 

Analiza poszczególnych technologii i urządzeń pokazała, że pomimo niewielkich różnic w cenach 

gotowych monitorów dotykowych, parametry urządzeń oraz przede wszystkim niezawodność i okres 

gwarancyjny różnią się znacznie. 

Najlepiej pod względem niezawodności wypada technologia SecureTouch (SAW), która objęta jest 10 

letnią gwarancją (10 lat na panel dotykowy). Także rozwiązania zastosowane w tej technologii 

pozwalają na ocenę tej metody jako potencjalnie najbardziej niezawodnej. 

Pod względem parametrów dotykowych, takich jak ilość punktów dotyku, precyzyjność i czułość 

najlepiej prezentują się ekrany w technologii IntelliTouch Pro (pojemnościowo-projekcyjne). Ich 

działanie jest zbliżone do ekranów dotykowych stosowanych w popularnych urządzeniach 

konsumenckich, dlatego też użytkownicy są przyzwyczajeni do sposobu ich funkcjonowania.  

Należy jednak zauważyć, że rozwiązania pojemnościowe pozwalają na rejestrowanie dotyku 

wywołanego jedynie palcem bądź specjalnym stylusem. W przypadku urządzeń zewnętrznych 

montowanych w klimacie takim jak polski, wskazane jest zapewnienie obsługi dotykowej osobie w 

rękawiczkach. Taką możliwość zapewniają jedynie ekrany w technologiach CarollTouch oraz 

SecureTouch. 

Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i zarysowania jest domeną technologii 

SecureTouch oraz CarrolTouch. W obydwu przypadkach dostrzec można doskonałą wytrzymałość 

wynikającą z zastosowania wytrzymałej zewnętrznej szyby ochronnej, będącej jednocześnie panelem 

dotykowym. W przypadku CarrolTouch, problematyczna może być jednak obsługa urządzenia w 

otwartej przestrzeni, gdy na ekran będzie padać bezpośrednio światło słoneczne. Pomimo doskonałej 
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wytrzymałości obydwu rozwiązań, monitory wyposażone w SecureTouch są testowane przy pomocy 

próby spadającej kuli, która jest branżowym standardem w dziedzinie odporności na wandalizm. 

 

Podsumowując, opierając się na wynikach przeprowadzonej analizy, należy uznać, że technologią 

dotykową optymalną do zastosowania w projektowanych terminalach jest technologia Surface 

Acoustic Wave, a ściślej monitory firmy Elo Touch z rozwiązaniem SecureTouch. Rekomendowany 

jest ekran dotykowy firmy Elo Touch 1537L model E731919 o przekątnej 15cali z panelem 

dotykowym Secure touch w wersji o wzmocnionej szybie zewnętrznej. Zastosowanie może znaleźć 

monitor dotykowy o porównywalnych parametrach innego producenta. 

 

3.1.6.2. Wybór rodzaju kodów i czytnika kodów 

 

Oznaczanie towarów kodami kreskowymi ma swój początek w handlu detalicznym, a teraz jest 

powszechnie używane w niemal każdej dziedzinie przemysłu i usług, takich jak służba zdrowia, 

placówki pocztowe, supermarkety czy magazyny. Kody kreskowe i technologie pokrewne są używane 

w zakładach produkcyjnych i logistyce od ponad 40 lat. Jednak nawet w tych tradycyjnych 

zastosowaniach, użycie kodów kreskowych rozpowszechniło się na magazynowanie, rachunkowość, 

obsługę klienta, monitorowanie czasu pracy i doręczanie przesyłek. 

We wszystkich tych zastosowaniach, motywacją dla wprowadzenia kodów kreskowych było 

poprawienie zarządzania danymi oraz ich dostępności co przekłada się na wymierne ograniczenie 

kosztów.  

Opisane w raporcie technologie generowania kodów graficznych nieznacznie różnią się od siebie. 

Pewnym jest fakt, że kody kreskowe jednowymiarowe są nieodpowiednie do projektowanego 

zastosowania. Jednak w przypadku kodów 2D, różnice pomiędzy poszczególnymi systemami są 

nieznaczne.  Wszystkie kody 2D prezentowane powyżej nadają się doskonale do ich odczytu z 

ekranów urządzeń mobilnych i naklejek. 
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Do zastosowania w projektowanym urządzeniu, rekomendowane są kody DataMatrix, QR oraz Aztec. 

Kod MaxiCode jako stworzony przez firmę UPS, cechuje się ograniczoną dowolnością jego 

stosowania, dlatego nie jest pożądanym rozwiązaniem. 

W przypadku pozostałych kodów graficznych, ich możliwości zastosowania wymagają dalszych badań 

ponieważ wymagać mogę one wniesienia opłaty licencyjnej by mieć możliwość ich stosowania. 

Wymagania takiego nie ma system kodów QR, dlatego w obliczu braku znacznych różnic w 

możliwościach poszczególnych technik kodowania, system ten jest rekomendowany jako 

udostępniony w domenie publicznej i może być stosowany bez ograniczeń. 

Na rynku istnieje wielu producentów czytników kodów, jednym z liderów tego segmentu jest 

amerykańska firma Datalogic. Jej produkty są stosowane w wielu systemach największych sieci 

handlowych i dużych korporacji. 

Prezentowane poniżej urządzenie spełnia wszelkie wymogi stawiane przed projektem i zapewni 

potencjalnie bezawaryjną i sprawną obsługę. Jednakże urządzenia innych producentów o podobnych 

parametrach powinny również sprawdzić się tym zastosowaniu 

Datalogic Gryphon GFE4400 

Czytnik Gryphon GFE4400 firmy Datalogic jest kompaktowym rozwiązaniem OEM to użytku w 

terminalach samoobsługowych, czytnikach cen, automatach vendingowych czy innych urządzeniach 

samoobsługowych. 

Model ten wyróżnia się bliskim polem widzenia, szerokim kątem, wysoką tolerancją na ruch, szybkim 

odczytem i doskonałymi zdolnościami do odczytu zniszczonych bądź złej jakości kodów kreskowych.  

Wyposażony jest w system wspomagający wizualnie odczyt. Jasne, intensywne czerwone 

podświetlenie, pozwala na wyświetlenie wyraźnego krzyża celującego dla użytkownika, pozwala to na 

klarowne pokazanie strefy odczytu i pozwala na zwiększenie precyzyjności pomiaru.  

Urządzenie to pozwala na szybki i dokładny odczyt zarówno kodów 1D i 2D. Zastosowane w czytniku 

technologie umożliwiają również precyzyjny odczyt kodów wyświetlanych na ekranach urządzeń 

mobilnych. 

Dodatkowo, czytnik potrafi również skanować dokumenty oraz podpisy pod dokumentami. 
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Urządzenie może być uruchamiane zarówno automatycznie po wykryciu kodu, ręcznie, bądź zdalnie 

przez oprogramowanie komputera. 

 

3.1.7. Optymalizacja konstrukcji bezobsługowych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych mogących mieć zastosowanie w bankowości (bankomaty), branży 

fmcg (automaty z napojami i żywnością), branży pocztowej 

 

Automaty w gospodarce są stosowane w coraz większej skali. Pozwalają one na znaczne ograniczenie 

kosztów operacyjnych, przede wszystkim tych, które wynikają z ograniczenia pracy pracowników 

sprzedaży. Automaty obecnie są wykorzystywane w celu: 

• Wydawania przesyłek pocztowych, 

• Wydawania przesyłek awizo, 

• Dystrybucji produktów spożywczych, 

• Dystrybucji produktów przygotowywanych w automacie, 

• Wypłacania i wpłacania gotówki. 

• Przyjmowania i wydawania prania. 

W przyszłości należy oczekiwać, iż automaty będą spełniały coraz większą rolę także w innych 

branżach.  

Tabela poniżej zawiera informacje o standardowych elementach konstrukcyjnych automatu 

vendingowego wraz z krótką charakterystyką wymagań. 

Element wyposażenia / 

kryterium wymagań 

Oczekiwania wobec podzespołu 

Obudowa / drzwi • Obudowa wykonana z wysokiej jakości 

stali o grubości 2 mm z dodatkowymi 

wzmocnieniami w miejscach szczególnie 

narażonych na działanie czynników 

zewnętrznych 
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• Drzwi wykonane ze stali grubości 3 mm z 

wizualnymi i dotykowymi elementami 

ułatwiającymi proces obsługi automatu 

• System wielopunktowego ryglowania 

drzwi 

• Obudowa i drzwi chronione i 

zabezpieczone systemem alarmowym 

• Dodatkowe elektroniczne lub 

mechaniczne zabezpieczenie zamka 

drzwi 

Interfejs użytkownika • 15” kolorowy wyświetlacz dotykowy z 

możliwością obsługi w rękawiczkach 

Ułatwienia obsługi • Podświetlane elementy obsługi, 

elementy dotykowe na panelu 

przednim,, 

• Możliwość zastosowania komunikatów 

głosowych w aplikacji 

Obsługa monet • Elektroniczny walidator monet, 

• 6 samonapełniających się zasobników 

wydawania reszty (możliwość obsługi 6 

różnych nominałów monet 

• Samoblokująca się kaseta końcowa na 

bilon wykonana z wysokiej jakości stali 

wyposażona w system zabezpieczający 

przed nieautoryzowanym dostępem 

oraz elektroniczny identyfikator 

• dodatkowe zasobniki do wydawania 

reszty 
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Obsługa banknotów • Kaseta na banknoty wyposażona w 

elektroniczny identyfikator 

Płatności bezgotówkowe • Różne typy czytników do obsługi kart 

płatniczych zarówno z jak i bez PIN Padu 

• Czytnik do bezstykowych kart 

płatniczych typu Pay PassTM; 

payWaveTM 

Wydruk i wydawanie potwierdzeń • Drukarka termiczna z możliwością 

wydruku grafiki oraz uchwytem na maks. 

4 rolki papieru 

• Szybkość wydruku do 80 mm/s 

• Rolki papieru Ø 200 mm, szerokość 

papieru do 82 mm, szerokość druku do 

80 mm,  

• Czytnik kodów kreskowych do kontroli 

papieru 

Obsługa serwisowa • Interfejs serwisowy w postaci ekranu 

dotykowego, 

• Komunikaty serwisowe podawane 

pełnym tekstem, 

• Możliwość obsługi serwisowej poprzez 

bezprzewodowe urządzenia 

Interfejsy komunikacyjne • LAN (RJ45),  

• USB (do wymiany danych w trybie off-

line) 

• WLAN, 

•  GSM, 

•  GPRS, 

•  EDGE, 

•  UMTS, 
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•  LTE 

Komputer • Modułowy komputer przemysłowy z 

systemem operacyjnym Windows, 

• Zabezpieczenie przed utratą danych 

poprzez równoległy proces zapisu na 

dwóch osobnych (wymiennych) 

nośnikach pamięci 

Zasilanie • 230 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz z 

wbudowanym zasilaczem awaryjnym 

(UPS) 

Zarządzanie energią • Konfigurowalny system zarządzania 

energią 

Zabezpieczenia • Konfiguracja standardowa zapewnia 

zgodność z klasą zabezpieczeń WK3 

normy europejskiej ENV 1627. 

Parametry środowiskowe • Temperatura pracy:-30°C do 65°C 

• Odporność na wahania temperatury: do 

17°C w ciągu 2 godzin 

Informacje o standardowych elementach konstrukcyjnych automatu vendingowego 

 

Projektowany automat samoobsługowy w większości przypadków będzie zgodny ze standardowo 

stosowanymi rozwiązaniami. Optymalizacja urządzenia powinna dotyczyć przede wszystkim: 

• Minimalizacji zużycia energii elektrycznej, 

• Zastąpienia płatności gotówkowych metodami bezgotówkowymi (umożliwi to 

wyeliminowanie kosztów obsługi gotówki), 

• Opracowania nowego standardu komunikacyjnego, 

• Zapewnienia lepszych zabezpieczeń przesyłek, 

• Wprowadzenia nowych podzespołów w celu zapewnienia planowanych funkcjonalności 

automatu. 
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Wymienione powyżej elementy powinny zostać dokładnie rozważone i przeanalizowane w kolejnych 

etapach realizacji projektu. 

3.1.8. Analiza elementów mających największy wpływ na pobór energii elektrycznej oraz 

dobór takich, które są optymalne pod kątem minimalnego zużycia energii oraz 

zapewnienia zasilania awaryjnego. 

 

Elementy konstrukcyjne, przewidywane do wdrożenia w automacie 

Nazwa podzespołu Wymagania w zakresie poboru energii elektrycznej 

Płyta Główna wraz z 

procesorem klasy 

przemysłowej 

Pobór mocy poniżej 1,58 kW 

Dysk twardy Pobór mocy 2,25 - 4,6 W 

Zasilacz komputerowy 

(impulsowy) ATX klasy 

przemysłowej 

Moc wyjściowa 400W 

Napięcie wejściowe 230V 

Napięcia: 12V, 5V, 3,3V\ 

50-60 Hz 

Wyświetlacz do zastosowań 

wewnętrznych 

Zasilanie USB 12V, 24V, 

Porty przyłączeniowe: 

COM 1~2 DC+0/5/12V,  

COM 3~4 DC+0/5/12V 

RJ11 (24V) 

DB-15 VGA port dla drugiego monitora 1x Mini PCI-e 12V 

Wyświetlacz do zastosowań 

zewnętrznych 

Zasilanie USB 12V, 24V, 

Porty przyłączeniowe: 

COM 1~2 DC+0/5/12V,  

COM 3~4 DC+0/5/12V 

RJ11 (24V) 

DB-15 VGA port dla drugiego monitora 1x Mini PCI-e 12V  
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Ekran dotykowy do zastosowań 

wewnętrznych 

Napięcie DC12V, 

Pobór mocy 1,2W (czuwanie), 8W (praca), 

 

Ekran dotykowy do zastosowań 

zewnętrznych 

Napięcie DC12V, 

Pobór mocy 1,2W (czuwanie), 8W (praca), 

 

Moduł łączności 3G/2G Nie dotyczy 

Zasilacz awaryjny UPS Zasilanie awaryjne urządzenia o mocy maksymalnej 800W przez 
10 minut, 

Max obciążenie prądowe 1200 mA 

Moduł Bluetooth 4.0 Nie dotyczy 

Skaner kodów 2D Pobór prądu <400 mA, 

Napięcie 4,5 – 14 VDC 

Drukarka termiczna 

paragonowa 

Zasilanie 24V 

 

 

Drukarka termiczna - 

etykietowa 

Zasilanie 24V 

 

 

Waga elektroniczna Zasilanie 230V AC 50/60Hz lub opcjonalnie 6V DC, 

Pobór mocy max. 18W dla zasilania 230V lub 1.2W dla zasilania 

z akumulatora, 

Bezpiecznik typu F 250V / 500mA 

Głośniki Moc 15W 

 

Silniki krokowe Zasilanie 10 – 40 DC, 

Napięcie 4,5 – 10 DC 
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Czujniki krańcowe Nie dotyczy 

Sterownik silników krokowych Nie dotyczy 

Wyściółka  Nie dotyczy 

Licencja systemu operacyjnego Nie dotyczy 

Arkusze blachy stalowej 3mm Nie dotyczy 

Arkusze blachy stalowej 0,5mm Nie dotyczy  

Profile stalowe prostokątne Nie dotyczy 

Profile stalowe kwadratowe Nie dotyczy 

Profile stalowe kwadratowe Nie dotyczy 

Kątownik stalowy Nie dotyczy 

Elementy konstrukcyjne automatu ze szczególnym uwzględnieniem elementów wymagających energii 
elektrycznej. 

 

Zasilanie awaryjne w urządzeniu zostanie zapewnione poprzez instalację dodatkowego zasilacza, 

zapewniającego dodatkowe 10 minut pracy dla urządzenia o mocy do 800W. Wprowadzenie tego 

rozwiązania pozwoli na dokończenie bieżących procedur związanych z obsługą urządzenia i pozwoli 

na ograniczenie czasu ograniczenia w dostępie do urządzenia. 

3.1.9. Analiza materiałów, z których zbudowane są poszczególne elementy urządzeń 

wolnostojących pod kątem ich bezpieczeństwa. 

W zakresie bezpieczeństwa urządzenia samoobsługowego niezbędne jest rozważenie następujących 

aspektów bezpieczeństwa: 

• Użycie podzespołów elektrycznych, 

• Stabilność urządzenia, 

• Bezpieczeństwo danych osobowych oraz informacji o płatności, 

• Bezpieczeństwo użytkowania automatu. 
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3.1.9.1. Bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych 

 

W zakresie bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych należy podkreślić, iż będą one 

zgodne z normami w tym zakresie. Użytkownik w trakcie interakcji z urządzeniem nie będzie 

narażony na porażenie bez względu na warunki atmosferyczne. Wszelkie podzespoły elektryczne, a 

także łączenia przewodów elektrycznych zostaną umieszczone wewnątrz automatu i będą 

zabezpieczone ramą oraz odpowiednim rodzajem poszycia zewnętrznego. 

