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iLend
Aplikacja do zarządzania pożyczonymi rzeczami.









Etapy pracy

wrzesień 
2017
Rozpoczęcie prac 
nad aplikacją.

październik 
2017
Publikacja w App Store

listopad 
2017
Premiera aplikacji i promocja w social media

marzec 2018
Wyróżnienie przez 
Apple - “App of the day”
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Statystyki instalacji



Jak wyglądało 
wyróżnienie?



  



  



Każdemu użytkownikowi,
po otwarciu App Store, 

wyświetlił się baner oraz 
artykuł dotyczący iLend.



Dlaczego Apple wyróżniło 
aplikację?



❏ Unikalny pomysł

❏ Inwestycja w reklamy

❏ Natywna aplikacja
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❏ Unikalny pomysł

❏ Inwestycja w reklamy

❏ Natywna aplikacja



✅  Schludny design?

✅  Promocja na Product Hunt?

✅  Szczęście/Przypadek?



Co to Product Hunt i 
dlaczego warto promować 

tam swoje projekty?



Product Hunt to serwis zrzeszający 
społeczność twórców i osób ciekawych 

nowości i wszelkiej technologii.



Codziennie twórcy dzielą się tam swoimi 
projektami, mając szansę dotarcia do setek tysięcy 

odbiorców.



W jakiej technologii została 
zbudowana aplikacja?





Dlaczego?

Nie znaliśmy Swift/Objective C,
za to dobrze radziliśmy sobie w technologiach 
webowych.

Trzy lata temu React Native i Flutter nie były tak 
popularnym rozwiązaniem, stąd zapadła decyzja o 
zrobieniu MVP za pomocą Cordova/PhoneGap.



Jak to działa?



Jak to działa?



Aplikację budujemy za pomocą 
HTML, CSS, JavaScript która 
zostaje osadzona w natywnej 

aplikacji za pomocą komponentu 
webview.



Aplikacja w istocie jest web aplikacją, 
dlatego wygląd aplikacji odbiega od 

natywnych rozwiązań, nie ma 
możliwości użycia natywnych kontrolek, 

a także dodatkowych funkcjonalności 
platformy.



Cordova jest wieloplatformowa, 
dzięki czemu mamy wspólny codebase 

dla np. wersji dla iOS i Android.



Parę słów o backendzie 
aplikacji...



Aplikacja posiadała dwa tryby działania:

Lokalny

Dane są przechowywane na urządzeniu.

Integracja z Facebookiem

Za pomocą API Facebook, informacje o pożyczonych rzeczach 
są synchronizowane między użytkownikami połączonymi z daną 

rzeczą.



Do drugiego trybu wymagane było 
uruchomienie serwera, który 

komunikował się z aplikacją mobilną
 i przechowywał dane w bazie danych.

Aplikacja serwerowa oparta była na 
frameworku Laravel (PHP) z bazą MySQL, a 

całość działała na małym serwerze VPS.



Jakie korzyści wynikają z nauki 
języka Swift?



Jeden język, dwie platformy.
Programując aplikacje mobilne w Swift, możemy 

bardzo łatwo przestawić się na tworzenie 
programów na macOS.

W obu przypadkach programuje się w języku 
Swift. Różnicą jest API/komponenty danej 

platformy, jednak są one mocno zbliżone do 
siebie. 



Dodatkowo Apple tworzy technologie takie 
jak: Marzipan czy Mac Catalyst, które 

pomagają deweloperom portować aplikacje z 
iOS na macOS.



Swoją przygodę z językiem Swift rozpocząłem od 
programowania aplikacji iOS, jednak po krótkim 

czasie zrezygnowałem, na rzecz platformy 
macOS.

Po roku nauki Swifta, stworzyłem dwa programy, 
które zakupiło tysiące użytkowników, 

a programowanie na Mac
stało się moją stałą pracą.



PixelSnap
getpixelsnap.com

Program do pomiarów odległości
wyświetlanych na ekranie, “wirtualna linijka”.



CleanShot
getcleanshot.com

Program do przechwytywania ekranu


