
oprogramowanie
dla kultury

teapp VOD



o nas 

— Specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu aplikacji
      dla instytucji kultury oraz instytucji publicznych

— Tworzymy z sercem, nasza firma (studio FNC) powstała 
      w 2015 roku w Krakowie i sukcesywnie od tego czasu 
      powiększamy nasze portfolio zadowolonych klientów  

o teapp VOD

— Produkt odwzorowuje funkcjonowanie teatru (możliwość 
      ograniczania miejsc, repertuarowe publikowanie filmów)

— Szybki czas wdrożenia systemu w Twojej instytucji 

— Możliwość personalizacji produktu (wygląd, nowe funkcje) 

kilka słów tytułem wstępu



teatr w domu

Zapewnij swoim widzom dostęp do 
spektakli w formie VOD (dostępne 
cały czas) bądź w trybie repertuaro-
wym (publikując treści w określo-
nych dniach i godzinach). 

Twórz unikalne wydarzenia z ograni-
czoną liczbą miejsc, a także udo-
stępniaj płatne i bezpłatne treści 
swoim widzom.

Stwórz kolejną scenę działającą 
w ramach Twojego repertuaru 
i otwórz się na nowy rynek. 



1 2 3
skontaktuj się
z nami!

wybranie
najkorzystniejszych 
rozwiązań

wdrożenie

2 tygodnie 

tomasz@studiofnc.pl
tel.: 509 132 640

umówmy się na spotkanie
online (zoom, skype) lub na żywo

Razem dobierzemy 
najlepsze rozwiązania
i dostosujemy nasz 
produkt do Twoje instytucji

Wszystkim się zajmiemy!

to proste!



dostosujemy nasz system do Twoich wymagań!
technologie i integracje

Twoja instytucja ma 
system płatności?

Jeżeli nie, w łatwy sposób pomożemy 
Ci założyć konto na PayU 
(na preferencyjnych warunkach)!

Nasze podejście do projektowania systemu zapewnia 
w pełni bezpieczeństwo danych Twoich widzów oraz 
materiałów prezentowanych w teapp VOD. 

Przywiązujęmy dużą wagę do dostępności systemu 
i spełnianie standardów obsługi osób 
niepełnosprawnych. 

System jest w pełni responsywny (RWD) czyli dostępny 
na wszystkich urządzeniach obsługujących HTML5 – 
smartphony, tablety, telewizory, komputery. 



łatwe dodawanie filmów i tworzenie 
harmonogramów publikacji

rozbudowane funkcje e-commerce,
integracja z mailingiem teatru

dostępność platformy na różnych urządzeniach
smartphonach, komputerach, telewizorach 

Dodawanie filmów, zarządzanie użytkownikami, 
płatności, raporty – dostępne z jednego panelu

zabezpieczenia uniemożliwiające udostępnianie 
filmów oraz kont użytkowników

wybrane funkcje systemu teapp VOD



tak wygląda system 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?

Rozbudowany panel administracyjny:
płatności, planowanie repertuaru, 
zarządzanie użytkownikami 

Intuicyjne rozmieszczenie 
treści oraz widok RWD

Prosty ekran rejestracji 
i logowania dla widzów

Damy Ci dostęp do naszego środowiska testowego! 
Skontaktuj się z nami!



dostarczamy rozwiązania dla:



skontaktuj się z nami!

Tomasz Tobys
founder, projektant, też scenograf : ) 
tomasz@studiofnc.pl
tel.: +48 509 132 640
umówmy się na spotkanie
online (zoom, skype) lub na żywo

ul. Bałuckiego 7, 30-318 Kraków
(pracownia projektowa)
NIP: 6431741158

www.teapp.pl   
www.studiofnc.pl