Klient będzie wskazywał polecenia na ekranie dotykowym. Z tego też względu będzie on odporny na 

działanie wody oraz żrących substancji chemicznych.  

 

3.1.9.2. Stabilność urządzenia 

Urządzenia samoobsługowe zostaną rozlokowane w dogodnych dla klienta lokalizacjach, 

zapewniających wystarczającą przestrzeń do wygodnego korzystania z usługi. Ponadto w przypadku 

każdej lokalizacji, teren pod umieszczenie automatu zostanie odpowiednio przygotowany. Przed 

instalacją urządzenia teren zostanie zabezpieczony, utwardzony odpowiednim rodzajem mieszanki 

betonowej oraz oczyszczony z zanieczyszczeń. Automat po przetransportowaniu na miejsce zostanie 

sztywno zainstalowany w wyznaczonym miejscu. Nie będzie więc możliwości, aby urządzenie mogło 

się przechylać. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownika w 

tym zakresie. 

3.1.9.3. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz informacji o płatności 

Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje procedowane na linii klient – system będą odpowiednio 

zabezpieczone. W przypadku nawiązywania połączenia internetowego z systemem (za pomocą strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej) zostanie zastosowany protokół szyfrujący SSL. 

W trakcie podejścia klienta do urządzenia będzie on zobowiązany dokonać autoryzacji. Może się to 

odbyć na kilka sposobów: 

• Zeskanowanie unikalnego kodu QR, 

• Podanie kodu PIN, wysłanego przez serwer na wskazany przez klienta nr telefonu/adres e-mail, 

• Potwierdzenie obecności przy automacie w przypadku połączenia Bluetooth Beacon. 
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W trakcie dokonywania płatności internetowej dane klienta będą zabezpieczone przez protokół 

szyfrujący HTTPS oraz system zabezpieczeń certyfikowanego dostawcy płatności. Terminale płatnicze 

umieszczone w automatach będą zaś certyfikowane przez organizacje płatnicze (Visa, Mastercard), a 

połączenie na linii terminal – system płatniczy operatora będzie się odbywało w oddzielnej sieci 

Intranet. Ponadto każda transakcja będzie musiała zostać odpowiednio zautoryzowana przez 

użytkownika. 

Wymienione elementy pozwolą na zapewnienie bezpiecznej wymiany danych osobowych oraz 

danych płatności. 

 

3.1.9.4. Bezpieczeństwo użytkowania automatu. 

Automaty zostaną rozlokowane w miejscach dogodnych dla potencjalnych klientów. Będą to więc 

lokalizacje w pobliżu często uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, co gwarantuje pewien stopień 

bezpieczeństwa. Dodatkowo urządzenia będą umieszczane w obszarach monitorowanych. Także na 

urządzeniu możliwe będzie umieszczenie kamery monitorującej. W przypadku wystąpienia 

niebezpieczeństwa dla użytkownika możliwa będzie szybka interwencja. 

 

3.1.10. Analiza materiałów, z których zbudowane są poszczególne elementy urządzeń 

wolnostojących pod kątem ich  wytrzymałości. 

3.1.10.1. Dach 

Podstawową funkcją dachu jest ochrona urządzenia oraz jego użytkownika przed działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych. W związku z tym, materiał konstrukcyjny dachu 

powinien charakteryzować się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz korozję. 

Niezwykle istotną kwestią jest również odporność dachu na akty wandalizmu. Materiały użyte do 

budowy dachu powinny posiadać formę blachy podatnej na kształtowanie, oraz profili lub rurek 

mocujących blachę do konstrukcji urządzenia. 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 
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• Stal konstrukcyjna • Stal nierdzewna 

• Stal o podwyższonej 

odporności na korozję 

atmosferyczną 

• Szkło akrylowe 

• Stop aluminium przerobiony 

plastycznie 

• Żywica epoksydowa 

wzmacniana włóknami 

węglowymi 

• Poliamid wzmacniany 

włóknami szklanymi 

 

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych dachu 

 

3.1.10.2. Poszycie zewnętrzne 

Poszycie zewnętrzne pełni funkcję ochronną urządzenia przed aktami wandalizmu lub  próbami 

kradzieży mienia znajdującego się w szafkach. W związku z tym, musi posiadać odpowiednią 

wytrzymałość oraz odporność na korozję. W projekcie przewidziana jest obróbka elementów 

poszycia obrabiarkami CNC.  

 

 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 

• Stal konstrukcyjna • Stop aluminium przerobiony 

plastycznie 

• Żywica epoksydowa 

wzmacniana włóknami 

węglowymi 

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych poszycia 

 

3.1.10.3. Drzwiczki 

Drzwiczki są elementem bezpośrednio chroniącym mienie, znajdujące się wewnątrz urządzenia, 

przed kradzieżą. Są najintensywniej użytkowanymi częściami urządzenia pocztowego. W związku z 

tym, części te, muszą posiadać wysokie własności mechaniczne.  

 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 

• Stal konstrukcyjna • Stal nierdzewna  
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• Stop aluminium przerobiony 

plastycznie 

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych drzwiczek 

 

3.1.10.4. Zamki 

Najważniejszym wymaganiem stawianym zamkom jest ich wysoka niezawodność. Zamki powinny 

mieć dobrą wytrzymałość, gdyż zależy od niej bezpieczeństwo towaru znajdującego się w szafce. 

Materiał konstrukcyjny zamka powinien umożliwiać odwzorowanie kształtu założonego w projekcie z 

dużą dokładnością. Dodatkowym wymaganiem jest odporność na korozję oraz dobre własności 

tribologiczne (niskie zużycie w wyniku tarcia). 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 

 • Odlewniczy stop cynku • Stal automatowa 

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych zamków 

 

3.1.10.5. Rama 

Rama ma za zadanie nadać konstrukcji urządzenia odpowiednią sztywność, wytrzymałość oraz 

stanowić bazę do zamontowania poszycia, dachu oraz innych elementów.  

 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 

• Stal konstrukcyjna   

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych ramy 

 

3.1.10.6. Stopki 

Stopki są elementami utrzymującymi konstrukcję urządzenia. Powinny wykazywać się dobrą 

odpornością na korozję oraz wysoką wytrzymałością. Ze względu na możliwość ustawienia urządzenia 

na nierównej powierzchni, stopki powinny posiadać możliwość regulacji ich wysokości w celu 

wypoziomowania konstrukcji. 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 
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• Stal konstrukcyjna • Stal nierdzewna 

• Odlewniczy stop cynku 

 

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych stopek 

 

 

3.1.10.7. Podstawa 

Docelowe miejsce eksploatacji automatycznego urządzenia pocztowego znajdować się będzie w 

przestrzeniach otwartych jak i wewnątrz budynków. W przestrzeniach otwartych urządzenie 

narażone będzie na możliwość przewrócenia przez wiatr, a także akty wandalizmu. W celu 

zminimalizowania możliwości przewrócenia urządzenia należy zastosować ciężką podstawę. 

Podstawa musi być wykonana z materiału o stosunkowo dużej gęstości. Ponadto musi 

charakteryzować się dobrą odpornością na korozję. Z punktu widzenia produkcji, materiał 

konstrukcyjny podstawy musi być możliwie łatwy do wytworzenia (w zaprojektowanym kształcie).  

 

materiał podstawowy materiał średnio zaawansowany materiał zaawansowany 

• Beton zwykły 

• Żelbet 

• Beton polimerowo-

cementowy  

• Beton impregnowany 

polimerami 

• Beton żywiczny 

(bezcementowy) 

Podział możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych podstawy 
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3.1.11. Ustalenie wymagań dotyczących rozmiaru urządzenia i skrytek 

4. Tabela zawiera rekomendowane wymiary automatu. 

Parametr Wymiar 

Szerokość automatu 99 cm 

Szerokość po otwarciu pokrywy 126 cm 

Szerokość po wysunięciu pojemnika na przesyłki 210 cm 

Wysokość automatu 116 cm 

Wysokość pojemnika na przesyłki 67 cm 

Długość automatu 43 cm 

Szerokość szuflady na przesyłki 40 cm 

Długość szuflady na przesyłki 33 cm 

Wysokość szuflady na przesyłki 20 cm 

Parametry automatu samoobsługowego 

 

2.2. Zadanie 2 - Badania nad systemami informatycznymi w zakresie działania w  

środowisku rozproszonym i integrującymi wiele firm, urządzeń i technologii 

komunikacyjnych. 

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie optymalnych rozwiązań, które zostaną zastosowane na 

etapie implementacji projektu, w zakresie komunikacji projektowanego systemu informatycznego z 

użytkownikiem poprzez terminal wysyłkowy, urządzenie mobilne klienta oraz za pośrednictwem 

strony internetowej. Dokument prezentuje wyniki badań w zakresie sposobu interakcji różnych 

kategorii użytkowników z urządzeniem oraz wskazuje na optymalne rozwiązania do zastosowania w 

projekcie. Analizie poddano spełnienie zakładanych funkcjonalności terminalu oraz systemu 
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informatycznego w połączeniu z zapewnieniem sprawnego przepływu informacji między klientami a 

systemem oraz systemem a różnymi firmami, biorącymi udział w procesie logistycznym. Zagadnienia 

prezentowane w dokumencie obejmują opis scenariuszy użycia systemu informatycznego, 

technologii zapewniającej sprawny przesył danych między urządzeniami, a także priorytety w 

projektowaniu i niezbędne funkcjonalności urządzenia do nadawania przesyłek, aplikacji mobilnej 

oraz strony internetowej. 

 

2.2.1. Komunikacja urządzenia z użytkownikiem (user interface)  

2.2.1.1. Priorytety w zakresie projektowania urządzeń samoobsługowych, przyjaznych użytkownikom 

Urządzenia samoobsługowe są powszechnie stosowane nie tylko do przesyłania towarów na znaczne 

odległości. Coraz więcej maszyn tego typu pojawia się w supermarketach i pozwala na samodzielne 

zeskanowanie kupowanych produktów i dokonanie płatności. Bilety lotnicze, kolejowe czy też na 

komunikację miejską także można zakupić za pośrednictwem automatów samoobsługowych. Jednym 

z pierwszych zastosowań urządzeń samoobsługowych była wypłata gotówki poprzez bankomaty.  

W tego typu urządzeniach, zastępujących pracownika w kontakcie z klientem, kluczową kwestią jest 

zapewnienie przyjaznej dla klienta i łatwej obsługi. Wśród priorytetów przy projektowaniu urządzeń 

samoobsługowych należy wyróżnić: 

• Czytelny design 

Czytelność sterowania urządzeniem dla klienta przejawia się przede wszystkim w minimalizacji 

elementów graficznych, spójnym przekazie graficznym oraz stosowaniem kontrastów (kolory 

czcionek i poleceń). Ponadto w przypadku zastosowania ekranów dotykowych należy uwypuklić 

przyciski poleceń oraz stosować konkretne polecenia zamiast komend typu TAK/NIE. Uwaga klienta 

powinna być skupiona na głównych funkcjonalnościach (eliminacja opcji dodatkowych). Dodatkowym 

elementem ułatwiającym użytkowanie urządzenia jest zastosowanie dźwięków, oceniających 

poprawność podejmowanych przez klienta kroków. Wszystkie dostępne opcje powinny zostać 

wyposażone w czytelną instrukcję.  
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• Pierwsze wrażenie wywierane przez automat na kliencie 

Niezbędne jest zastosowanie ekranu startowego, najlepiej ukazującego konkretne korzyści dla klienta 

z korzystania z urządzenia w formie komunikatu „call to action” (np. nadaj przesyłkę). Ekran startowy 

powinien być pozbawiony elementów marketingowych, a wyposażony w instrukcje obsługi w postaci 

grafik, umieszczonych w bocznych sektorach ekranu. 

• Efektywna nawigacja po funkcjonalnościach automatu 

Nawigacja po dostępnych w automacie opcjach powinna przebiegać w sposób liniowy. Należy unikać 

prezentowania klientowi zbyt szerokiego spektrum wyboru opcji oraz różnych ścieżek dotarcia do 

rozwiązania. Klient musi mieć także możliwość powrotu do poprzedniego ekranu. Urządzenie 

powinno także dokonywać autoresetu w sytuacji dłuższego nieużytkowania (w przypadku, gdy klient 

zrezygnował z usługi w trakcie trwania procesu nadawania paczki).  

• Maksymalnie uproszczone wprowadzanie danych 

Wprowadzanie danych za pomocą ekranu dotykowego nie powinno odbiegać znacząco od obecnie 

już stosowanych na rynku rozwiązań. Pomoże to klientowi łatwiej zaadaptować się w środowisku 

informatycznym nowego automatu.  

Ponadto klient powinien wypełniać jedynie jedno pole tekstowe w tym samym ekranie. Po wpisaniu 

fragmentu komendy warto stosować podpowiedzi, które pozwolą na uzupełnienie polecenia. Po 

ręcznym wprowadzeniu danych klient powinien mieć możliwość zatwierdzenia (np. przyciskiem „OK”) 

oraz powrotu do poprzedniego widoku (przycisk „Cofnij”). Warto także zadbać o to, aby klient na 

bieżąco był informowany o postępach pracy z automatem oraz aby miał stały wgląd we 

wprowadzane dane (np. informacja na ekranie o wpisywanym adresie wysyłki). 

W procesie projektowania systemu do obsługi automatu należy także pamiętać o problemie błędu 

paralaksy, polegającym na innym postrzeganiu przez klienta aktywnego pola przycisku niż ma to 

miejsce w rzeczywistości. Z tego też względu warto umieścić aktywne pole przycisku nieco wyżej, niż 

jest ono wyświetlane na ekranie.  

Kluczowym zagadnieniem jest zadbanie o odpowiednią wielkość przycisków poleceń, aby nie 

utrudniały one pracy z automatem. Ponadto po wybraniu danej opcji klient powinien zostać 
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poinformowany o skuteczności dokonanego wyboru poprzez zmianę koloru przycisku oraz komunikat 

dźwiękowy. Automat powinien także być przystosowany po pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

• Przejrzystość komunikacji z klientem poprzez skuteczną prezentację informacji 

Tekst wyświetlany klientowi powinien być zapisany prostą czcionką o wielkości minimum 16 pkt i 

kolorze zapewniającym odpowiedni kontrast. Język instrukcji i poleceń powinien być prosty i 

zrozumiały, a więc należy unikać określeń specjalistycznych.  

Na wyświetlaczu należy posługiwać się ograniczona liczbą kolorów. Pozwoli to na lepsze 

uporządkowanie obrazu i ułatwi jego interpretację użytkownikowi. Należy także posługiwać się 

prostymi ikonami, które powinny być dodatkowo uzupełnione o krótkie opisy słowne. W przypadku 

dłuższego procesu przetwarzania danych przez system informatyczny ważne jest wyświetlenie na 

automacie, w postaci ikony, napisu lub animacji, informacji o oczekiwaniu na zakończenie 

przewarzania danych 

• Prywatność i ochrona danych klientów 

Automat powinien być skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić klientowi jak największą 

prywatność. Dobrym rozwiązaniem jest ulokowanie ekranu dotykowego na wysokości pasa klienta, 

tak, aby mógł on zasłonić wpisywane dane swoją sylwetką. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja 

urządzenia, które powinno być widoczne i łatwo dostępne, a jednocześnie zapewniać klientowi 

poczucie bezpieczeństwa i swobodę. 

2.2.1.2.  Charakterystyka budowy urządzenia  

Głównym elementem nowego modelu biznesowego są terminale, służące do przyjmowania i 

nadawania paczek 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Urządzenia te są przeznaczone do 

samodzielnej obsługi przez klienta i stanowią zdecydowane unowocześnienie powszechnie 

stosowanych tradycyjnych skrzynek pocztowych. Każdy automat będzie składał się z następujących 

elementów: 

• komory na paczki, 

• komory na listy, 

• komory wrzutowej, 

• ekranu dotykowego wraz z peryferiami, 
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• podzespołów komputerowych. 

Wszystkie te elementy zostaną zamknięte w ergonomicznej obudowie, wykonanej ze stali. Obudowa 

zostanie pokryta farbą proszkową, odporną na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Automat będzie produkowany w dwóch wersjach: przeznaczonej do zastosowań wewnętrznych oraz 

zewnętrznych. Wersja wykorzystywana na zewnątrz budynków będzie dodatkowo wyposażona w 

zabezpieczenia, chroniące przed wpływem bardzo wysokich i niskich temperatur (systemy chłodzenia 

i ogrzewania), opadów atmosferycznych (dodatkowe zadaszenie) oraz uszkodzeniami przed aktami 

wandalizmu (dodatkowe oświetlenie, monitorng video). Również podzespoły komputerowe będą 

zaprojektowane w sposób zapewniających ich odporność na skrajne temperatury.  

