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Logotec App Studio 

 

“Executive summary” 

Zapotrzebowanie na rozwiązania IT rosną bardzo szybko i w dodatku: 

• stają się coraz bardziej złożone 

• muszą być wieloplatformowe (Windows 10, Android, iOS, macOS, Unix) 

• muszą działać na coraz większej ilości rodzajów urządzeń (komputery osobiste, smartfony, 

tablety) 

Z powyższych powodów koszty ich tworzenia rosną wykładniczo, a trudności w znalezieniu na rynku 

odpowiedniej ilość programistów odpowiedniej klasy jeszcze bardziej zwiększają ten problem 

 

Generowane są „paczki instalacyjne”, gotowe do zainstalowania na poszczególnych urządzeniach 

bądź do „wrzucenia” do sklepów z aplikacjami (Microsoft Store, Google Play, App Store dla iOS, App 

Store dla macOS).  

Technologia to C#, Universal Windows Platform/Xamarin i .NET Core. 

 

  

Logotec App Studio to rozwiązanie, oferowane jako serwis chmurowy (Microsoft Azure), które 

umożliwia tworzenie złożonych, wieloplatformowych, wielowarstwowych, natywnych 

rozwiązań w czasie dni lub godzin zamiast w czasie miesięcy – kompletnie bez programowania.  

Aplikacja jest definiowana (bez kodowania) raz, a Logotec App Studio, na podstawie tej 

definicji, w pełni automatycznie generuje natywne aplikacje dla  

• Windows 10 

• Android 

• iOS 

• macOS 

które mogą pracować na różnych urządzaniach (komputery osobiste, smartfony, tablety). 

 



Czym jest Logotec App Studio?  

 

Logotec App Studio to serwis chmurowy (Microsoft Azure), który umożliwia tworzenie złożonych, 

wieloplatformowych, wielowarstwowych, natywnych rozwiązań w czasie dni lub godzin zamiast w 

czasie miesięcy – kompletnie bez programowania.  

Aplikacja jest definiowana (bez kodowania) raz, a Logotec App Studio, na podstawie tej definicji, w 

pełni automatycznie generuje natywne aplikacje dla  

• Windows 10 

• Android 

• iOS 

• macOS 

które mogą pracować na różnych urządzaniach (komputery osobiste, smartfony, tablety). 

Generowany są „paczki instalacyjne”, gotowe do zainstalowania na poszczególnych urządzeniach 

bądź do „wrzucenia” do sklepów z aplikacjami (Microsoft Store, Google Play, App Store dla iOS, App 

Store dla macOS).  

Technologia to C#, Universal Windows Platform/Xamarin i .NET Core. 

Proces tworzenia aplikacji nie wymaga programowania a pomimo to umożliwia tworzenie złożonych 

rozwiązań biznesowych.  Może być stosowany przez 

• analityków biznesowych/konsultantów IT 

• programistów chcących radykalnie przyspieszyć proces tworzenia aplikacji (albo chcących 

tworzyć aplikacje na systemy operacyjne, z którymi nie maja doświadczenia 

programistycznego) 

• … a także przez tzw. „power userów” – osoby, które wprawdzie nie potrafią efektywnie 

programować, ale posiadają przynajmniej podstawową wiedze na temat baz danych 

Przyśpiesza to proces tworzenia aplikacji (w porównaniu z tradycyjnymi metodami) kilkadziesiąt razy 

– czas skraca się z wielu miesięcy do dni a nawet godzin.  

To skrócenie czasu i radykalnie obniżone koszty pozwalają na tworzenie “ad-hoc” prototypów 

rozwiązań (co pozwala m.in. łatwiej przekonać potencjalnych klientów) 

Rozwiązania generowane przez Logotec App Studio to wielowarstwowe aplikacje z natywnym 

klientem działające w chmurze (Microsoft Azure). Możliwy jest także model hybrydowy:  

- baza danych może być zlokalizowana chmurze albo lokalnie w siedzibie klienta 

- sama platforma (Logotec App Studio) i serwerowa część aplikacji jest serwisem Microsoft 

Azure service (serwery Windows lub Linux) 

Działają one online, ale możliwa jest także okazjonalna praca offline – kiedy połączenie jest 

przerywane, rozwiązanie automatycznie przechodzi w tryb offline, a po ponownym połączeniu 

możliwa jest synchronizacja. 

