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O nas 
 
 

Codepany to firma tworząca aplikacje mobilne oraz webowe, z siedzibą w Katowicach. 
Projekty tworzymy głównie na platformy iOS i Andorid, przy wsparciu rozwiązań typu 
Backend z użyciem technologii Ruby On Rails lub MEAN stack. Pozwala nam to 
na tworzenie kompletnych poduktów, dostępnych na wielu platformach. 

Szczególnym zainteresowaniem darzymy branżę mHealth, jednak nie ograniczamy się tylko 
do projektów tej kategorii. Jesteśmy gotowi podjąć wyzwania każdego projektu. 

Jeśli chcesz przeobrazić swój pomysł w rzeczywistość, nie zwlekaj proszę i skontaktuj się z 
nami. Przygotujemy dla Ciebie darmową wstępną wycenę projektu. Wystarczy tylko, 
że prześlesz nam opis swojego pomysłu, a my w przeciągu 3 dni odezwiemy się do Ciebie. 
Jeśli wstępna wycena oraz nasza oferta spełnią Twoje oczekiwania, będziemy gotowi aby 
porozmawiać wspólnie o detalach projektu i przygotować szczegółową ofertę. 
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Oferta 
 

 

Tworzymy aplikacje mobilne i webowe, wsparte odpowiednimi rozwiązaniami typu backend. 

 

Jak nawiązać z nami współpracę? To proste! Prześlij nam na skrzynkę email swój pomysł na 
aplikację, a my w przeciągu 3 dni odpowiemy dołączając wstępną wycenę lub dopasowując 
rozwiązanie do ustalonego budżetu. Jeśli uda nam się spełnić Twoje wstępne oczekiwania, 
będzimy mogli przejść do kolejnego etapu, gdzie uzgodnimy szczegóły oferty i przygotujemy 
dokładną wycenę. 

Podczas realizacji projektu to Ty decydujesz o kolejności rozwoju produktu na poszczególne 
platformy. Możemy rozwijać aplikajcę równolegle na wiele platform jednocześnie lub 
możemy zacząć od wybranych, a wraz z upływem czasu będziesz mógł zdecydować o 
rozwoju projektu na inne platformy. 

Oferujemy dwa sposoby rozliczeń: stała stawka za cały projekt oraz podejście Time & 
Materials. W sposobie Time & Material przed rozpoczęciem prac estymujemy koszt i czas 
potrzebny do stworzenia projektu, jednak finalnie rozliczenie opiera się na rzeczywistym 
czasie poświęconym na wykonanie projektu. Typ kontraktu jaki stosujemy jest dopasowany 
do specyfiki projektu i preferencji klienta. Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów, proszę, 
skontaktuj się z nami, a my chętnie opowiemy o korzyściach 
oraz niedogonościach obu podejść. 

 
 



Realizacja 
 
 1. Wizja aplikacji i wstępna wycena 

Przed wszystkim, chcemy poznać Twój pomysł i oczekiwania jaki powienien 
być końcowy produkt. W kolejnym kroku kroku staramy się dopasować 
rozwiązania do dostępnego budżetu lub przygotujemy dla Ciebie wstępna, 
darmową wycenę. Jeśli prześlesz nam szczegóły dotyczące swojego pomysłu, 
to postaramy się w przeciągu kolejnych 3 dni przygotować wycenę. 

 2. Porozumienie i dopracowanie szczegółów 

 

W kolejnym etapie, ustalimy preferowane warunki współpracy oraz 
doprecyzujemy szczegóły aplikacji. Pozwoli nam to na przygotowanie finalnej 
oferty. 

Zależnie od specyfiki projektu, zazwyczaj oferujemy dwa sposoby rozliczania 
naszej pracy: stawka za dzień roboczy lub stała stawka za całe zlecenie 
ustalona z góry. Jeśli w projeckie wymagane będzie użycie dodatkowych 
zasobów (np. płatne zdjęcia), poprosimy się o odpowiednią zaliczkę. 