 

 

2.2.1.2.1.   Minimalne wymagania techniczne wobec elementów szczególnie istotnych ze względu na 

obsługę klienta. 

 

W budowie automatu samoobsługowego szczególnie ważne jest działanie podzespołów, z którymi 

będzie miał kontakt klient. Muszą one być nieawaryjne, a także intuicyjne w obsłudze i odporne na 

działanie czynników atmosferycznych oraz akty wandalizmu. Wśród tych kluczowych elementów 

należy wymienić: 

• wyświetlacz dotykowy, 

• drukarka paragonów i drukarka etykiet nadawczych, 

• terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, 

• czytnik kodów graficznych. 

Wspomniane podzespoły są niezbędne do dokonania każdorazowej wysyłki paczki bądź listu. 

 

Drukarka paragonów i drukarka etykiet nadawczych. 

 Drukarki są w automacie niezbędne w celu dokonania poprawnej wysyłki. Zadaniem drukarki do 

paragonów jest wydruk potwierdzeń dokonania płatności po dokonaniu przez klienta zapłaty za 
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pomocą karty płatniczej z technologią zbliżeniową. Klient ma prawo otrzymania takiego 

potwierdzenia, jest ono także ważne w przypadku niezarejestrowania płatności przez system.  

Drukarka etykiet nadawczych umożliwia wydruk etykiety z danymi adresowymi, która następnie jest 

naklejana przez klienta na przesyłce. Etykiety te powinny być drukowane na papierze przylepnym w 

taki sposób, aby klient bez problemu mógł umieścić etykietę na paczce bądź liście. Z tego też względu 

drukarka musi mieć możliwość druku na grubszym papierze niż standardowy. Szczegółowe 

wymagania wobec obu drukarek zostały zamieszczone w tabeli 1 

Tabela 1. Minimalne wymagania techniczne wobec drukarek: paragonów oraz etykiet nadawczych. 

Metoda druku termalna 

Szybkość wydruku 220mm/sek. 

Grubość papieru 56-150 

Kolor nadruku Czarno-biały 

Temperatura pracy -20 – 50 stopni Celsjusza 

Wilgotność powietrza 5% - 95% 

Krój druku Sans Serif 

Zasilanie Akumulator wbudowany 

Niezawodność 5000 godzin/ 500 000 wierszy 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyświetlacz dotykowy 

Wyświetlacz dotykowy będzie głównym sposobem komunikacji użytkownika z urządzeniem. Dzięki 

niemu możliwe będzie sterowanie maszyną, a konkretnie inicjacja transakcji, wybór formy wysyłki i 

wprowadzenie danych adresowych. . Szczegółowe wymagania wyświetlacza dotykowego zostały 

zamieszczone w tabeli 2. 

Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne wobec wyświetlacza dotykowego 

Liczba kolorów 256 tys. 

Wielkość przycisków poleceń 2,6 cm2 

Temperatura pracy -20 – 50 stopni Celsjusza 

Odchylenie standardowe błędu  2,5 mm od celu 
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Minimalna wielkość ekranu 15” 

Minimalna żywotność 50 mln dotknięć 

Nacisk aktywacyjny nie więcej niż 85 g 

Odporność elementów Wodoodporność, odporność na brud i kurz 

Temperatura pracy -30 – 50 stopni Celsjusza 

Transmisja światła 92% 

Wilgotność powietrza Do 90% 

Klawiatura QWERTY + klawiatura numeryczna 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Terminal POS z technologią zbliżeniową 

Terminal POS ma służyć odbieraniu płatności bezgotówkowych. Będzie się to odbywało poprzez 

transmisję sygnału RFID (Radio Frequency Identyfication) między mikroprocesorem karty płatniczej a 

terminalem. Aktywacja operacji kartą będzie następowała po przejściu odpowiednich kroków wysyłki 

i po zważeniu paczki. Płatność następuje po zbliżeniu karty płatniczej na odległość nie większą niż 4 

cm od terminala. Szczegółowe wymagania wobec terminalu POS zostały zamieszczone w tabeli 3. 

 

Minimalne wymagania techniczne wobec terminalu POS z technologią zbliżeniową. 

Procesor 32-bit 

Pamięć 8 MB Flash, 16 MB SDRAM 

Wyświetlacz 128 x 64 pikseli 

Klawiatura przycisków 20 znaków 

Czytnik kart RFID 

Bateria 1450 mAh 

Temperatura pracy -30 – 50 stopni Celsjusza 

Interfejs 1 RS-232, 1 USB 

Źródło: opracowanie własne. 
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Czytnik kodów graficznych 

Czytnik kodów graficznych będzie stosowany w celu inicjacji transakcji przez klienta, który wypełnił 

formularz adresowy za pomocą aplikacji mobilnej. Może być także stosowany w celu udostępnienia 

automatu operatorowi. . Szczegółowe wymagania wobec czytnika kodów graficznych zostały 

zamieszczone w tabeli 4. 

Minimalne wymagania techniczne wobec czytnika kodów graficznych 

Rodzaj odczytywanych kodów 2D 

Odczytywane kody QR, DataMatrix 

Temperatura pracy -20 – 50 stopni Celsjusza 

Wilgotność powietrza 5-95% 

Źródło światła LED (nie może być to źródło typu Laser) 

Jakość odczytywanego obrazu 0,35 megapiksela 750x480  

Obsługiwane formaty grafiki Mapa bitowa, JPEG, TIFF, PDF 

Interfejs RS232C, USB 

Pole widzenia w poziomie 46 

Pole widzenia w pionie 34 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

2.2.1.3. Scenariusze użycia systemu informatycznego, obsługującego terminal 

System informatyczny, pozwalający na obsługę sieci automatów, będzie składał się z 7 elementów. 

Całość systemu będzie opierała się na chmurze obliczeniowej, a system będzie miał budowę 

modułową. Współdziałanie wszystkich modułów oraz przepływ informacji między modułami będzie 

gwarantował moduł centralny.  

Wśród elementów systemu informatycznego należy wymienić elementy takie jak: 

• Centralny system 
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• Witryna WWW dla klientów 

• Panel administracyjny w formule SaaS do zarządzania funkcjonowaniem całego systemu 

• Panel serwisowy w formule SaaS do zarządzania funkcjonowaniem automatów 

• Bramka SMS oraz e-mail do bezpośredniej komunikacji z użytkownikami 

• Oprogramowanie sterujące automatem 

• Aplikacja mobilna 

 

 

Opis funkcjonalności, dostępnych w ramach poszczególnych modułów 

Centralny system • Efektywny przepływ danych między modułami, 

• Gromadzenie i przetwarzanie informacji. 

Witryna WWW dla klientów • Dostarczenie informacji o usłudze wraz z cennikiem, 

• Przygotowanie przesyłki do wysyłki w automacie 

• Edycja danych wysyłki, 

• Rejestracja klienta w systemie, 

• Przypomnienie hasła dostępu do konta, haseł PIN oraz 

kodów QR 

• Dostęp do historii wysyłek i płatności. 

Panel administracyjny • Nadzorowanie funkcjonowania systemu IT, 

• Ocena stopnia zapełnienia poszczególnych 

automatów, 

• Dostęp do statystyk dotyczących m.in. wysyłek, liczby 

interakcji z automatem, liczby wizyt na stronie 

internetowej 

• Dodawanie i dezaktywacja automatów, 

• Edycja danych lokalizacyjnych automatów, 

• Przydzielanie uprawnień dostępu do systemu oraz 

poszczególnych automatów, 
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• Zarządzanie dostępnymi opcjami doręczeń, 

• Generowanie raportów, dotyczących urządzeń, 

serwisu, klientów, przesyłek, płatności oraz wysyłanych 

wiadomości SMS i e-mail. 

Panel serwisowy • Sprawdzenie przydzielonych automatów oraz ich 

lokalizacji, 

• Kontrola stanu zapełnienia automatu, 

• Dostęp do automatów, 

• Zmiana haseł dostępowych do automatów 

Bramka SMS oraz e-mail • Wysyłanie wiadomości SMS do obsługi automatów 

oraz serwisantów z danymi dostępowymi do 

automatów, 

• Wysyłanie wiadomość SMS do klientów, zawierających 

kody PIN oraz QR, 

• Wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, 

zawierających potwierdzenia transakcji oraz 

informację o doręczeniu przesyłki. 

Oprogramowanie automatu • Inicjacja procesu wysyłki poprzez nadawanie sygnału 

Bluetooth Beacon, 

• Przesył danych do systemu centralnego, dotyczących 

przesyłek, logowań użytkowników, itp. 

• Nadawanie paczek z udziałem aplikacji mobilnej, 

• Nadawanie paczek bezpośrednio z automatu, 

• Realizacja płatności kartowych. 

Aplikacja mobilna • Wstępne przygotowanie przesyłki do wysyłki w 

automacie, 

• Dostęp do historii wysyłek i płatności, 

• Dostęp do podstawowych informacji o usłudze, 

• Dokonanie płatności z góry za przesyłkę za pomocą 

internetowych metod płatności, 
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• Inicjacja procesu wysyłki paczki w automacie za 

pomocą protokołu Bluetooth Beacon. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Komunikacja urządzenia samoobsługowego z użytkownikiem końcowym, czyli z klientem, jest 

zasadniczą kwestią, warunkującą powodzenie projektu. Interfejs użytkownika musi być 

przystosowany do oczekiwań klienta oraz przede wszystkim przyjazny w obsłudze. Z tego też względu 

już na etapie projektowania interfejsu rekomendowane jest zwrócenie szczególnej uwagi na 

następujące kwestie: 

• Design urządzenia musi być czytelny, z małą liczbą kolorów o wysokim kontraście. Stosowane 

polecenia muszą mieć formę poleceń call to action, z wyraźnie wyróżnioną czcionką. 

• Ekran startowy musi wywierać dobre wrażenie na użytkowniku. Ważne jest podkreślenie 

korzyści, jakie przyniesie korzystanie z automatu. 

• Nawigacja po dostępnych funkcjach musi być maksymalnie uproszczona. Należy zawęzić listę 

dostępnych opcji jedynie do niezbędnych poleceń. Poza tym klient musi mieć możliwość 

powrotu do poprzedniego ekranu, a urządzenie odpowiednio reagować w przypadku 

porzucenia procesu nadawania przesyłki przez klienta. 

• Wprowadzanie danych powinno być dla klienta intuicyjne, a więc podobne do obecnie 

stosowanych rozwiązań. Ponadto w jednym widoku ekranu klient powinien wypełniać tylko 

jedno pole tekstowe. Warto także stosować automatyczne podpowiedzi. 
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• Informacje tekstowe powinny być sformułowane prostym językiem, czcionka tekstu nie może 

być zaś mniejsza niż 16 pkt. 

• Automaty należy zlokalizować w miejscach, które zapewnią klientowi prywatność 

wprowadzanych danych. Warto także uwzględnić ten aspekt podczas projektowania 

urządzenia. 

Automat samoobsługowy będzie się składał z wielu podzespołów. Ze względu na przewidywane 

częste użycie urządzenia należy zapewnić jak najwyższą jakość elementów składowych. 

Najważniejszym dostosowaniem jest zapewnienie poprawnego działania urządzenia w różnych 

warunkach atmosferycznych (automaty stosowane na zewnątrz pomieszczeń) oraz najwyższą 

możliwą odporność na akty wandalizmu. 

Automat samoobsługowy będzie częścią systemu modułowego, składającego się z: 

• Systemu centralnego 

• Witryny WWW dla klientów 

• Panelu administracyjnego w formule SaaS do zarządzania funkcjonowaniem całego systemu 

• Panelu serwisowego w formule SaaS do zarządzania funkcjonowaniem automatów 

• Bramki SMS oraz e-mail do bezpośredniej komunikacji z użytkownikami 

• Oprogramowania sterującego automatem. 

Niezbędne jest zapewnienie efektywnego przepływu danych między poszczególnymi elementami 

systemu. W zakresie komunikacji z użytkownikami zewnętrznymi szczególną rolę będą pełniły 

oprogramowanie sterujące automatem oraz panel serwisowy. Pozwolą one na dostęp do systemu 

klientom usługi oraz operatorom przesyłek. 

Klienci poprzez używanie automatu będą mogli zaadresować przesyłkę, zważyć paczkę, a także 

dokonać płatności. Możliwe będzie także kontynuowanie procesu nadawania przesyłki w automacie 

po uprzednim zaadresowaniu jej za pomocą aplikacji mobilnej bądź strony internetowej. Operatorzy 

przesyłek będą zaś mogli po wydaniu odpowiednich poleceń w automacie, uzyskać dostęp do 

nadanych przesyłek. W tym celu potrzebna jest bezpieczna identyfikacja pracowników operatora, 
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najlepiej za pomocą regularnie zmienianych kodów PIN, dostarczanych poprzez wiadomości SMS lub 

e-mail.  

Obsługa automatu zarówno przez pracowników operatora, jak i przez klientów wymaga zastosowania 

prostych i bezpiecznych schematów poleceń. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Komunikacja urządzenia z urządzeniami mobilnymi 

Rynek tabletów oraz smartfonów w ostatnich latach rozwija się w dynamicznym tempie. Powoduje 

to, iż aplikacje na urządzenia mobilne zyskują coraz większą uwagę przedsiębiorców. Aplikacje 

mobilne stały się doskonałym sposobem dotarcia do klienta, a w konsekwencji zwiększenia 

sprzedaży. Dodatkowo urządzenia mobilne są niewielkie rozmiarem i poręczne, dzięki czemu 

użytkownik ma możliwość posiadania ich stale przy sobie.  

Ogólnie jednak należy zaznaczyć, iż wciąż to smartfony pozostaną dla użytkowników głównym 

urządzeniem mobilnym. Według prognozy, przygotowanej przez firmę Boston Consulting Group, w 

2020 roku w Polsce będzie 25 mln tabletów oraz aż 50 mln smartfonów.17 Biorąc pod uwagę 

przedstawione dane to smartfony powinny być głównym punktem odniesienia w procesie 

projektowania aplikacji. 

Podsumowując informacje dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej przez klienta należy stwierdzić, 

iż jej najważniejszą zaletą jest prostota i intuicyjna obsługa. Aplikacja prezentuje jedynie wybrane, 

najważniejsze informacje, co powinno ułatwić jej obsługę. Ponadto aplikacja jest w pełni 

                                                           
17 http://pulsinnowacji.pb.pl/3723958,11309,tablety-i-smartfony-podbijaja-polski-rynek 
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zsynchronizowana z innymi elementami systemu IT, takimi jak bramka SMS/   

e-mail, automat samoobsługowy, moduł centralny.  

Aplikacja ułatwia korzystanie z podstawowej funkcjonalności, jaką jest nadawanie przesyłek. Opcje 

dodatkowe są umieszczone w oknie „Moje konto”. Ponadto aplikacja umożliwia wysyłanie 

korespondencji seryjnej, co stanowi dodatkowe poszerzenie jej funkcjonalności w stosunku do opcji 

dostępnych w automacie. 

Podsumowując analizę dotyczącą strony internetowej należy stwierdzić, iż jej funkcjonalności będą w 

dużym zakresie odpowiadały funkcjonalnościom aplikacji mobilnej. Nowymi rozwiązaniami, 

wprowadzonymi na stronie są przede wszystkim poszerzone opcje rejestracji i logowania oraz 

możliwość śledzenia przesyłek bez konieczności logowania się na swoje konto w usłudze. Strona 

internetowa będzie miała także zdecydowanie ważniejszą rolę informacyjną od aplikacji. Na stronie 

znajdą się informacje ogólne o firmie, a także opis korzystania z usługi. 

Dokładniejsze informacje oraz szczegółowe ustalenia i wnioski znaleźć można bezpośrednio w 

raporcie poświęconym tej kwestii. W niniejszym opracowaniu z uwagi na ograniczoną objętość 

raportu, ograniczono się jedynie do zawarcia podsumowań dotyczących powyższych zagadnień. 

 

2.2.2.1.  Bluetooth Beacon jako optymalne rozwiązanie w zakresie łączności urządzenia 

mobilnego użytkownika z terminalem 

Bluetooth Beacon to technologia, której celem w projekcie jest zapewnienie łączności między 

automatem samoobsługowym a urządzeniem mobilnym. Bluetooth Beacon można określić jako 

system pozycjonowania oparty o stacjonarne nadajniki, które wysyłają fale radiowe do urządzeń 

mobilnych. Na tej podstawie możliwe jest określenie nie tylko pozycji urządzenia mobilnego 

względem automatu, lecz także wysyłanie komunikatów.  

Do zalet technologii Bluetooth Beacon należy niskie zużycie energii. Bluetooth działający w trybie 

uśpienia jest w stanie pracować stale od 6 miesięcy do jednego roku, nawet jeśli bateria ma średnicę 

poniżej 2 cm. Jest to więc technologia, która nie wiąże się z wysokimi kosztami zarówno dla 

użytkownika, jak i usługodawcy.  