Tworzone rozwiązania są „z natury” wielojęzyczne (nie ma potrzeby definiowania osobnych wersji 

aplikacji dla każdego języka). 

 



Tradycyjne metody a Logotec App Studio 
 

 



Korzyści z Logotec App Studio 

 
 

  



Jakie aplikacje można tworzyć przy pomocy Logotec App Studio?  

 

Logotec App Studio jest pomyślane jako narzędzie do tworzenia aplikacji bazodanowych – nie do 

tworzenia gier czy rozwiązań z bardzo zaawansowanym, animowanym interfejsem użytkownika. 

Może służyć: 

• zarówno do tworzenia „ad-hoc” prototypów rozwiązań (patrz Northwind by Logotec App 

Studio, Adventure Works by Logotec App Studio)  

• … jak i bardzo zaawansowanych rozwiązań klasy systemów ERP dla małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Może służyć: 

• zarówno do tworzenia dedykowanych rozwiązań „na miarę” (patrz przykład: mała firma 

dietetyczna, która – przy pomocy rozwiązania stworzonego za pomocą Logotec App Studio - 

zwiększyła wydajność czterokrotnie, patrz casy study),  

• jak również do tworzenia systemów sprzedawanych wielokrotnie (wyróżniają  się one wtedy 

łatwą i szybką  konfigurowalnością oraz tym, że działają na wszystkich popularnych systemach 

operacyjnych i urządzaniach – patrz DDM9000 by Logotec App Studio)  

 
 

Przykłady aplikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH4WJ8H
https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH4WJ8H
https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH4WJ7S
https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH4WJ7S
https://www.logotec.pl/ddm9000
https://www.logotec.pl/ddm9000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



  



 

 Stwórz bazę danych (w chmurze lub lokalnie), 

i zezwól Logotec App Studio na dostęp 

Wybierz opcję „Nowa aplikacja” 

 

Logotec App Studio analizuje strukturę twojej bazy danych i automatycznie tworzy 

„surową” definicję prototypu aplikacji 
 

Otwórz prototyp aplikacji  
 

Zmodyfikuj lub rozbuduj prototyp odpowiednio  

do twoich potrzeb (bez programowania) 
  

„Opublikuj” (tylko dla siebie) stworzone rozwiązanie 

 

Przetestuj na swoim komputerze 
 

 

                                                                  Nie 

               Tak 

Zdefiniuj grupy użytkowników i ich uprawnienia 
 

Opublikuj i przetestuj na swoim komputerze 

 

                                                                                                 Nie 

         Tak 
 

Wstaw alternatywne ikony dla Androida, iOS-a i macOS-a 
 

Opublikuj i przetestuj na swoim komputerze wygląd ikon  

dla Androida, iOS-a i macOS-a 

 

                         Nie 

                                     Tak 

Zleć systemowi wygenerowanie „paczek instalacyjnych”  

dla poszczególnych systemów operacyjnych 
 

Zainstaluj aplikacje na poszczególnych urządzeniach 

 lub zarejestruj je w sklepach dla poszczególnych systemów operacyjnych  

(Microsoft Store, Google Play, App Store for iOS, AppStore for macOS) 

Zadowolony? 

Zadowolony? 

Zadowolony? 

Schemat tworzenia aplikacji przy pomocy  

Logotec App Studio 



 

Tworzenie aplikacji 

 

Kiedy tworzymy nową aplikację, najpierw musimy stworzyć bazę danych (lub musimy ją już posiadać). 