 3. Prototypowanie 

 

Na ogół przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji, przygotowujemy 
makietę/prototyp aplikacji. Na tym etapie często pytamy Cię o Twoją opinię, 
ponieważ pozawala to nam na sprecyzowanie szczegółów i upewnienie się, że 
końcowy produkt będzie spełniał Twoje oczekiwania. Jak tylko prototyp 
zostanie zatwierdzony, przechodzimy do kolejnego etapu.   

 4. Wybór zespołu i technologii 

 

Dobór odpowiedniego zespołu pozwala na efektywną realizację projektu. Na 
tym etapie decydujemy również jakich technologii i narzędzi użyjemy w 
procesie tworzenia oprogramowania. 

Staramy się być w pełni przejrzyści, zatem śmiało możesz pytać nas o 
jakikolwiek element naszej pracy nad projektem. 

 5. Development 

 

Proces tworzenia aplikacji jest iteracyjny. Zwykle pracujemy w 1-
tygodniowych sprintach. Po każdym z nich, dzielimy się z Tobą efektami 
naszej pracy i chętnie wysłuchamy Twoich uwag. To zapewnia klientowi 
kontrolę procesem i pozwala uniknąć nieporozumień. 

 6. Opieka i dalszy rozwój 

 

Po dostarczeniu finalnego produktu, oferujemy Ci usługę utrzymania i opieki 
nad produktem. Uwzględnia ona najczęściej aktualizacje, backup danych i 
wiele innych usług dopasowanych do potrzeb projektu. Jeśli zdecydujesz się 
na dalszy rozwój prodkutu, jesteśmy otwarci na propozycję dalszej 
współpracy. 



 

Portfolio 
 

CARDIOAPP 
ZROWIE, MEDYCYNA 

 

CardioApp jest aplikacją medyczną pozwalającą użytkownikowi na określenie ryzyka chorób 
sercowo – naczyniowych. Aplikacja zapisuje również podawane wartości ciśnienia 
tętniczego, umożliwiając tym samym śledzenie swoich wyników. W projekcie byliśmy 
odpowiedzialni za cały proces developmentu na obie platformy (iOS & Android) oraz za 
przygotowanie designu aplikacji. 

 



  

 

SNOWCOOKIE 
FITNESS, SPORT 

  
SnowCookie to system trzech sensorów, stworzony z miłości do narciarstwa. System 
sprawi, że będziesz lepszym i bezpieczniejszym narciarzem! W tym projekcie byliśmy 
wykonawcami aplikacji iOS oraz dbaliśmy o backendową stronę projektu. 

 



 

 

DERMOAPP 
ZDROWIE, MEDYCYNA 

 

 

DermoApp pomaga użytkownikom w diagnozie potencjalnych dolegliwości 
dermatologicznych. Krótkie kwestionariusze wsparte są zdjęciami pomagają w wstępnej 
ocenienie. Jeśli użytkownik posiada nadal wątpliwości to aplikacja umożliwia nawiązanie 
szybkiego kontaktu z lekarzem. W projekcie byliśmy odpowiedzialni za cały proces 
developmentu na obie platformy (iOS & Android) oraz za przygotowanie designu aplikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KALKULATORY MEDYCZNE 
ZDROWIE, MEDYCYNA 

 

Kalkulatory Medyczne to zestaw czterech kalkulatorów medycznych w jednej aplikacji. 
Każdy z nich estymuje poziom ryzyka na podstawie odpowiedniego kwestionariusza. 
Aplikacja jest przeznaczona dla lekarzy w celu przeprowadzenia szybkiej analizy ryzyka 
przed dalszymi badaniami. W projekcie byliśmy odpowiedzialni za cały proces developmentu 
na obie platformy (iOS & Android), backend zbierający statystyki oraz za przygotowanie 
designu aplikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