Rysunek poniżej prezentuje schemat, obrazujący sposób działania technologii Bluetooth Beacon. 
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Sposób działania protokołu Bluetooth Beacon.

 

Urządzenie wysyła unikalne ID, a aplikacja zainstalowana na telefonie klienta łączy się z serwerem. Dzięki 

nawiązaniu połączenia aplikacja-serwer możliwe jest wyświetlenie informacji użytkownikowi.  

Źródło: www.ibeacon.com 

Beacony są więc nadajnikami propagującymi sygnał radiowy w określonych interwałach czasowych, 

dzięki czemu urządzenia będące w pobliżu mogą go odebrać. Na bazie specyfikacji Bluetooth Low 

Energy budowane są chipsety instalowane w beaconach. Gdy sygnał od beacona jest odbierany przez 

urządzenia mobilne, dedykowane aplikacje przetwarzają go i podejmują odpowiednie działania. 

2.2.2.2. Podsumowania oraz rekomendacje dot.  rozważań dotyczące komunikacji z urządzeniami 

mobilnymi i aplikacji mobilnej 

Aplikacja mobilna pozwoli na znaczne skrócenie czasu obsługi klienta w automacie 

samoobsługowym. Dzięki aplikacji możliwe będzie zaadresowanie przesyłki, a także dokonanie 

płatności. Aplikacja będzie nawiązywała połączenie z automatem za pomocą technologii Bluetooth 

Low Energy i protokołu Bluetooth Beacon. Po wejściu klienta w zasięg działania nadajnika sygnału, 

aplikacja mobilna zasugeruje klientowi możliwość wysyłki. 

 

W procesie projektowania aplikacji mobilnej ważny jest właściwy dobór środowiska, w którym będzie 

ona funkcjonowała. Rekomendowane jest zaprojektowanie aplikacji zgodnej z platformą Android. Do 
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Androida należy obecnie około 75% polskiego rynku systemów operacyjnych na urządzenia mobilne 

dlatego też powinien być to pierwszy wybór. Opcjonalne jest także stworzenie wersji aplikacji na inne 

platformy (iOS, Windows). 

 

W zakresie współpracy użytkownika z aplikacją należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

• Formatem aplikacji mobilnej powinna być aplikacja natywna. Pozwoli do na dostęp do 

podzespołów urządzenia mobilnego, w tym niezbędnego nadajnika bluetooth. 

• Design aplikacji powinien być podobny do założeń przyjętych w promocji całej usługi.  

• Przyciski poleceń powinny być czytelne, a także wyróżnione na tle ekranu za pomocą czcionki, 

koloru tła oraz efektu 3D. 

• Użytkownik powinien zostać poinformowany o powodzeniu wyboru polecenia poprzez 

wizualizację oraz sygnał dźwiękowy. 

• Aplikacja powinna być przystosowana do różnych stylów jej obsługi. Przyciski zatem należy 

rozmieścić w miejscach, które będą łatwo dostępne zarówno dla osób obsługujących telefon 

za pomocą dwóch dłoni i jednego kciuka, jak też dla innych stylów sterowania. 

• Ważny jest także feedback, a więc system informacji zwrotnych, który ułatwi zbieranie opinii 

klientów na temat aplikacji i usługi. 

 

 

Aplikacja powinna być łatwa w obsłudze, a poszczególne opcje prosto opisane a także 

poprowadzone systemem efektywnych poleceń. Do jednego polecenia powinna być przypisana 

jedna skuteczna ścieżka dotarcia.  

Podobnie jak aplikacja mobilna, także strona internetowa powinna być czytelna, a także 

responsywna i efektywna w obsłudze. Strona internetowa będzie w dużej mierze odzwierciedlała 

opcje dostępne w aplikacji. Będzie ona jednak przystosowana do używania na większych 

wyświetlaczach, a także zapewni klientowi szerszy dostęp do informacji o usłudze.  
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2.2.3. Obsługa płatności 

Rynek płatności rozwija się w bardzo wysokim tempie, zwłaszcza pod względem możliwości 

dokonania zapłaty za towary. W Polsce jeszcze przed 1989 rokiem dokonanie płatności było możliwe 

właściwie wyłącznie za pomocą gotówki, jedynie nieliczni mieli dostęp do kart płatniczych. Po 

transformacji pojawiały się kolejne perspektywy urozmaicenia sposobów płatności. Szczególnie 

szybki rozwój polskiego rynku płatności nastąpił jednak dopiero po 2005 roku na skutek rozwoju 

bankowości elektronicznej. Wówczas w powszechnym użyciu pojawiło się wiele nowych 

instrumentów płatniczych, a więc materialnych bądź elektronicznych sposobów, dających 

właścicielowi możliwość dokonania transferu środków pieniężnych. W ten sposób polski rynek, 

zdominowany wcześniej przez pieniądz gotówkowy, został urozmaicony o obrót bezgotówkowy. 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele metod i schematów płatności. O wyborze więc oprócz 

kosztów za użytkownie powinny decydować funkcjonalności, dostarczane wraz z metodą płatności, 

co przekłada się na komfort użytkowania danego schematu dla klienta. 

Biorąc pod uwagę specyfikę projektu niezbędne będzie wprowadzenie co najmniej dwóch metod 

płatności: 

• metodę stosowaną do dokonywania płatności online poprzez stronę www oraz aplikację 

mobilną, 

• metodę do procesowania płatności przy automacie. 

W zakresie wyboru metody płatności dla automatu zdecydowanie zalecane jest wprowadzenie 

płatności kartowych w technologii zbliżeniowej. Technologia ta pozwoli na obsługę zarówno kart 

płatniczych zbliżeniowych jak również aplikacje mobilne i mobilne metody płatności. 

Ponadto strona internetowa i aplikacja mobilna powinny obsługiwać płatności za pomocą przelewów 

elektronicznych. Warto także rozważyć metodę kartową do dokonywania transakcji w Internecie (np. 

metoda MasterPass). 

 



 

  
  

 

 

  

 

121 | S t r o n a  
ASAPON sp. z o.o.. Raport z zadania 6. 

Analiza otrzymanych danych i opracowanie finalnego raportu z badań i testów 

 

2.2.4. Badania nad modelami wkładania towarów do urządzeń przez użytkowników 

Proces ważenia przesyłek będzie odbywał się przy automacie samoobsługowym. Proces ten będzie 

przebiegał w kilku krokach, które umożliwią klientowi zaadresowanie przesyłki i wybór opcji wysyłki, 

zważenie paczki, skalkulowanie ceny i dokonanie płatności.  

W niniejszym rozdziale zostały zawarte informacje, dotyczące sposobu umieszczenia przesyłki w 

automacie. Przedstawiony i szczegółowo opisany został wybrany model odbioru przesyłki od 

użytkownika. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na uniknięcie błędów przy ważeniu, a także będzie 

wygodne dla użytkownika. 

W zakresie wkładania przesyłek do urządzenia przez użytkowników rekomendowane jest 

skorzystanie z modelu szuflady, która przesuwa paczki między komorą wrzutową a pojemnikiem na 

przesyłki. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko manipulowania wagą przesyłki przez klienta 

(paczka jest ważona po zamknięciu komory wrzutowej), a także gwarantowane jest wysokie 

bezpieczeństwo przechowywania paczek w urządzeniu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wyściółka 

w pojemniku na przesyłki, która zapobiegać będzie ewentualnemu uszkodzeniu towarów 

przesyłanych w paczkach.  

Rekomendowane jest także wprowadzenie schematów postępowania, umożliwiających zwrot 

przesyłek nieodebranych nadawcy. Będzie to możliwe dzięki zapisywaniu danych adresowych 

klientów zarejestrowanych w usłudze. W przypadku klientów niezarejestrowanych wymagane będzie 

podanie adresu nadawcy w czasie obsługi automatu. Dzięki tego typu rozwiązaniom kurier będzie w 

stanie doręczyć niedoręczoną przesyłkę nadawcy. 
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Wczytanie przesyłki w automacie 

 

 

 

 

2.2.5. Badania nad modelami odbierania towarów z urządzeń przez użytkowników  

Automatyzacja polskiego rynku pocztowego rozpoczęła się stosunkowo szybko, głównie dzięki 

pojawieniu się prywatnych przedsiębiorstw na rynku pocztowym, które zaczęły skutecznie 

konkurować z Pocztą Polską. Największe osiągnięcia w zakresie wdrażania innowacji na rynku odnosi 

Grupa Integer, która od 2006 roku rozwija w Polsce sieć Paczkomatów InPost, a więc urządzeń 

automatycznych do odbierania przesyłek. Automaty do odbierania paczek są rozwiązaniem, które 

cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością. Wśród najważniejszych zalet tych automatów należy 

wymienić: 

• możliwość odbioru paczek bez oczekiwania w kolejce w punkcie pocztowym, 

• dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 

• możliwość doręczenia przesyłki w ciągu jednego dnia roboczego od dnia nadania, 

• różne formy zapłaty za przesyłkę, 

• monitoring miejsc, w których są ustawione paczkomaty co zwiększa bezpieczeństwo ich 

użytkowania a także bezpieczeństwo przechowywanych paczek, 

• automatyzacja procesu odbioru, 

• zdecydowane ograniczenie kosztów funkcjonowania biznesu ze względu na brak potrzeby 

zatrudnienia pracowników do obsługi wydawanych paczek oraz brak konieczności 

procedowania gotówki, 

• dogodne lokalizacje punktów odbioru. 

Automaty zwykle zbudowane są z następujących części składowych:  

a. terminal płatniczy, 

b. ekran dotykowy, 

c. drukarka potwierdzeń, 

d. kamera monitorująca, 

e. automatyczne skrytki. 

Obecnie na polskim rynku oprócz Paczkomatów InPost, swoje własne urządzenia wprowadzają także 

Poczta Polska (urządzenia w placówkach pocztowych) oraz UPS. Na kolejnych rysunkach 

przedstawione zostały urządzenia obecnie funkcjonujące na polskim rynku. 
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2.2.6.  Badania nad rozwiązaniami w zakresie dostarczania towarów do urządzenia przez 

firmę obsługującą urządzenie 

Obsługa logistyczna przesyłek jest kwestią kluczową, wyznaczającą efektywność całego systemu 

opartego o nowe technologie. Sprawna obsługa paczek wymaga zaś stworzenia efektywnego 

łańcucha. Na efektywność łańcucha coraz częściej wpływa wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań 

wśród których są automaty samoobsługowe.  

Ogólnie rzecz ujmując wśród czynników wpływających na efektywność sieci logistycznej należy 

wymienić m.in: 

• Liczba i lokalizacja urządzeń samoobsługowych, 

• Liczba i lokalizacja sortowni, 

• Odległości między sortowniami, 

• Liczba podwykonawców, 

• Efektywność systemu IT, 

• Wydajność pracy. 

Polska jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, głównie dzięki wprowadzeniu rozwiązań 

automatycznych oraz uproszczeniu łańcucha dostaw. Pionierem w tym zakresie był InPost, właściciel 

Paczkomatów, który oparł sieć o urządzenia, rozlokowane w dogodnych dla klienta lokalizacjach. 

Dzięki dostarczeniu przesyłek do automatów ograniczone zostały koszty dostawy oraz czas realizacji 

pojedynczego zlecenia, głównie dzięki temu, iż paczki nie muszą być dostarczane pojedynczo do rąk 

klienta, lecz w dużej liczbie do punktów, których lokalizacja jest dobrze znana operatorowi.  

2.2.7. Badania nad rozwiązaniami w zakresie odbierania towarów przez firmę obsługującą 

urządzenie 

Odbiór paczek z automatu będzie możliwy dzięki funkcjonalnościom automatu. Samoobsługowy 

automat do nadawania przesyłek będzie zawierał w swym panelu opcje, przeznaczone dla operatora 

przesyłek. Przesyłki będą odbierane z automatu po wyborze na ekranie startowym opcji klucza.  
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Po wyborze opcji klucza, operator będzie proszony o wpisanie swojego kodu dostępowego PIN. Kod 

będzie automatycznie generowany i przydzielany każdemu pracownikowi operatora. Kod można 

będzie uzyskać poprzez odebranie wiadomości SMS automatycznie wysłanej przez serwer. 

Po wpisaniu kodu dostępowego przez operatora, serwer sprawdzi jego poprawność. Jeśli kod będzie 

poprawny, automat otworzy pojemnik z przesyłkami. Operator będzie mógł odebrać przesyłki. 

Zamknięcie pojemnika przez operatora zakończy proces, a automat będzie dostępny do użytkowania 

przez klientów. 

Odrębnego omówienia wymaga także kwestia częstotliwości realizacji odbiorów z automatów. 

Przewagą konkurencyjną projektu będzie odbiór przesyłek w późnych godzinach nocnych, co pozwoli 

na procesowanie przesyłek późno nadanych razem z przesyłkami z terminem dostarczenia 

następnego dnia. Z tego też względu proponowane jest zastosowanie następujących terminów 

odbioru przesyłek: 

• godz. 23.00 – 1.00 – przesyłki realizowane wraz z partią dzienną, 

• godz. 12.00 – 14.00, 

• godz. 17.00 – 19.00 

Taki harmonogram odbiorów pozwoli nie tylko na realizację przesyłek w normalny trybie z datą 

dostarczenia D+1, lecz także pozwoli na dostawę następnego dnia przesyłek nadanych późnym 

wieczorem, poza godzinami pracy standardowych kurierów. Będzie to jedna z głównych przewag 

klientów nad konkurencją. 

Ponadto w automacie zostaną zamieszczone specjalne czujniki, które pozwolą na obserwację stanu 

zapełnienia urządzenia. W sytuacji, gdy pojemnik na przesyłki będzie zapełniony w 80 procentach, 

serwer wyśle wiadomość SMS lub e-mail do operatora urządzenia z powiadomieniem o potrzebie 

odbioru przesyłek z automatu. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie przestojów w obsłudze 

klientów. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta niezbędne jest opracowanie efektywnego 

schematu odbiorów przesyłek z sieci automatów oraz przekazania ich współpracującym w ramach 

projektu firmom kurierskim. W projekcie najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie 

systemu podziału sieci na obszary, obsługiwane przez wyznaczonych operatorów. 
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W celu odbioru przesyłek z automatu, operator będzie zobowiązany do dokonania autoryzacji w 

automacie. Po wpisaniu kodu PIN i weryfikacji jego poprawności możliwy będzie dostęp do 

pojemnika z przesyłkami. Następnie operator będzie dostarczał przesyłki do sortowni kuriera bądź 

sortowni wewnętrznej, która dokona podziału przesyłek między kurierów, wybranych przez klientów. 

Po tym kroku dostawa będzie realizowana zgodnie z procesem wybranego kuriera. 

W celu zapewnienia skuteczności odbiorów proponowane jest wdrożenie 3 godzin odbiorów 

przesyłek z automatów. Dużą zaletą systemu będzie możliwość szybkiego procesowania przesyłek 

nadanych w późnych godzinach wieczornych. 

2.2.8. Komunikacja urządzenia z systemami partnerów 

Sieć samoobsługowych automatów będzie obsługiwana przez wybranych operatorów przesyłek. W 

początkowej fazie projektu oferowane będą następujące formy wysyłki w zależności od miejsca 

nadania: 

• InPost Express, 

• InPost Paczkomaty, 

• UPS, 

• GLS. 

Operatorzy zostaną przydzieleni do określonych punktów nadań (automatów). Sieć będzie 

zaprojektowana w sposób umożliwiający dołączenie kolejnych operatorów. Informacje procedowane 

między systemami operatorów a systemem sterującym w automatach będą dotyczyły między innymi: 

a. Wysokości opłat, naliczanych za przesyłkę, 

b. Sposobu adresowania przesyłki na etykiecie nadawczej, 

c. Dodatkowych opcji wysyłki, takich jak ubezpieczenia, przyspieszona dostawa lub informacje o 

zawartości paczek, 

d. Numerów paczek, nadanych w systemach operatora, umożliwiających śledzenie przesyłki 

 

Procedura integracji jest różna w zależności od operatora oraz od systemu do procesowania 

przesyłek, stosowanego przez operatora. Z tego też względu porównano warunki integracji u różnych 

operatorów. 
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Wśród najważniejszych wniosków, płynących z analizy narzędzi udostępnianych przez operatorów 

należy wymienić zdecydowaną preferencję jednego formatu i języka. Wszyscy operatorzy 

udostępniają swoje API w formacie XML z możliwością edycji w języku XML. W takiej sytuacji 

rekomendowane jest zaprojektowanie rozwiązania w tych właśnie językach.  

Ponadto należy stwierdzić, iż zakres danych, udostępnianych przez operatorów jest wystarczający do 

skutecznej wymiany informacji o całości procesu nadawania przesyłek w automacie. 