Baza danych może być zlokalizowana w dowolnym miejscu: 

• może znajdować się w chmurze 

• może znajdować się na lokalnym serwerze 

 

Oczywiście musimy zadbać o to, aby możliwy był dostęp do tej bazy z platformy Logotec App Studio. 

Obecnie możliwe jest tworzenia aplikacji w oparciu o bazy danych Microsoft Server (wersji 200r lub 

nowsze) i mySQL. 

 

Po wybraniu opcji stworzenia nowej aplikacji i podaniu parametrów dostępowych do naszej bazy 

danych Logotec App Studio tworzy „surową” definicję naszej aplikacji - robi to na podstawie analizy 

naszej bazy danych (właściwości tablic, pól, relacje pomiędzy obiektami, klucze główne, klucze obce, 

itp.). System wykorzystuje wszystkie dostępne w bazie danych informacje do stworzenia definicji 

aplikacji (listy pól na formularzach, właściwości pól, walidacja, relacje pomierzy obiektami, itp.). 

  

 

 Definiowanie aplikacji 

 

Oczywiście „surowa” aplikacja, automatycznie stworzona przez Logotec App Studio jest daleka od 

gotowego rozwiązania – musi zostać generalnie zmodyfikowana. Dokonuje się to kompletnie bez 

programowania, wykorzystując kreatory, pozwalające w łatwy sposób zdefiniować praktycznie 

dowolną funkcjonalność.  

 

Aby wyrobić sobie pogląd, jak może to wyglądać, wskazane jest zapoznanie się z serią filmów 

pokazujących podstawy tworzenia aplikacji przy pomocy Logotec App Studio: 

 

1. Logotec App Studio 

2. Logotec App Studio – pierwsze kroki 

3. Logotec App Studio – definiowanie formularzy i list – testowanie aplikacji 

4. Logotec App Studio - tworzenie relacji pomiędzy obiektami, wstęp do uprawnień 

I innych  

 

Istnieją pewne zakresy funkcjonalności, które są bardzo powtarzalne albo oparte o znane standardy, 

np.: 

• obsługa plików (zdjęcia, dokumenty, itp. - funkcjonalność typowa dla każdego systemu 

zarządzania dokumentami) 

• rejestrowanie zmian wprowadzanych przez użytkowników (tzw. „historyczność” 

• systemy mailowe (SMPTP, IMAP, itp.) 

• systemy płatności (DotPay, itp.) 

• inne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOaifJMinEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jUBKuzReEwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U6tmS9VfG0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U6tmS9VfG0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JtFnP_aBWzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JtFnP_aBWzA&feature=youtu.be


W takich sytuacjach, zamiast definiowania działania aplikacji w danym zakresie wystarczy 

skonfigurowanie gotowego modułu – w rezultacie uzyskujemy bardzo szeroką funkcjonalność 

minimalnym nakładem. 
 

Publikowanie aplikacji 

Po zdefiniowaniu aplikacji należy ją “opublikować” (tylko dla wewnętrznych potrzeb – w celu 

przetestowania).  

 

 

 

Po opublikowaniu aplikację można przetestować z poziomu Logotec App Studio (nie jest to jeszcze 

aplikacja gotowa do zainstalowania na dowolnym urządzeniu). 

Domyślnym użytkownikiem jest „admin” z hasłem „admin”. 

 

Różne systemy operacyjne/różne urządzenia 

 

Jak już wyjaśniono powyżej, aplikacja jest definiowana raz, a Logotec App Studio generuje natywne 

aplikacje dla  

• Windows 10 

• Android-a 

• iOS-a 

• macOS0a 

Wykreowane aplikacje mają cechy charakterystyczne dla danego system operacyjnego. M.in, 

dopasowują się one do rozmiarów/kształtu urządzania, na którym działają. 



                       

 

 

Jeżeli ta automatyczna adaptacja jest niewystarczająca, możemy zmodyfikować aplikację specyficznie 

dla danego system operacyjnego, czy wielkości/proporcji ekranu. 

