Billy - Asystent zakupów - najważniejsze użyteczności


Aplikacja jest bardzo przyjazna w obsłudze. Posiada dwie główne
zakładki: zakupy – w której tworzymy listę ulubionych produktów
i wydatki. W dodatkowej zakładce ustawienia możemy zaznaczyć
alergeny i wybrać okoliczne sieci handlowe, w których chcemy sprawdzić
ceny produktów za cały koszyk;



Aplikacja wyposażona jest w krótki przewodnik z animacjami (Tutorial)
wyjaśniający jej podstawowe funkcje;



Aplikacja pokazuje czytelne etykiety z czcionką dopasowaną do ustawień
w telefonie;



Na starcie aplikacji w bazie produktów znajduje się około 23 tysiące
artykułów z kategorii FMCG. W aplikacji uwzględniono 38 rodzajów
alergenów;



Po kliknięciu na produkt pojawia się jego szczegółowy opis (zdjęcie,
składniki i ewentualne alergeny). W ten sposób eliminujemy czas stracony
w sklepie na zastanawianiu się czy lepszy będzie produkt A czy B;



Lista zakupów uruchamia się od razu po otwarciu aplikacji;



Jednym palcem (swipe) wystarczy przesunąć dany produkt z listy w prawo, podać cenę i już zapisuje się
on w naszych wydatkach jako „kupiony”. Jednocześnie tym samym informujemy innych użytkowników
o aktualnej cenie tego produktu;



Użytkownik sam może dodawać nowe produkty, których nie ma jeszcze w bazie aplikacji. Aplikacja
posiada skan kodów kreskowych, co ułatwia dodanie i opisanie nowych produktów;



Aplikacja zapisuje automatycznie nasze wydatki. Przeglądanie wydatków możemy ustawić w podziale
dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Ta funkcja pozwala nam kontrolować wydatki
w poszczególnych kategoriach produktów i lepiej panować nad swoim budżetem domowym;



Aplikacja wykorzystuje bazę produktów, bazę alergenów i listę sieci handlowych oraz łączy ceny podane
przez użytkowników z danej okolicy (zweryfikowanych po kodzie pocztowym - jedyna informacja
o użytkowniku), a następnie po ich weryfikacji przez algorytm pokazuje je innym użytkownikom;



Obecnie aplikacja pozwala na podawanie cen, tylko dla sieci handlowych. Jednocześnie użytkownik może
zapisywać w zakładce wydatki ceny w tzw. „pozostałych sklepach”. W tym przypadku zapisuje się
wydatek, ale cena nie jest przekazywana społeczności, ponieważ pojedyncze lokalne sklepy nie są jeszcze
ujęte w bazie aplikacji;



Aplikacja jest bardzo wydajna i zużywa niewielki procent baterii. Jeżeli nie jest aktywna, nie pobiera
żadnej energii. Zajmuje około 18 MB na dysku - statystycznie jest jedną z mniejszych aplikacji;



Aplikacja jest dostępna obecnie w języku polskim.

Aplikacja Billy została opracowana przez mały zespół pasjonatów z firmy Springloft (spółki córki firmy
BR-AG, która posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji ułatwiających użytkownikom
codzienne czynności). BR-AG od ponad 10 lat tworzy oparte o międzynarodowe standardy rozwiązania,
pomagające użytkownikom podejmować decyzje na podstawie przejrzystych i wiarygodnych danych
dostępnych w wygodnych interfejsach. Spółka BR-AG zrealizowała projekty informatyczne m.in. dla Fundacji
Rockefellera, Banku Światowego oraz wielu organizacji międzynarodowych.