2.2.9. Prace nad stworzeniem platformy dla wielu operatorów 

Obecnie w relacjach B2B niezbędnym elementem jest koordynacja przepływu danych między 

jednostkami biznesowymi. Współcześnie przedsiębiorstwa w swojej działalności wykorzystują szeroki 

zakres danych do analizy sytuacji rynkowej, preferencji klientów bądź gromadzenia informacji o 

własnych produktach. W przypadku analizowanym w niniejszym dokumencie także pojawia się 

problem efektywnego przepływu informacji, tym razem w odniesieniu do różnych przedsiębiorstw, 

uczestniczących w łańcuchu dostaw. Ze względu na fakt dużej popularności systemów 

informatycznych automatyzujących archiwizację danych w przedsiębiorstwach, kluczowe jest 

znalezienie rozwiązania, zapewniającego swobodny transfer danych między systemami. W tym 

właśnie celu projektowane są interfejsy API. 

System IT, projektowany do obsługi sieci automatów musi zostać zintegrowany z systemami 

partnerów projektu. Pozwoli to na sprawny przepływ informacji i automatyzację wielu procesów. W 

tym celu niezbędne jest opracowanie API i połączenie systemów. Integracja powinna przebiegać 

zgodnie z rekomendacjami, zawartymi w dokumentacji systemowej kooperujących firm. W zakresie 

integracji, API powinno się charakteryzować następującymi cechami: 

• Projekt powinien być intuicyjny w obsłudze dla programisty, 

• Kod programowania powinien być prowadzony czytelnie, 

• Kod programowania powinien wymuszać właściwą obsługę, 

• API powinno być łatwe do rozszerzenia o nowe opcje, 

• API musi być kompletne. 
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2.3. Zadanie 3 - Budowa prototypów urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz systemu IT 

W ramach zadania Podwykonawca, przy udziale Wnioskodawcy zbudował 4 prototypy terminali 

nadawczo-odbiorczych. Dokumentacja dotycząca urządzeń znalazła się w drugiej części raportu 

końcowego – przygotowanego przez Podwykonawcę. 

 

 

2.4. Zadanie 4 - Testy parametrów technicznych prototypów 

W ramach tego zadania przeprowadzono testy parametrów technicznych stworzonych prototypów 

wraz z ich oprogramowaniem. Przeprowadzono również drobiazgowe testy funkcjonalne prototypów 

oraz oprogramowania według specyfikacji zamieszczonej we wniosku: 

Testy prototypów pod względem technicznym 

Prototyp I  

Robocza konfiguracja 

Prototyp II 

Kompletne urządzenie 

W formie roboczej 

Prototyp III 

Urządzenie w kształcie 

produkcyjnego 

Testy oprogramowania 

• Nadanie 

• odbiór 

Testy oprogramowania automatu, 

sprawdzenie możliwości 

dokonania procesów 

• Przyjęcie przesyłki (user) 

• Wydanie przesyłki (user) 

• Testowe Wydanie 
przesyłek (operator) 

• Testowe Przyjęcie 
przesyłek (operator) 

• Komunikacja z systemem 
centralnym 
 

Testy oprogramowania automatu, 

sprawdzenie możliwości wykonania 

procesów 

• Przyjęcie przesyłki 
o wygenerowanej z 

aplikacji 
o Nadanej z automatu 
o wygenerowanej z 

systemu (strony www) 

• Wydanie przesyłki odbiorcy 
o Z kodu sms/email 
o Z aplikacji 

• Wydanie przesyłek kurierowi 
o Zbiorcze wygenerowanie 

etykiet – jeśli potrzebne – 
ustalenie czy potrzebne w 
II etapie. 

• Przyjęcie przesyłek od kuriera 
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• Komunikacja z systemem 
centralnym 

o Wymiana danych o 
przesyłkach 

o monitorowanie stanu 
zapełnienia skrytek 

• Komunikacja z aplikacją mobilną -
> jeśli koniecznośc wykazana 
wcześniej w I i II etapie 

• Komunikacja z systemem kuriera 
-> ustalenie  konieczności i 
sposobu w II etapie 

• Samo-diagnoza urządzenia 
o Wysyłanie stanu 

urządzenia do systemu 

• Dostęp zdalny do urządzenia z 
poziomu systemu 

o Włączanie/wyłączanie, 
ponowne uruchamianie 

• Auto-aktualizacje 
oprogramowania 

• Obsługa płatności 

Testy skrytek: 

• otwieranie 
/ zamykanie 

• rygle 

Testy skrytek: 

• otwieranie 

• zamykanie 

• rygle 

• wytrzymałość 

• sprawdzenie optymalnych 
wielkości skrytek 

 

Testy skrytek: 

• otwieranie 

• zamykanie 

• rygle 

• wytrzymałość 

• rozmieszczenie skrytek 
 

 Testy obsługi przy pomocy ekranu 

dotykowego 

Dalsze testy obsługi przy pomocy 

ekranu dotykowego: 

• testy w skrajnych warunkach 
atmosferycznych (mróz/upał)  

 Testy urządzeń peryferyjnych 

(jeśli poprzednie etapy wykażą 

konieczność): 

• wydruki 

• skanowanie kodów 
graficznych 
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 Komunikacja z urządzeniami 

peryferyjnymi: 

• wydruk paragonów i 
potwierdzeń 

• skanowanie graficznych  
kodów przesyłek 

 

Komunikacja z urządzeniami 

peryferyjnymi 

• wydruk paragonów 

• wydruk potwierdzeń 

• wydruk etykiet adresowych 

• skanowanie kodów przesyłek 

• skanowanie kodów z 
ekranów urządzeń 
przenośnych 

 

 Testy aplikacji mobilnej: 

• Nadawanie przesyłki z 
poziomu aplikacji 

• Monitorowanie statusu 
przesyłki 

• Komunikacja z 
automatem 

• Komunikacja z systemem 

Testy aplikacji mobilnej: 

• Komunikacja z systemem 

• Komunikacja z automatem 

• Monitorowanie statusu 
przesyłek 

• Auto-aktualizacje 

• Nadawanie przesyłek z 
poziomu aplikacji 

o Generowanie kodów 
przesyłek 

• Obsługa płatności 

 Testy komunikacji z systemami 

operatorów kurierskich 

Testy komunikacji z systemami 

operatorów kurierskich: 

• Pobieranie statusu przesyłek 

• Sprawdzanie poprawności 
danych adresowych 

• Zlecanie przesyłek do 
systemu 

 Testy systemu centralnego: 

• Wymiana danych z 
automatami 

• Wymiana danych z 
systemem operatora 

• Gromadzenie danych w 
bazach 

• Wymiana danych z 
systemami operatorów 
kurierskich 

Testy systemu centralnego: 

• Gromadzenie danych o 
przesyłkach w bazie 

• Monitorowanie statusu 
przesyłek (admin) 

• Monitorowanie statusu 
automatów (admin) 

• Dostęp do panelu 
administracyjnego 
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• Zdalne 
wyłączanie/uruchamianie 
automatów 

• Pośredniczenie w 
komunikacji między aplikacją 
a automatem 

• Wymiana danych z 
systemami kurierów 

 Testy nawiązywania łączności 

• Z siecią Internet 

• Z urządzeniami mobilnymi 

• Z systemami kurierów 

Testy łączności: 

• Z siecią Internet 

• Z urządzeniami mobilnymi 

• Z centralnym systemem 
 

  Testowanie serwisu WWW: 

• Rejestrowanie i logowanie 
użytkowników 

• Monitorowanie statusu 
przesyłek  

• Obsługa płatności 

• Możliwość zlokalizowania 
automatu, na mapie 

• Nadawanie przesyłek i 
generowanie kodów/etykiet 
– rodzaj do ustalenia w II 
etapie 

  Testy obsługi płatności: 

• Łączność z systemem 
operatora płatności 

• Wymiana danych z systemem 
operatora płatności 

  Testy systemów zabezpieczeń: 

• Monitoring 

• Rygle 

• Alarm  

 

Testy funkcjonalności prototypów 

Prototyp I 

Robocza konfiguracja 

Prototyp II 

Kompletne urządzenie 

Prototyp III 
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W formie roboczej Urządzenie w kształcie 

produkcyjnego 

Testy oprogramowania 

• Nadanie 

• odbiór 

Testy funkcjonalności 

oprogramowania automatu w 

procesach: 

• Przyjęcie przesyłki (user) 

• Wydanie przesyłki (user) 

• Testowe Wydanie 
przesyłek (operator) 

• Testowe Przyjęcie 
przesyłek (operator) 

• Komunikacja z systemem 
centralnym 

• Generowanie etykiet 
adresowych 
 

Testy funkcjonalności 

oprogramowania automatu: 

• Przyjęcie przesyłki 
o wygenerowanej z 

aplikacji 
o Nadanej z automatu 
o wygenerowanej z 

systemu (strony www) 

• Wydanie przesyłki odbiorcy: 
o Z kodu sms/email 
o Z aplikacji 

• Wydanie przesyłek kurierowi: 
o Zbiorcze wygenerowanie 

etykiet – jeśli potrzebne 
– ustalenie czy 
potrzebne w zadaniu nr 
2. 

• Przyjęcie przesyłek od kuriera 

• Komunikacja z systemem 
centralnym: 

o Wymiana danych o 
przesyłkach 

o monitorowanie stanu 
zapełnienia skrytek 

• Komunikacja z aplikacją mobilną 
-> jeśli konieczność wykazana 
wcześniej w zadaniach nr 1 i 2  

• Komunikacja z systemem kuriera 
-> ustalenie konieczności i 
sposobu w zadaniu nr 2 

• Samo-diagnoza urządzenia: 
o Wysyłanie stanu 

urządzenia do systemu 

• Dostęp zdalny do urządzenia z 
poziomu systemu 

o Włączanie/wyłączanie, 
ponowne uruchamianie 

• Auto-aktualizacje 
oprogramowania 

• Obsługa płatności 
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Testy funkcjonowania 

skrytek 

• wyjmowanie 

Testy funkcjonowania skrytek 

• załadunek przez kuriera 

• odbiór przez kuriera 

• załadunek przez nadawcę 

• odbieranie przesyłki 

• sprawdzenie 
optymalnych wielkości 
skrytek 

 

Testy funkcjonowania skrytek 

• załadunek przez kuriera 

• odbiór przez kuriera 

• załadunek przez nadawcę 

• odbieranie przesyłki 

• sprawdzenie optymalnych 
wielkości skrytek 

• Sprawdzenie optymalnego 
rozmieszczenia skrytek 
 

 Analiza funkcjonalności obsługi 

przy pomocy ekranu dotykowego 

Dalsze testy funkcjonalności ekranu 

dotykowego: 

• testy w skrajnych warunkach 
atmosferycznych 
(mróz/upał)  

 Testy urządzeń peryferyjnych 

(jeśli poprzednie etapy wykażą 

konieczność): 

• wydruki 

• skanowanie kodów 
graficznych 

 

 

 Testy funkcjonalności współpracy 

z peryferiami: 

• wydruk paragonów, 
potwierdzeń i etykiet 
adresowych 

• skanowanie graficznych  
kodów przesyłek 

 

Testy funkcjonalności współpracy z 

peryferiami: 

• generowanie i wydruk 
paragonów, potwierdzeń 
oraz etykiet adresowych 

• skanowanie, odczyt i 
odkodowanie informacji z  
graficznych  kodów przesyłek 

 

 Testy funkcjonalności aplikacji 

mobilnej: 

• Nadawanie przesyłki z 
poziomu aplikacji 

• Odbieranie przesyłki z 
pomocą aplikacji 

Testy funkcjonalności  aplikacji 

mobilnej: 

• Nawiązywanie łączności z 
systemem  

• Monitorowanie statusu 
przesyłek 
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• Monitorowanie statusu 
przesyłki 

• Przeprowadzanie Auto-
aktualizacji 

• Nadawanie przesyłek z 
poziomu aplikacji 

• Generowanie kodów 
przesyłek 

• Odbieranie przesyłki z 
pomocą aplikacji 

• Obsługa płatności 

 Sprawdzenie funkcjonalności 

możliwości nawiązywania 

łączności z systemem operatorów 

kurierskich. 

Sprawdzenie funkcjonalności 

możliwości nawiązywania łączności z 

systemem operatorów kurierskich: 

• Pobieranie statusu przesyłek 

• Sprawdzanie poprawności 
danych adresowych 

• Zlecanie przesyłek do 
systemu 

 Testy funkcji systemu 

centralnego: 

• Monitorowanie statusu 
przesyłek 

• Monitorowanie statusu 
automatów 

• Pośredniczenie w 
komunikacji między 
aplikacją a automatem 
 

Testy funkcjonalności systemu 

centralnego: 

• Gromadzenie danych o 
przesyłkach w bazie 

• Monitorowanie statusu 
przesyłek (admin) 

• Monitorowanie statusu 
automatów (admin) 

• Zarządzanie kontami 
partnerów z panelu 
administracyjnego. 

• Zarządzanie automatami z 
panelu administracyjnego 

• Zdalne 
wyłączanie/uruchamianie 
automatów 

 Testy funkcjonowania modułów 

łączności: 

• Z siecią Internet 

• Z urządzeniami 
mobilnymi 

Testy funkcjonowania modułów 

łączności: 

• Z siecią Internet 

• Z urządzeniami mobilnymi 

• Z centralnym systemem 

  Testowanie funkcjonalności serwisu 

WWW: 
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• Rejestracja nowych 
użytkowników 

• Logowanie użytkowników 

• Sprawdzanie statusu 
przesyłek  

• Obsługa płatności 

• Możliwość zlokalizowania 
automatu, na mapie 

• Nadawanie przesyłek i 
generowanie kodów/etykiet 
– rodzaj do ustalenia w 
zadaniu nr 2 

• Współpraca z aplikacją 
mobilną 

  Testy funkcjonowania obsługi 

płatności: 

• Przeprowadzanie transakcji 
kartą płatniczą 

• Przeprowadzanie transakcji 
przelewami 

• Autoryzacja płatności i 
wymiana danych z systemem 

  Analiza obsługi serwisowej urządzeń 

 

 

2.5. Zadanie 5 - Badania nad materiałami zastosowanymi w modułowych urządzeniach 

wolnostojących 

Badania przeprowadzone na potrzeby tego dokumentu miały na celu dostarczenie informacji na 

temat optymalnych rozwiązań w zakresie zastosowania materiałów do konstrukcji urządzeń 

samoobsługowych. Ponadto w dokumencie zebrane zostały najistotniejsze ustalenia odnośnie 

sposobu funkcjonowania urządzenia. Opisane informacje w zakresie analizy funkcjonalnej pozwoliły 

na lepszy dobór materiałów do realizowanego projektu. 
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2.5.1. Analiza funkcjonalna nowego interfejsu wykorzystywanego do komunikacji z 

urządzeniami automatycznymi 

Podstawowym interfejsem odpowiedzialnym za obsługę użytkownika będzie interfejs terminalu 

samoobsługowego oparty na wyświetlaczu dotykowym. Podstawowe wytyczne i rekomendacje 

zostały opracowane w ramach zadania 1 na początku projektu, z biegiem realizacji projektu 

budowano na podstawie tych rekomendacji model interfejsu urządzenia samoobsługowego, na 

którym oparto projekt menu terminalu. 

Kolejnym istotnym interfejsem zastosowanym w projekcie, jest strona WWW usługi. Jest to jeden z 

kluczowych elementów odpowiedzialnych za interakcję z użytkownikiem zaraz obok oprogramowania 

i aplikacji mobilnej usługi. 

W toku projektu opracowano projekt aplikacji mobilnej usługi, strony WWW a także 

oprogramowania samego terminalu nadawczo-odbiorzczego. 

Poniżej zaprezentowano wybrane zrzuty ekranu z opracowanych interfejsów. 

Interfejs automatu: 
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Interfejs aplikacji mobilnej: 
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Interfejs serwisu WWW usługi:
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Interfejsy poddano dokładniejszej w rozdziale 1 raportu oraz w drugiej części raportu, przygotowanej 

przez Podwykonawcę. W trakcie projektowania interfejsów użytkownika wzięto pod uwagę wytyczne 

określone w poprzednich raportach. 

Wśród priorytetów przy projektowaniu interfejsów znalazły się: 

• Czytelny design 

Czytelność sterowania urządzeniem dla klienta przejawia się przede wszystkim w minimalizacji 

elementów graficznych, spójnym przekazie graficznym oraz stosowaniem kontrastów (kolory 

czcionek i poleceń). Ponadto w przypadku zastosowania ekranów dotykowych należy uwypuklić 

przyciski poleceń oraz stosować konkretne polecenia zamiast komend typu TAK/NIE. Uwaga klienta 

powinna być skupiona na głównych funkcjonalnościach (eliminacja opcji dodatkowych). Dodatkowym 

elementem ułatwiającym użytkowanie urządzenia jest zastosowanie dźwięków, oceniających 

poprawność podejmowanych przez klienta kroków. Wszystkie dostępne opcje powinny zostać 

wyposażone w czytelną instrukcję.  
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• Pierwsze wrażenie wywierane przez automat na kliencie 

Niezbędne jest zastosowanie ekranu startowego, najlepiej ukazującego konkretne korzyści dla klienta 

z korzystania z urządzenia w formie komunikatu „call to action” (np. nadaj przesyłkę). Ekran startowy 

powinien być pozbawiony elementów marketingowych, a wyposażony w instrukcje obsługi w postaci 

grafik, umieszczonych w bocznych sektorach ekranu. 