Generalnie istnieją dwie możliwości: 

- można zdefiniować alternatywne grafiki/ikony dla poszczególnych systemów operacyjnych. 

Np. po zdefiniowaniu grafik/ikon dla Windows 10, można określić, jakie ikony/grafiki mają 

być w zamian stosowane przy pracy z pozostałymi systemami operacyjnymi (Android, iOS, 

macOS). 

- można stworzyć kopię dowolnego obiektu zdefiniowanego w systemie (formularz, listę, itd.) z 

“oryginalnego” systemu operacyjnego, a następnie przerobić go/przeformatować po katem 

wielkości urządzania lub określonego systemu operacyjnego. Może to być np. zmiana 

położenia poszczególnych elementów na ekranie, inny układ zakładek na formularzy, ale też 

np. możemy zdecydować, że jeżeli aplikacja działa na telefonie, to – w odróżnieniu od 

działania na komputerze czy tablecie - nie wszystkie informacje muszą być wyświetlane na 

ekranie 



 

 

Definiowanie uprawnień 

System umożliwia tworzenie grup użytkowników i definiowania uprawnień dla poszczególnych grup. 

Uprawnienia te mogą być bardzo precyzyjnie definiowane, mogą być stosowane uprawnienia 

warunkowe, itp. – w razie potrzeby mogą dotyczyć nawet każdego pojedynczego elementu na 

ekranie czy pojedynczej operacji. 

 

Stworzenie „paczek instalacyjnych” 

Kiedy aplikacja spełnia już nasze oczekiwania, można wykreować „paczki instalacyjne dla 

poszczególnych systemów operacyjnych: 

• Windows 10 

• Android 

• iOS 

• macOS 

 



 

Możliwe jest równoczesne kreowanie “paczek” dla wielu systemów operacyjnych jednocześnie. 

Proces ten jest w pełni automatyczny (działa w chmurze – Microsoft Azure) i zazwyczaj trwa: 

• kilka minut w wypadku macOS 

• około 10 minut w wypadku Android-a 

• około 15 minut dla iOS-a  

• około 45 minut w wypadku Windows 10 

W rezultacie otrzymujemy paczki instalacyjne, które mogą być zainstalowane na poszczególnych 

urządzeniach lub też mogą zostać umieszczone w sklepach z aplikacjami dla danego systemu 

operacyjnego (Microsoft Store, Google Play, App Store for iOS lub App Store for macOS). 

 

 



 

Podsumowanie 

 

• Logotec App Studio (serwis chmurowy, Microsoft Azure) umożliwia tworzenie natywnych, 

wieloplatformowych, wielowarstwowych aplikacji bazodanowe (C#, Universal Windows 

Platform/Xamarin, .NET core) 

• Do tworzenia aplikacji przy pomocy Logotec App Studio, nie jest potrzebne programowanie  

• Czas potrzebny do tworzenia aplikacji jest krótszy od czasu potrzebnego do ich tworzenia 

tradycyjnymi metodami kilkadziesiąt razy. Proces ten skraca się z miesięcy do dni a nawet 

godzin, co umożliwia tworzenie przy ich pomocy także prototypów 

• Aplikację definiujemy raz, a serwis w pełni automatycznie tworzy paczki instalacyjne dla 

wszystkich popularnych systemów operacyjnych - wygenerowane aplikacje działają 

komputerach osobistych, smartfonach i tabletach pracujących pod kontrolą systemów 

operacyjnych Windows 10, Android, iOS, and macOS 

• Część serwerowa wygenerowanych aplikacji działa w chmurze (Microsoft Azure – serwery 

Windows lub Unix) 

• Serwery bazodanowe mogą znajdować się w chmurze lub lokalnie   

• Wygenerowane paczki instalacyjne mogą być używane do „ręcznej” instalacji (side-loading) lub 

mogą być “wrzucone” do sklepów z aplikacjami dla poszczególnych systemów operacyjnych 

(Microsoft Store,  Google Play, App Store dla iOS lub App Store dla macOS)  


