
54 11 ’2018 (nr 555) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

Wykonawcy, inwestorzy, architekci i handlowcy to głów-
ne grupy użytkowników strony www.atlas.com.pl. Dla nich
ATLAS przygotował kilkanaście autorskich aplikacji inter-
netowych, ułatwiających wybór właściwych produktów
na daną inwestycję oraz dotarcie do szczegółowych danych
na ich temat.

Aplikacje odpowiedzią
na potrzeby użytkowników

W tym roku mija 10 lat od momentu udostępnienia pierw-
szej specjalistycznej aplikacji na stronie www.atlas.com.pl.
Zanim jednak ona powstała, wsłuchaliśmy się bardzo do-
kładnie w potrzeby klientów. Skatalogowaliśmy wszystkie
pytania z całego roku kalendarzowego działania telefonicz-
nej infolinii (800-168-083) i na podstawie zebranych da-
nych stworzyliśmy narzędzia wsparcia dla klientów. Każde
z nich ma rozwiązywać problem użytkownika, uwzględnia-
jąc jego oczekiwania i indywidualny charakter inwestycji.
Oto lista aplikacji internetowych obecnie dostępnych
na www.atlas.com.pl:

■ ZBUDUJ SWÓJ SYSTEM
■ DOM MARZEŃ
■ WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW, FARB i FUG
■ MOZAIKER
■ POMALUJ SWÓJ DOM
■ WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
■ OBLICZ ZUŻYCIE
■ KATALOG NAKŁADÓW RZECZOWYCH.
Pierwsza aplikacja dostępna jest w zakładce Systemy,

natomiast pozostałe w zakładce Narzędzia i serwis. W ar-
tykule prezentujemy działanie kilku z wymienionych apli-
kacji.

ZBUDUJ SWÓJ SYSTEM
To najnowsze narzędzie na www.atlas.com.pl. Jego zada-

niem jest dobór materiałów ATLASA zgodnie z wytycznymi
użytkownika oraz zasadami sztuki budowlanej. Użytkownik
może samodzielnie stworzyć:

● system ociepleń ścian zewnętrznych;
● system ociepleń stropów;
● system podłogowy;
● system ceramiczny (montażu płytek).
Aplikacja „nie pozwoli” użytkownikowi stworzyć rozwią-

zania niezgodnego z obecnym stanem wiedzy technicznej lub
formalnymi wymaganiami.

ZBUDUJ SWÓJ SYSTEM działa podobnie jak popularne
wyszukiwarki miejsc noclegowych lub portale sprzedażowe.
Użytkownik używa kolejnych filtrów (rysunek 1), określając
bardzo precyzyjnie swoje potrzeby, np. aby skompletować
system do układania płytek ceramicznych, użytkownik ma
do dyspozycji 7 filtrów, m.in.:

■ miejsce montażu płytek (balkon, taras, łazienka, elewacja
itp.);

■ rodzaj przyklejanych płytek (gres, klinkier itp.)
■ format płytek (mały, średni, duży, wielki – nawet powy-

żej 5 m²);

■ temperatura układania (standardowa lub podwyższona,
np. + 35°C);

■ czas wejścia na okładzinę (standardowe 24 h, 12 h lub 4 h).
Użytkownik nie musi korzystać z wszystkich filtrów, a je-

dynie z tych, na które może udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi, lecz im więcej wykorzystanych filtrów, tym pełniejsza in-
formacja zostaje przekazana do systemu i tym bardziej precy-
zyjnie dobrany zestaw produktów. W efekcie użytkownik
otrzymuje plik PDF z nazwami produktów przypisanymi
do kolejnych warstw układu konstrukcyjnego, czyli w przy-
padku prac glazurniczych: hydroizolację podpłytkową, klej
do płytek i fugę.

DOM MARZEŃ
Sztandarową aplikacją na www.atlas.com.pl jest DOM

MARZEŃ, najstarsze narzędzie stworzone przez pracowni-
ków Grupy ATLAS dla wszystkich obszarów związanych
z budownictwem jednorodzinnym. Aplikacja umożliwia obej-
rzenie (w postaci wizualizacji 3D) optymalnego wariantu wy-
kończenia domu, np. elewacji czy warstw tarasu. Aby to było
możliwe, stworzyliśmy ponad 5000 kombinacji układów
warstw, wykorzystujących produkty GRUPY ATLAS. Intu-
icyjna nawigacja prowadzi użytkownika od ogółu (widoku
tytułowego Domu Marzeń) do szczegółu (konkretnego miej-
sca wewnątrz lub na zewnątrz domu). Po wybraniu konkret-
nego miejsca, użytkownik musi odpowiedzieć na kilka pytań,
aby aplikacja mogła wygenerować optymalny układ warstw
w przypadku określonych warunków brzegowych. W efekcie
użytkownik aplikacji otrzymuje na ekranie komputera wizu-
alizację interesującego go elementu budynku, prezentującą
obowiązkowy układ warstw i zestaw produktów potrzebny
do jego wykonania (rysunek 2). Z tego miejsca aplikacji moż-
na przejść do Kart Technicznych produktów i obliczyć ilość
materiałów potrzebnych do zrealizowania inwestycji, porów-
nać rozwiązania pod względem kosztów i parametrów tech-
nicznych.