• Efektywna nawigacja po funkcjonalnościach automatu 

Nawigacja po dostępnych w automacie opcjach powinna przebiegać w sposób liniowy. Należy unikać 

prezentowania klientowi zbyt szerokiego spektrum wyboru opcji oraz różnych ścieżek dotarcia do 

rozwiązania. Klient musi mieć także możliwość powrotu do poprzedniego ekranu. Urządzenie 

powinno także dokonywać autoresetu w sytuacji dłuższego nieużytkowania (w przypadku, gdy klient 

zrezygnował z usługi w trakcie trwania procesu nadawania paczki).  

• Maksymalnie uproszczone wprowadzanie danych 

Wprowadzanie danych za pomocą ekranu dotykowego nie powinno odbiegać znacząco od obecnie 

już stosowanych na rynku rozwiązań. Pomoże to klientowi łatwiej zaadaptować się w środowisku 

informatycznym nowego automatu.  

Ponadto klient powinien wypełniać jedynie jedno pole tekstowe w tym samym ekranie. Po wpisaniu 

fragmentu komendy warto stosować podpowiedzi, które pozwolą na uzupełnienie polecenia. Po 

ręcznym wprowadzeniu danych klient powinien mieć możliwość zatwierdzenia (np. przyciskiem „OK”) 

oraz powrotu do poprzedniego widoku (przycisk „Cofnij”). Warto także zadbać o to, aby klient na 

bieżąco był informowany o postępach pracy z automatem oraz aby miał stały wgląd we 

wprowadzane dane (np. informacja na ekranie o wpisywanym adresie wysyłki). 

W procesie projektowania systemu do obsługi automatu należy także pamiętać o problemie błędu 

paralaksy, polegającym na innym postrzeganiu przez klienta aktywnego pola przycisku niż ma to 

miejsce w rzeczywistości. Z tego też względu warto umieścić aktywne pole przycisku nieco wyżej, niż 

jest ono wyświetlane na ekranie.  
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Kluczowym zagadnieniem jest zadbanie o odpowiednią wielkość przycisków poleceń, aby nie 

utrudniały one pracy z automatem. Ponadto po wybraniu danej opcji klient powinien zostać 

poinformowany o skuteczności dokonanego wyboru poprzez zmianę koloru przycisku oraz komunikat 

dźwiękowy. Automat powinien także być przystosowany po pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

• Przejrzystość komunikacji z klientem poprzez skuteczną prezentację informacji 

Tekst wyświetlany klientowi powinien być zapisany prostą czcionką o wielkości minimum 16 pkt i 

kolorze zapewniającym odpowiedni kontrast. Język instrukcji i poleceń powinien być prosty i 

zrozumiały, a więc należy unikać określeń specjalistycznych.  

Na wyświetlaczu należy posługiwać się ograniczona liczbą kolorów. Pozwoli to na lepsze 

uporządkowanie obrazu i ułatwi jego interpretację użytkownikowi. Należy także posługiwać się 

prostymi ikonami, które powinny być dodatkowo uzupełnione o krótkie opisy słowne. W przypadku 

dłuższego procesu przetwarzania danych przez system informatyczny ważne jest wyświetlenie na 

automacie, w postaci ikony, napisu lub animacji, informacji o oczekiwaniu na zakończenie 

przewarzania danych 

• Prywatność i ochrona danych klientów 

Automat powinien być skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić klientowi jak największą 

prywatność. Dobrym rozwiązaniem jest ulokowanie ekranu dotykowego na wysokości pasa klienta, 

tak, aby mógł on zasłonić wpisywane dane swoją sylwetką. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja 

urządzenia, które powinno być widoczne i łatwo dostępne, a jednocześnie zapewniać klientowi 

poczucie bezpieczeństwa i swobodę. 
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2.5.2. Analiza funkcjonalna nowego protokołu komunikacyjnego pomiędzy urządzeniami 

bazującymi na najnowszych zdobyczach technologii ICT, w szczególności protokołu Bluetooth 

Beacon 

 

W projekcie samoobsługowych automatów do nadawania przesyłek wykorzystany zostanie w 

szerokiej skali protokół Bluetooth Beacon. Protokół ten umożliwia nawiązanie łączności między 

dwoma lub więcej urządzeniami elektronicznymi. 

Technologia mobilna, jaką jest Bluetooth Low Energy ( BLE ) umożliwia aplikacjom zainstalowanym na 

smartfonie określenie dokładnej lokalizacji urządzenia wewnątrz lub na zewnątrz budynków z 

dokładnością do kilku centymetrów. Sygnał nawigacyjny może być wykorzystywany do wyświetlania 

na ekranie urządzenia mobilnego specyficznego powiadomienia, a po akceptacji użytkownika może 

także wywoływać uruchomienie określonej aplikacji mobilnej. Sygnalizatory BLE są tanie, małe i 

często  niewymagające mocnego źródła energii. Nadajniki mogą być zasilane z baterii urządzenia, 

która jest w stanie pracować nawet przez 3 lata.  

Wprowadzenie nadajników BLE zwiększy zdecydowanie innowacyjność projektu, a także wygodę 

użytkowania z automatu przez klienta. Ponadto pozwoli na skrócenie czasu obsługi klienta przy 

automacie, co wpłynie pozytywnie na jakość obsługi oraz pomoże uniknąć występowania 

ewentualnych kolejek osób oczekujących na zwolnienie automatu. Dodatkowo wykorzystanie tego 

rozwiązania umożliwi poszerzenie oferty wysyłkomatów o nowe opcje, które mogą zostać 

wprowadzone wraz z rozwojem sieci. 

2.5.3. Analiza funkcjonalna wybranych form płatności internetowych 

Usługa nadawania przesyłek, oferowana klientom w ramach sieci samoobsługowych paczkomatów 

powinna być jak najbardziej przystępna i wygodna dla klienta. W celu zapewnienia wyższej jakości w 

zakresie obsługi płatności za usługę, klient będzie mógł skorzystać z jednego z trzech kanałów 

płatności: 

• Płatności internetowe poprzez stronę internetową, 

• Płatności internetowe poprzez aplikację mobilną, 

• Płatności zbliżeniowe kartą przy automacie. 
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Klient będzie mógł wybrać dowolny kanał płatności w zależności od swoich preferencji.  

Płatności internetowe poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną będą płatnościami prepaid – 

przesyłka zostanie opłacona przed jej nadaniem. W tej sytuacji klient będzie zobowiązany podać 

właściwą wagę paczki. W przypadku rozbieżności  deklaracji klienta oraz wyniku ważenia w 

automacie, klient będzie musiał dopłacić brakującą kwotę. Wprowadzony zostanie także 1 kg 

tolerancji dla pomiarów dokonywanych przez klienta. 

W przypadku płatności w automacie, przepływ środków nastąpi w chwili nadania przesyłki. Automat 

wyliczy wartość transakcji na podstawie wagi paczki, a cały proces płatności rozpocznie się i zakończy 

w trakcie korzystania przez klienta z automatu. 

W ramach płatności internetowych (aplikacja oraz strona internetowa usługi) proponowana jest 

implementacja następujących schematów płatniczych: 

• Przelewy internetowe dostarczane przez Przelewy24, 

• Płatności elektroniczne kartą płatniczą w ramach schematu MasterPass. 

Na wybór wyżej wspomnianych form do zastosowania w projekcie wpływ miały następujące czynniki: 

• Wysoka popularność e-przelewów w Polsce, 

• Uproszczony schemat płatności kartą i autoryzacji w systemie MasterPass, 

• Bezpieczeństwo przechowywanych danych klientów w systemie MasterPass, 

• Bezpieczeństwo i niezawodność przeprowadzanych transakcji w wybranych systemach, 

• Wygoda zastosowania systemów przez użytkowników, 

• Szczegółowy zakres informacji, wymienianej między klientem, akceptantem oraz sprzedawcą, 

• Konkurencyjne stawki opłat za korzystanie ze schematów płatności. 

Wdrożenie wspomnianych metod zapewni wysoką efektywność rozwiązania, a także umożliwi 

bezpieczną obsługę klienta na wysokim poziomie. 

2.5.4. Analiza zastosowanych metod przyjmowania przesyłek w automatach vendingowych 

Klient, chcący wysłać przesyłkę za pomocą automatu samoobsługowego, będzie zobowiązany do 

dostosowania się do wymiarów przesyłek, obsługiwanych przez urządzenie. Przesyłki będą 

przyjmowane od klientów po ich umieszczeniu w komorze ważenia oraz po dokonaniu płatności. 
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Komora ważenia zaś będzie zaprojektowana w rozmiarach, które będą odpowiadać maksymalnym 

rozmiarom akceptowanych paczek.  

Całość podstawowego procesu obsługi klienta będzie wyglądała następująco: 

1. Podejście klienta do automatu 

2. Wybranie opcji nadania przesyłki w menu  

3. Umieszczenie przesyłki w komorze wrzutowej automatu 

4. Urządzenie zamyka drzwiczki komory i dokonuje pomiaru wagi 

5. Na ekranie pojawiają się dostępne formy wysyłki z cenami uwzględniającymi wagę włożonej 

przesyłki 

a. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów bądź wagi, pojawi się ostrzeżenie i 

klient zostanie przekierowany do tradycyjnych przesyłek kurierskich z zaplanowanym 

odbiorem 

6. Dokonanie wyboru konkretnej formy wysyłki przez klienta 

7. Wybór opcji dodatkowych 

8. Wpisanie danych odbiorcy oraz danych kontaktowych nadawcy (nr telefonu / email) 

9. Potwierdzenie wysyłki i opłacenie przesyłki. Wydruk etykiet adresowych 

10. Klient nakleja etykietę adresową na przesyłce 

11. Wydruk potwierdzeń dla klienta, przesyłka zostaje umieszczona w komorze przesyłek. 

 

Jest to podstawowy proces, nie wymagający od klienta żadnych wcześniejszych przygotowań, 

skierowany jest on dla użytkowników korzystających z urządzenia po raz pierwszy i osób niezbyt 

chętnie korzystających z aplikacji mobilnych oraz witryn WWW. 

Jest to jednak również najbardziej pracochłonny proces ze wszystkich zakładanych. Pomysłodawcy 

urządzenia zdają sobie sprawę z wad obecnych technologii dotykowych stosowanych w kioskach 

samoobsługowych, dlatego też zakładają, że wypełnianie danych adresowych na ekranie terminalu 

może być kłopotliwe i powodować błędy przy wpisywaniu.  Z uwagi na powyższe automaty zostały 

wyposażone w łączność internetową i połączenie z serwerem centralnym. Pozwala to na 

zminimalizowanie wysiłku związanego z nadaniem przesyłki, poprzez użycie wygodnej witryny WWW 

lub aplikacji mobilnej.  
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2.5.5. Analiza funkcjonalna zastosowanego protokołu komunikacji urządzenia z użytkownikiem 

(user interface) 

 

Sposób obsługi urządzenia przez użytkownika jest bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na 

opinie użytkowników odnośnie jakości obsługi. Z tego też względu priorytetowo należy potraktować 

zagadnienia z obszaru komunikacji na linii użytkownik – automat.  

Najważniejszymi czynnikami, na jakie należy zwrócić uwagę podczas projektowania interfejsu 

użytkownika są: 

• Czytelny design, polegający na wysokich kontrastach między informacjami a klawiszami 

funkcyjnymi, 

• Efektywna nawigacja po oprogramowaniu, zapewniająca unikalne ścieżki dotarcia do 

poszczególnych funkcji, 

• Uproszczone wprowadzanie danych, zapewnione przez odpowiedniej wielkości przyciski i 

polecenia zatwierdzające, 

• Przejrzystość komunikacji poprzez wprowadzenie stonowanych kolorów oraz czcionek 

wielkości minimum 16 pkt, 

• Wprowadzenie poleceń typu call to action, skracających czas korzystania z urządzenia, 

• Lokalizacja automatów w miejscach umożliwiających zachowanie prywatności. 

 

Proces obsługi urządzenia przez użytkowników, przedstawiający kolejne polecenia do wyboru, został 

przedstawiony na rys. 6.1.  

Poza obsługą użytkowników przy automacie, należy także pamiętać o zapewnieniu efektywnej 

komunikacji klienta z systemem za pomocą strony internetowej.  
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Schemat poleceń w procesie korzystania z automatu przez klienta 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Proces obsługi klienta z wykorzystaniem witryny WWW/ wersji mobilnej witryny WWW wyglądać 

będzie następująco: 

1. Wejście klienta na stronę WWW Wysyłkomatów.  

2. Wybranie opcji zlecenia wysyłki 

3. Uzupełnienie danych przesyłki (wymiary oraz waga) 

a. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów bądź wagi, pojawi się 

ostrzeżenie i klient zostanie przekierowany do tradycyjnych przesyłek kurierskich z 

zaplanowanym odbiorem 

4. Podanie danych adresowych odbiorcy i danych kontaktowych do nadawcy (nr. Telefonu / 

email) 

5. Kalkulacja ceny i możliwość opłacenia przesyłki z wykorzystaniem płatności online 

a. Zarówno w przypadku opłacenia przesyłki z góry jak i nie, nadawca dostanie kod PIN 

umożliwiający kontynuację procesu w automacie (kod ten zostanie również wysłany 

SMSem oraz e-mailem do nadawcy) 

6. Nadawca podchodzi do automatu i wpisuje otrzymany kod PIN (lub pokazuje kod QR z 

mobilnej wersji strony) 

7. Wszystkie dane przesyłki, nadawcy oraz adresata zostają wczytane z serwera 

8. Nadawca umieszcza przesyłkę 

a. Jeśli nadawca opłacił przesyłkę z góry i waga przesyłki się zgadza (zakładana jest 

niewielka tolerancja, np. plus minus 1kg od zadeklarowanej wagi), przechodzi dalej 

b. Jeśli nadawca nie opłacił przesyłki, proszony jest o opłacenie przesyłki kartą,  

c. Jeśli waga faktyczna przesyłki znacznie odbiega od zadeklarowanej, nadawca proszony 

jest o dopłacenie różnicy kartą w automacie 

9. Wydruk etykiet adresowych 

10. Naklejenie etykiety adresowej na przesyłce przez klienta 

11. Przesyłka zostaje nadana. Wydruk potwierdzeń dla klienta 

Tak zaprojektowany proces będzie najkorzystniejszy i najbardziej przyjazny klientowi. Połączenie 

obsługi przy automacie z obsługą online pozytywnie wpłynie na ocenę usługi w oczach klientów. 

2.5.6. Analiza funkcjonalna zastosowanego protokołu komunikacji urządzenia z urządzeniami 

mobilnymi 

Wprowadzenie aplikacji mobilnej w projekcie jest jednym z elementów, stanowiących o wysokiej 

innowacyjności projektu. Aplikacja będzie umożliwiała nadanie przesyłki, wczytanie danych przesyłki 

w automacie, a także przeprowadzenie płatności. Użytkownik będzie mógł także wprowadzić 

ustawienia domyślne w zakresie m.in. adresu nadawcy, jak również dokonać spersonalizowania 

aplikacji na własne potrzeby. 
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Przewidywane są 2 sposoby stosowania aplikacji: 

• Aplikacja mobilna w połączeniu z internetem, 

• Aplikacja mobilna w połączeniu z automatem (Bluetooth Beacon) oraz z siecią Internet. 

Proces obsługi z wykorzystaniem aplikacji mobilnej będzie przebiegał w następujących krokach: 

1. Użytkownik wypełnia dane odbiorcy i szczegóły przesyłki 

2. Potwierdzenie 

3. Ma możliwość opłacenia przesyłki z góry przy pomocy płatności internetowych / mobilnych 

4. Zarówno w przypadku dokonania płatności jak i nie, generowany jest kod PIN oraz kod QR, 

dostępny z poziomu aplikacji, oraz wysłany SMSem oraz emailem 

5. Użytkownik podchodzi o urządzenia, skanuje z aplikacji wygenerowany kod QR bądź podaje 

PIN 

6. Dane przesyłki są sczytywane z serwera 

7. Użytkownik umieszcza przesyłkę w komorze wrzutowej, następuje weryfikacja wagi i 

rozmiarów przesyłki 

a. Jeżeli użytkownik opłacił przesyłkę z góry i waga przesyłki zgadza się, przesyłka zostaje 

nadana i umieszczona w komorze przesyłek 

b. Jeżeli użytkownik nie opłacił przesyłki z góry, proszony jest o opłacenie przesyłki kartą 

c. Jeżeli użytkownik opłacił przesyłkę z góry, a waga została znacznie przekroczona, 

proszony jest o uregulowanie różnicy w cenie kartą 

8. Przesyłka zostaje nadana 

9. Wydruk potwierdzeń 

 

Proces obsługi z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i technologii bluetooth beacon (m.in. iBeacon) 

odbywać się będzie wedle następującej procedury: 

1. Użytkownik wypełnia dane odbiorcy i szczegóły przesyłki w aplikacji 

2. Potwierdzenie 

3. Użytkownik ma możliwość opłacenia przesyłki z góry przy pomocy płatności internetowych / 

mobilnych 
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4. Awaryjnie, wysyłany jest również kod PIN SMSem oraz email, dostępny również z poziomu 

aplikacji. 

5. Użytkownik podchodzi do urządzenia, obecność urządzenia mobilnego użytkownika z aplikacją 

w pobliżu jest automatycznie wykrywana przez Wysyłkomat. Dane przesyłki są automatycznie 

wczytywane z serwera. 

6. Aplikacja powiadamia użytkownika o wykryciu go 

7. Po podejściu do ekranu, użytkownik potwierdza na aplikacji chęć wysłania przesyłki klikając OK 

8. Umieszcza przesyłkę w komorze wrzutowej, następuje weryfikacja wagi i rozmiarów przesyłki 

a. Jeżeli użytkownik opłacił przesyłkę z góry i waga przesyłki zgadza się, przesyłka zostaje 

nadana i umieszczona w komorze przesyłek 

b. Jeżeli użytkownik nie opłacił przesyłki z góry, proszony jest o opłacenie przesyłki kartą 

c. Jeżeli użytkownik opłacił przesyłkę z góry, a waga została znacznie przekroczona, 

proszony jest o uregulowanie różnicy w cenie kartą 

9. Przesyłka zostaje nadana 

10. Wydruk potwierdzeń 

2.5.7.  Analiza funkcjonalna zastosowanego modelu obsługującego płatności 

W niniejszym punkcie omówiono metodę, zastosowaną w przypadku płatności dokonywanych przez 

klientów przy automacie. Kanał ten będzie stanowił uzupełnienie dla poprzednio omawianych 

kanałów internetowych.  

Proces płatności przy automacie będzie przebiegał w trzech krokach: 

1. Klient deponuje przesyłkę w automacie. 

2. Automat waży paczkę i oblicza cenę usługi. 

3. Klient dokonuje płatności zbliżeniowej. 

Za najlepsze wśród analizowanych rozwiązań uznane zostało rozwiązanie oferowane przez 

organizacje Visa i Mastercard. Rozwiązanie umożliwia dokonanie płatności zbliżeniowej za pomocą 

kart płatniczych lub aplikacji mobilnej.  

Do zalet metod płatności z wykorzystaniem kart płatniczych z technologią zbliżeniową należą: 
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• możliwość dokonania płatności kartą bez autoryzacji kodem PIN w przypadku transakcji 

niskokwotowych, co zdecydowanie skraca czas przeprowadzenia transakcji, 

• prostota rozwiązania dla osób obsługujących terminale i szybka obsługa klienta, która pozwala 

na zwiększenie efektywności obsługi sprzedaży, 

• brak kosztów obsługi gotówki, 

• wysokie bezpieczeństwo, gwarantowane przez Visa i MasterCard. 

2.5.8. Analiza funkcjonalna zastosowanego modelu wkładania towaru do urządzenia przez 

użytkownika 

Analiza dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie obsługi paczek w automacie wpłynęła na 

rekomendację przyjęcia modelu szuflady, poszerzonego o silnik elektryczny przesuwający szufladę po 

prowadnicach. Skorzystanie z mechanizmu szuflady zapewnia następujące korzyści: 

• Bezpieczeństwo przechowywania paczek, 

• Stosunkowo prosta konstrukcja, 

• Eliminacja możliwości manipulowania wagą przesyłki przez klienta, 

• Niezawodność mechanizmu, 

• Gwarancja nieuszkodzenia zawartości przesyłki. 

Szuflada jest prostym konstrukcyjnie mechanizmem, który pozwala na przesunięcie przesyłki do 

wnętrza urządzenia, uniemożliwiając jednocześnie nieupoważniony dostęp do wnętrza urządzenia 

poprzez komorę wrzutową. Zastosowania szuflady powoduje, że optymalny staje się układ 

konstrukcyjny urządzenia, w którym front jest szerszy od bocznej ściany. W przypadku szuflady, 

konieczne jest zapewnienie odpowiedniej szerokości, by przesyłka mogła swobodnie spaść na dno 

urządzenia.  

Test oddziaływania pionowego (spadania swobodnego)  został opisany w normie ISO 2248. Norma ta 

opisuję procedurę przeprowadzania testów oddziaływania pionowego ze swobodnym spadaniem.  

Skrótowy opis procedury  

Produkt opakowany utrzymywany jest nad sztywną płaską powierzchnią (powierzchnią 

oddziaływania), a następnie zostaje spowodowany jego swobodny upadek na tę powierzchni. 

Powierzchnia oddziaływania musi być pozioma i równa, a także odpowiednio wytrzymała i sztywna. 
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Nie może ani poruszać się ani odkształcać pod wpływem naprężeń w trakcie testów. W przypadku 

ręcznego posługiwania się produktem wysokość spadku zależy od ciężaru produktu pakowanego. 

Przesyłka zapakowana według wytycznych ISO 2248 będzie mogła zostać bezpiecznie przesłana za 

pomocą projektowanego automatu samoobsługowego z gwarancją braku uszkodzenia zawartości 

przesyłki. 

2.5.9. Analiza funkcjonalna zastosowanego modelu odbierania towaru z urządzenia przez 

użytkownika oraz przyjętego modelu dostarczania towarów do urządzenia 

Gęste rozmieszczenie urządzeń powoduje skrócenie czasu dotarcia potencjalnych klientów do punktu 

odbioru. Urządzenia rozmieszczone powinny byc głównie w ośrodkach miejskich, co pozwala na 

dotarcie do szerokiej grupy klientów zapewniając dogodną lokalizację urządzeń. Obecnie w Polsce 

funkcjonuje ponad 1200  paczkomatów InPost, a do końca roku 2015 ich liczba ma wzrosnąć do 1700. 

Biorąc pod uwagę sukcesy InPost we wdrażaniu własnej sieci urządzeń, warto korzystać z dobrych 

praktyk, obserwowanych na przykładzie wspomnianej firmy. 

Wysoka jakość obsługi klientów to podstawa sukcesu na konkurencyjnym rynku logistycznej obsługi 

przesyłek . Wśród najważniejszych aspektów w zakresie jakości obsługi, na które warto zwrócić 

uwagę wymienić należy: 

• Szybkość dostarczenia przesyłek, 

• Dogodne lokalizacje automatów, 

• Konkurencyjne ceny, 

• Współpracę z najważniejszymi platformami transakcyjnymi w Polsce, 

• Dostępność 24h na dobę. 

W dużej mierze wokół wspomnianych parametrów swoją sieć rozwijały Paczkomaty InPost. 

Opłacalność działań firmy w zakresie jakości obsługi najlepiej ukazują badania opinii klientów. 

Ogólnie rzecz ujmując wśród czynników wpływających na efektywność sieci logistycznej należy 

wymienić m.in: 

• Liczba i lokalizacja urządzeń samoobsługowych, 

• Liczba i lokalizacja sortowni, 

• Odległości między sortowniami, 
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• Liczba podwykonawców, 

• Efektywność systemu IT, 

• Wydajność pracy. 

2.5.10. Analiza przyjętego modelu odbioru towarów z urządzenia 

Odbiór paczek z automatu będzie możliwy dzięki funkcjonalnościom automatu. Samoobsługowy 

automat do nadawania przesyłek będzie zawierał w swym panelu opcje, przeznaczone dla operatora 

przesyłek. Przesyłki będą odbierane z automatu po wyborze na ekranie startowym opcji klucza.  

Po obiorze przesyłek przez operatora z automatu, nastąpi kolejna faza doręczenia. W tym zakresie 

możliwe są dwa warianty: 

• Po odbiorze operator przewozi przesyłki do wewnętrznej sortowni, która dokona podziału 

przesyłek według metody dostawy (podział między kurierów). Następnie paczki przewożone 

są do sortowni kurierów. 

- wariant wdrożony w automatach z możliwością wyboru dostawcy. 

• Po odbiorze operator przewozi przesyłki bezpośrednio do sortowni kuriera 

- wariant wdrożony w automatach z jednolitą metodą dostawy. 

Bez względu na wybrany wariant w kolejnym kroku nastąpi dostawa przesyłki do sortowni kuriera. W 

sortowni tej nastąpi kolejny podział przesyłek ze względu na adres dostawy. 

Z sortowni przesyłki zostaną dostarczone do magazynów kurierskich dla wyznaczonych obszarów. Z 

nich zaś zostaną rozwiezione bezpośrednio do nadawców. 

Odrębnego omówienia wymaga także kwestia częstotliwości realizacji odbiorów z automatów. 

Przewagą konkurencyjną projektu będzie odbiór przesyłek w późnych godzinach nocnych, co pozwoli 

na procesowanie przesyłek późno nadanych razem z przesyłkami z terminem dostarczenia 

następnego dnia. Z tego też względu proponowane jest zastosowanie następujących terminów 

odbioru przesyłek: 

• godz. 23.00 – 1.00 – przesyłki realizowane wraz z partią dzienną, 

• godz. 12.00 – 14.00, 

• godz. 17.00 – 19.00 
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Taki harmonogram odbiorów pozwoli nie tylko na realizację przesyłek w normalny trybie z datą 

dostarczenia D+1, lecz także pozwoli na dostawę następnego dnia przesyłek nadanych późnym 

wieczorem, poza godzinami pracy standardowych kurierów. Będzie to jedna z głównych przewag 

klientów nad konkurencją. 

W celu szybkiej i sprawnej realizacji dostaw niezbędne jest właściwe informowanie o miejscu 

dostawy przesyłki. Wszystkie kluczowe informacje dla partnera zostaną zawarte w etykiecie, 

umieszczonej na przesyłce. Etykietę będzie można wygenerować przy automacie po wpisaniu 

wszystkich danych nadania. Następnie wydrukowaną etykietę klient będzie przyklejał na przesyłkę. 

Klient przed dostarczeniem przesyłki będzie mógł obserwować status przesyłki na stronie 

internetowej usługi. Dane zawarte w opcji śledzenia przesyłki będą podobne w swym zakresie do 

danych obecnie stosowanych przez operatorów kurierskich. 

2.5.11. Analiza wybranego modelu komunikacji urządzenia z systemami partnerów 

2.5.11.1 InPost 

Integracja z InPost Paczkomaty oraz InPost Express odbywa się z wykorzystaniem standardowego 

protokołu HTTP oraz języka programowania XML. Część funkcji oprócz wersji zwracającej dane w 

postaci XML dostępna jest również w wersji CSV w celu zmniejszenia ilości danych przesyłanych w 

odpowiedzi na zapytanie. Udostępniany przez protokół HTTP interfejs umożliwia pobranie 

niezbędnych informacji o zainstalowanych paczkomatach, wyszukanie paczkomatów najbliższych 

wybranej lokalizacji, wysłanie i sprawdzenie statusu przesyłki, założenie i weryfikację konta klienta, 

pobranie informacji o obowiązującym cenniku. Wszystkie przesyłane dane wykorzystują stronę 

kodową UTF-8. 

2.5.11.2. UPS 

Integracja z UPS umożliwia transmisję danych dotyczących zatwierdzania adresu dostawy, odbioru, 

funkcji lokalizacji, wyceny, czasu transportu, wymiany dokumentów elektronicznych oraz 

monitorowania przesyłek. UPS udostępnia wersję API w formacie XML, możliwą do edycji w językach 

XML, C#, Java, Perl oraz PHP. Niestandardowy kod, który dostosowuje logikę biznesową i dane 

aplikacji do interfejsu API, musi zostać opracowany w celu zintegrowania funkcji tego interfejsu API z 

aplikacjami handlu elektronicznego. 

API umożliwia dostęp do trybów paczki, ładunku LTL oraz frachtu. 
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2.5.11.3. GLS 

GLS posiada interfejs API XML, ale oferuje także niewspierane biblioteki klienta poprzez firmy 

pośredniczące. Wśród interfejsów wspieranych przy akceptacji GLS są także API dla formatów JSON 

oraz REST z bibliotekami klienta w językach C # , Java, PHP , Python, Ruby oraz Node. Następujące 

usługi z GLS są dostępne za pomocą interfejsu API: 

• Wycena, 

• Edycja etykiet, 

• Śledzenie przesyłek, 

• Obsługa zwrotów. 

2.5.11.4. Podsumowanie 

Wszystkie systemu partnerów zostały stworzone lub są kompatybilne z formatem danych XML i 

językiem programowania XML. Z tego powodu zdecydowanie rekomendowane jest zastosowanie 

tego formatu w projektowanym systemie. Ponadto należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu 

połączenia internetowego protokołem SSL. Zakres danych wymienianych między systemami będzie 

obejmował zaś: 

• Dane nadawcy, 

• Dane odbiorcy, 

• Numery identyfikacyjne paczek, 

• Ceny i przedziały cenowe, 

• Informacje o procesowaniu przesyłek. 

2.5.12. Analiza wybranej platformy dla wielu operatorów 

Połączenie z platformami partnerów zewnętrznych, takich jak operatorzy przesyłek bądź kurierzy, 

wymaga stworzenia połączenia, zdolnego do konwertowania i ujednolicania komunikatów, 

przesyłanych między partnerami. Rozwiązaniem zapewniającym wspomnianą konwersję jest API. 

Przygotowanie API dla przeciętnego systemu zajmuje programiście około 2-4 tygodni. Czas 

przygotowania nie jest jednak łatwy do jednoznacznej oceny. Wiele zależy od złożoności 

integrowanych systemów, a także od projektu środowiska IT przedsiębiorstwa. 
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API to interfejs do programowania aplikacji (w postaci biblioteki procedur lub innej formy 

oprogramowania) umożliwiający dostęp do bazy danych, systemu operacyjnego, interfejsu 

graficznego. API są zwykle rezultatem procesu projektowania, który może trwać nawet do kilku lat. 

Każda decyzja podjęta w czasie projektowania może przyczynić się do rozwoju i poprawy API bądź 

doprowadzić do powstania błędów. Stąd też ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kilka 

fundamentalnych kwestii już w procesie projektowania. Dobry projekt zwiększa szanse wdrożenia API 

z sukcesem. 

Do najważniejszych aspektów wartych rozważenia w procesie projektowania należy zaliczyć: 

• Dobrą znajomość oczekiwań wobec API. 

Projektowanie API powinno rozpocząć się od zebrania wymagań wobec finalnego produktu. 

W tym celu warto przeprowadzić w firmie analizę oczekiwań. Analiza pozwoli na 

zdefiniowanie cech i funkcjonalności, jakie ma spełniać oprogramowanie. 

 

• Rozpisanie scenariuszy użycia API. 

Często popełnianym błędem w czasie pisania komponentów biblioteki jest przyjmowanie 

błędnej kolejności działań. Większość projektów rozpoczyna się od wdrożenia 

funkcjonalności, następnie przygotowania opracowania graficznego, aż po udostępnienie do 

użytkowania. API zaprojektowane w ten sposób oddaje strukturę kodu, jednak nie pozwala 

na odczytanie zamiarów i oczekiwań programisty.  

• Stosowanie podobnych rozwiązań w różnych bibliotekach. 

Przy projektowaniu klasy o nazwie XmlQuery, warto spojrzeć na istniejącą klasę  SqlQuery z 

tej samej klasy biblioteki. Istnieje prawdopodobieństwo, że mają podobny koncept 

wykonania zapytań, nawigacji zestawu wyników, wartości powiązań zastępczych, i innych. 

Użytkownicy, którzy już znają SqlQuery mogą dzięki temu nauczyć się XmlQuery niewielkim 

wysiłkiem.  

• Porównanie prototypu API z oczekiwaniami partnerów. 

Ważne jest skuteczne pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat API od partnerów, z 

którymi będzie prowadzona integracja systemów. Pozwoli ona w stosunkowo wczesnej fazie 

wyłapać niedociągnięcia oraz w większym stopniu zaspokoić oczekiwania różnych stron 

wobec oprogramowania.  
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• Przygotowanie do eskalacji API. 