Narzędzia internetowe ATLAS

Rys. 1. Zrzut z ekranu – filtry w aplikacji ZBUDUJ SWÓJ
SYSTEM
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DOM MARZEŃ jest doskonałym narzędziem również dla
pracowników firmy ATLAS. Aplikacja ta wspomaga naszych
doradców technicznych i handlowych, pracujących w terenie.
Dzięki niej mają pod ręką gotowe rozwiązania dla klientów.
Mają też dostęp do wiedzy zebranej z kilku działów centrali
firmy – układy warstw stworzone dla DOMU MARZEŃ są
z powodzeniem wykorzystywane przez Dział Szkoleń, m.in.
na platformie e-learningowej.

Wielką zaletą DOMU MARZEŃ i pozostałych aplikacji
jest możliwość dowolnej, bezkosztowej rozbudowy, np. o in-
ne pomieszczenia lub basen, a także możliwość błyskawicz-
nej podmiany produktów na nowości pojawiające się w ofer-
cie GRUPY ATLAS.

Aplikacje kolorystyczne
Na stronie www.atlas.com.pl znajduje się też kilka aplika-

cji, umożliwiających wybór koloru tynków, farb i fug. Pod-
stawową jest WZORNIK KOLORÓW. Korzystając z niej, in-
westor lub architekt może zapoznać się z:

■ paletami barw tynków cienkowarstwowych, farb elewa-
cyjnych (rysunek 3);

■ kolorystyką tynków mozaikowych;
■ kolorystyką tynków imitujących drewno;
■ kolorystyką fug.
Bardziej specjalistyczną aplikacją jest MOZAIKER

(rysunek 4) – program służący do skomponowania indywidu-
alnego wariantu kolorystycznego tynku mozaikowego ATLAS
DEKO M TM 0 lub ATLAS DEKO M TM 1. Umożliwia on
nie tylko stworzenie własnego koloru, ale również pobranie wi-
zualizacji graficznej mapy struktury 3D tynku w formacie png
oraz receptury, z której można wyprodukować tynk w punk-
tach partnerskich i u dystrybutorów ATLAS.

Najbardziej rozbudowaną aplikacją graficzną jest narzę-
dzie o nazwie POMALUJ SWÓJ DOM, prosty w obsłudze wi-
zualizer, który umożliwia naniesienie kolorów na gotowe pro-
jekty domów jednorodzinnych. Aplikacja oferuje wirtualne
malowanie ścian, elementów dekoracyjnych, dachu, stolarki
i cokołów, przy wykorzystaniu całej palety kolorystycznej fir-
my ATLAS. Pozwala na skorzystanie z gotowych zestawień
kolorystycznych oraz indywidualny dobór odcieni. Użytkow-
nik z łatwością dobierze barwy monochromatyczne, analo-
giczne i dopełniające.

Baza produktowa
Podstawą działania wszystkich aplikacji jest rozbudowana ba-

za produktowa, zawierająca dane o wszystkich produktach Gru-
pyATLAS. Z jej poziomu można zarządzać danymi w przypadku
większości aplikacji. Pozwala to na szybką aktualizację zarów-
no pojedyńczych parametrów produktów, zdjęć, plików, jak ca-
łych bloków informacyjnych. Przemyślana budowa bazy produk-
towej oraz poszczególnych aplikacji pozwala swobodnie rozbu-
dować (bez udziału firm zewnętrznych) nasze narzędzia interne-
towe o nowe moduły lub usuwać z nich całe bloki nieaktualnych
informacji. Już w najbliższym czasie na www.atlas.com.pl po-
jawią się nowe narzędzia, m.in. umożliwiające porównywanie
produktów między sobą.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
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Rys. 2. Zrzut z ekranu – przykład zaproponowanego układu
warstw i zestawu produktów w aplikacji DOM MARZEŃ

Rys. 3. Zrzut z ekranu – paleta barw tynków i farb

Rys. 4. Zrzut z ekranu – aplikacja Mozaiker
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