Należy oczekiwać, iż API będzie rozwijane w dwóch kierunkach: 

a. Przez programistów odpowiedzialnych za utrzymanie systemu, którzy będą stopniowo 

poszerzać API o nowe poziomy integracji, 

b. Przez użytkowników, którzy będą tworzyć podkategorie i personalizować działanie API pod 

własne potrzeby. 

 

2.5.13.  Analiza techniczna i funkcjonalna zintegrowanych elementów peryferyjnych    

W ramach niniejszego zadania, przeanalizowano po raz kolejny zagadnienie  urządzeń peryferyjnych 

wchodzących w skład terminali samoobsługowych.  Ponownie przeanalizowano urządzenia 

peryferyjne takie jak drukarki, czytniki kodów etc. zarekomendowane w poprzednich zadaniach 

badawczych. Skupiono się na specyfikacji technicznej i parametrach poszczególnych urządzeń 

peryferyjnych. 

2.5.13.1. Drukarki etykiet i potwierdzeń/paragonów 

Drukarka etykiet nadawczych umożliwia wydruk etykiety z danymi adresowymi, która następnie jest 

naklejana przez klienta na przesyłce. Etykiety te powinny być drukowane na papierze przylepnym w 

taki sposób, aby klient bez problemu mógł umieścić etykietę na paczce bądź liście. Z tego też względu 

drukarka musi mieć możliwość druku na grubszym papierze niż standardowy. 

Z punkt widzenia projektu, ważną sprawą jest by możliwe było drukowanie etykiet na papierze 

samoprzylepnym. Najlepsze do realizacji tego zadania, przy minimalnym nakładzie serwisowym są 

drukarki termiczne. By zagwarantować duża powierzchnię odczytu zarówno danych jak i kodów 

graficznych umieszczonych na etykiecie, niezbędna jest drukarka o możliwości wydruku na szerokich 

rolkach papieru samoprzylepnego. Kluczowa jest także funkcja pozwalająca na automatyczne 

odcięcie etykiety wg zadanego wymiaru przez drukarkę ,tak by można było drukować etykiety wg 

odpowiedniej długości.  

Drukarką która spełnia powyższe wymagania jest Zebra TTP 2000. Pozwala ona na wydruk etykiet o 

szerokości do 82mm i wydruk na papierze samoprzylepnym.  
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Drugim możliwym rozwiązaniem jest drukarka Zebra TTP 2100, która posiada możliwość wydruku na 

wcześniej wyciętych etykietach, które są połączone w za pomocą perforacji, co pozwala na łatwe 

oderwanie kolejnych etykiet od siebie. 
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Obydwie drukarki mogą być łatwo zaimplementowane w terminalu z uwagi na możliwość 

wyposażenia zarówno w złącze rs-232 jak i interfejs USB. Dodatkowo, drukarki Zebra posiadają 

szerokie wsparcie techniczne producenta, w tym komplet sterowników dla systemu Windows. Ich 

szerokie zastosowanie w przemyśle powoduje, że nie stanowi większego problemu znalezienie 

odpowiednich informacji na temat ich implementacji, a sam producent zapewnia wszelką 

dokumentację techniczną i rysunki techniczne wraz ze wskazaniami dotyczącymi środowiska pracy. 

Drukarki te wyposażono m.in. w sensory pozwalające na określenie czy w niedługim czasie skończy 

się papier w rolce, bądź też już się skończył, jak również sensory pozwalające na zdiagnozowanie 

zacięcia się mechanizmu. Informacje te można przekazać do jednostki centralnej terminala, a w 

konsekwencji do systemu centralnego IT całej usługi, co pozwoli na odpowiednia reakcję i wysłanie 

serwisanta jak najszybciej. 
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Z punktu widzenia projektu, funkcja drukowania paragonów oraz funkcja drukowania potwierdzeń 

dla klientów może być realizowana przez jedną drukarkę, pozwoli to na redukcję kosztów serwisu i 

wsparcia technicznego. 

Drukarką, która może zostać użyta w terminalu samoobsługowym do realizacji powyższych funkcji 

może być Zebra KR 200. Drukarka ta pozwala korzystanie z zasobów sprzętowych jednostki 

komputerowej terminala, co pozwala na uproszczenie konstrukcji samej drukarki, a w konsekwencji 

także niezawodności. Wyposażona jest m.in. w automatyczny nóż, oraz system zapobiegający rwaniu 

się rolki przy odrywaniu paragonów przez użytkownika.  
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2.5.13.2. Skaner kodów graficznych 

Czytnik Gryphon GFE4400 firmy Datalogic jest kompaktowym rozwiązaniem OEM to użytku w 

terminalach samoobsługowych, czytnikach cen, automatach vendingowych czy innych urządzeniach 

samoobsługowych. 

Model ten wyróżnia się bliskim polem widzenia, szerokim kątem, wysoką tolerancją na ruch, szybkim 

odczytem i doskonałymi zdolnościami do odczytu zniszczonych bądź złej jakości kodów kreskowych.  

Wyposażony jest w system wspomagający wizualnie odczyt. Jasne, intensywne czerwone 

podświetlenie, pozwala na wyświetlenie wyraźnego krzyża celującego dla użytkownika, pozwala to na 

klarowne pokazanie strefy odczytu i pozwala na zwiększenie precyzyjności pomiaru.  

Urządzenie to pozwala na szybki i dokładny odczyt zarówno kodów 1D i 2D. Zastosowane w czytniku 

technologie umożliwiają również precyzyjny odczyt kodów wyświetlanych na ekranach urządzeń 

mobilnych. 

Dodatkowo, czytnik potrafi również skanować dokumenty oraz podpisy pod dokumentami. 

Urządzenie może być uruchamiane zarówno automatycznie po wykryciu kodu, ręcznie, bądź zdalnie 

przez oprogramowanie komputera. 

2.5.13.3. Ekran dotykowy 

Analiza poszczególnych technologii i urządzeń pokazała, że pomimo niewielkich różnic w cenach 

gotowych monitorów dotykowych, parametry urządzeń oraz przede wszystkim niezawodność i okres 

gwarancyjny różnią się znacznie. 

Najlepiej pod względem niezawodności wypada technologia SecureTouch (SAW), która objęta jest 10 

letnią gwarancją (10 lat na panel dotykowy). Także rozwiązania zastosowane w tej technologii 

pozwalają na ocenę tej metody jako potencjalnie najbardziej niezawodnej. 

Pod względem parametrów dotykowych, takich jak ilość punktów dotyku, precyzyjność i czułość 

najlepiej prezentują się ekrany w technologii IntelliTouch Pro (pojemnościowo-projekcyjne). Ich 

działanie jest zbliżone do ekranów dotykowych stosowanych w popularnych urządzeniach 

konsumenckich, dlatego też użytkownicy są przyzwyczajeni do sposobu ich funkcjonowania.  

Należy jednak zauważyć, że rozwiązania pojemnościowe pozwalają na rejestrowanie dotyku 

wywołanego jedynie palcem bądź specjalnym stylusem. W przypadku urządzeń zewnętrznych 
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montowanych w klimacie takim jak polski, wskazane jest zapewnienie obsługi dotykowej osobie w 

rękawiczkach. Taką możliwość zapewniają jedynie ekrany w technologiach CarollTouch oraz 

SecureTouch. 

Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i zarysowania jest domeną technologii 

SecureTouch oraz CarrolTouch. W obydwu przypadkach dostrzec można doskonałą wytrzymałość 

wynikającą z zastosowania wytrzymałej zewnętrznej szyby ochronnej, będącej jednocześnie panelem 

dotykowym. W przypadku CarrolTouch, problematyczna może być jednak obsługa urządzenia w 

otwartej przestrzeni, gdy na ekran będzie padać bezpośrednio światło słoneczne. Pomimo doskonałej 

wytrzymałości obydwu rozwiązań, monitory wyposażone w SecureTouch są testowane przy pomocy 

próby spadającej kuli, która jest branżowym standardem w dziedzinie odporności na wandalizm. 

 

Podsumowując, opierając się na wynikach przeprowadzonej analizy, należy uznać, że technologią 

dotykową optymalną do zastosowania w projektowanych terminalach jest technologia Surface 

Acoustic Wave, a ściślej monitory firmy Elo Touch z rozwiązaniem SecureTouch. Rekomendowany 

jest ekran dotykowy firmy Elo Touch 1537L model E731919 o przekątnej 15cali z panelem 

dotykowym Secure touch w wersji o wzmocnionej szybie zewnętrznej. Zastosowanie może znaleźć 

monitor dotykowy o porównywalnych parametrach innego producenta. 

2.5.13.4.  Peryferia odpowiedzialne za łączność 

Urządzenia Beacon są dostępne w wielu wariantach. Najbardziej popularne są urządzenia  

w formie małych samodzielnych nadajników możliwych do naklejenia na ścianę lub inną 

powierzchnię. Takie urządzenia posiadają wbudowaną, wymienialną baterię. Niewątpliwą  zaletą 

takich urządzeń jest łatwość montażu i brak konieczności zapewnienia zasilania. Wadą jest 

konieczność wymiany baterii w urządzeniu co około 1 rok.  

Dlatego też, dla potrzeb terminali lepszym rozwiązaniem będą moduły Beacon, podłączane do 

komputera terminala. Urządzenie takie, może być podłączone do portu USB jednostki centralnej, nie 

wymaga dodatkowego zasilania. Problematyczne mogą być jedynie okresowe problemy z 

połączeniem, bądź sterownikami dla urządzenia. Koszt jednego takiego urządzenia waha się od 

20USD do 30USD za sztukę. Istnieje wielu producentów gotowych rozwiązań wraz z potrzebnymi 
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sterownikami i platformami sterującymi. Możliwe jest również zamówienie modułów wykonanych na 

zamówienie, po niższej cenie, jednak konieczne będzie zapewne opracowanie oprogramowania. 

Rozwiązania łączności dostępne w postaci kart rozszerzeń w standardzie mini PCI Express, są 

rozwiązaniem pozwalającym na łatwe, modułowe wyposażenie urządzenia w pożądany standard 

łączności. Rozwiązania charakteryzują się niższym kosztem niż opisane wcześniej routery M2M. W 

zależności od konkretnego urządzenia, można wyposażyć je w łączność 3G, WiFi lub Ethernet.  

Cinterion EHS5 jest prostą w integracji kartą z modemem stworzoną by wyposażyć systemy 

przemysłowe w łączność bezprzewodową 3G. Zastosowane rozwiązania pozwalają na osiągnięcie 

rezultatu w efektywny kosztowo sposób. Urządzenie oferuje przepustowość w średnim zakresie,  

w pobieraniu do 7.2Mbps, wysyłaniu do 5.76Mbps. Wykorzystując moduł łączności Cinterion EHS5 

oraz standard PCI Express Mini Card (MiniPCIe), rozwiązanie oferuje wsparcie dla dwuzakresowej 

łączności 3G oraz 2G, pozwalając na optymalizację sposobu dostępu do Internetu w zależności od 

lokalizacji.  

2.5.14. Analiza techniczna i funkcjonalna bezobsługowych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych mogących mieć zastosowanie w bankowości (bankomaty), branży FMCG 

(automaty z napojami i żywnością), branży pocztowej 

 

Projektowane na potrzeby projektu automaty samoobsługowe do nadawania przesyłek wprowadzą 

na rynek nowe możliwości obsługi klientów. Wiele z funkcjonalności wysyłkomatów będzie się 

oczywiście pokrywało z obecnymi zastosowaniami: 

• Przyjmowanie płatności zbliżeniowych, 

• Obsługa kodów kreskowych (kody QR), 

• Bezpieczne przechowywanie prywatnych przesyłek klientów w urządzeniu, 

• Nadawanie paczek, 

• Obserwacja statusu przesyłki. 

Poza jednak wymienionymi funkcjonalnościami pojawi się także szereg nowych elementów. Wśród 

nich wyróżnić należy: 

• Możliwość zaadresowania systemowego przesyłki, 
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• Dokładne ważenie przesyłki i automatyczna kalkulacja opłaty na podstawie wagi, 

• Nawiązywanie połączeń z urządzeniami mobilnymi, 

• Informowanie klientów o położeniu urządzenia. 

Funkcjonalności te przyczynią się do dalszego rozwoju rynku urządzeń samoobsługowych. Ponadto 

nowe rozwiązania mogą wpłynąć na modernizację obecnie istniejących rozwiązań i lepsze 

dostosowanie ich funkcji do potrzeb klientów. 

2.5.15.  Analiza zastosowanych rozwiązań, mających największy wpływ na pobór energii 

elektrycznej oraz na zapewnienie zasilania awaryjnego 

Projektowany wysyłkomat będzie wyposażony w technologie, pozwalające na znaczne ograniczenie 

zużycia energii w porównaniu z podobnymi urządzeniami funkcjonującymi na rynku. Planowane 

zużycie energii przez automat ma zawierać się w zakresie 0,15- 0,20 kWh prądu. W porównaniu z 

rozwiązaniami obecnie stosowanymi na rynku (paczkomaty InPost), jest to wartość o 33-50% 

mniejsza.  

Paczkomaty InPost zużywają około 0,3 kWh energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

nowoprojektowany wysyłkomat ma zużywać 0,15 – 0,20 kWh energii elektrycznej, daje to znaczną 

różnicę w przeliczeniu na możliwą skalę działania. Przy dokonaniu symulacji pomiaru dla 500 

urządzeń okaże się, iż paczkomat zużywa około 75-100 kWh energii elektrycznej więcej niż 

wysyłkomat. 

2.5.16. Analiza techniczna materiałów, z których zbudowano poszczególne elementy urządzeń 

wolnostojących pod kątem ich wytrzymałości 

W niniejszym rozdziale opisano materiały odpowiednie do budowy kluczowych elementów 

konstrukcyjnych terminalu nadawczo-odbiorczego. W pierwszej części skupiono się na 

przedstawieniu procedur testów przemysłowych powszechnie stosowanych do weryfikacji 

adekwatności danego materiału bądź rozwiązania konstrukcyjnego do użycia w konkretnych 

zastosowaniu. Przedstawiono również rekomendacje dotyczące konkretnych materiałów 

odpowiednich do zastosowania w terminalu. W drugiej części przedstawiono możliwe testy do 

przeprowadzenia zasadności użycia danych materiałów do konkretnych zastosowań w terminalu, 

takich jak półki, dach, czy też podstawy. Dobór odpowiednich materiałów jest kluczowy by zapewnić 
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wytrzymałość samemu urządzeniu a tym samym zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom. 

Punkt ten wiąże się zatem bezpośrednio z kolejnym rozdziałem niniejszego opracowania. 

Element 

konstrukcji 
Materiał podstawowy Materiał średnio zaawansowany Materiał zaawansowany 

Dach 

• stal konstrukcyjna 

(cynkowana i malowana 

proszkowo) 

• stal o podwyższonej 

odporności na korozję 

atmosferyczną 

• stal nierdzewna 

• szkło akrylowe 

• blacha aluminiowa 

• żywica epoksydowa 

zbrojona włóknami 

węglowymi 

• poliamid zbrojony 

włóknami szklanymi 

Poszycie 

zewnętrzne 

• stal konstrukcyjna • profile aluminiowe 

(burtowe) 

• żywica epoksydowa 

zbrojona włóknami 

węglowymi 

Drzwiczki 

 • stal nierdzewna 

• stal konstrukcyjna 

powlekana metodą 

obtrysku 

 

Zamki  • odlewniczy stop cynku 

(znal) 

• stal automatowa 

Rama • stal konstrukcyjna   

Podpory 

dachu 

• rura ze stali konstrukcyjnej 

cynkowanej i malowanej 

proszkowo 

• blacha wycięta cynkowana i 

malowana proszkowo 

• rura ze stali 

konstrukcyjnej 

chromowana 

• rura ze stali nierdzewnej 

• szkło akrylowe 

Stopki 

• śruba ze stali konstrukcyjnej 

cynkowanej z łbem 

pokrytym gumą 

• śruba ze stali nierdzewnej 

z łbem pokrytym gumą 

• śruba-odlew ze stopu 

cynku  

 

Podstawa • beton zwykły 

• żelbet 

• beton polimerowy • beton żywiczny 

• beton impregnowany 
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2.5.17. Analiza techniczna materiałów, z których zbudowano poszczególne elementy urządzeń 

wolnostojących pod kątem ich bezpieczeństwa 

Badanie materiałów i technik ich zastosowania w terminalu jest kluczowe z punktu widzenia 

bezpieczeństwa, wiąże się to z poprzednim rozdziałem, w którym szczegółowo przeanalizowano 

poszczególne materiały. W tym zadaniu skupiono się na technikach łączenia i zabezpieczania 

elementów do budowy terminala. 

Przedstawiono również możliwości sprawdzenia stabilności dachu urządzenia, które jest kluczowe w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkownikom maszyny jak i samemu urządzeniu. 

Dodatkowo sprawdzono możliwości wytestowania stabilności podstawy urządzenia by uniknąć 

możliwości wywrócenia się terminala na użytkownika lub przechodnia.  
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