
Wytyczne graficzne



Ikona aplikacji
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Ikona aplikacji to grafika wyświetlająca się na 
ekranie iPada. Służy do uruchomienia aplikacji 

Salesbook.
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Ikona aplikacji na ekrania iPada

Budowa ikony aplikacji

Ikona aplikacji

WYTYCZNE

Standardowa ikona aplikacji Salesbook to czerwony symbol na białym tle. 
Ikona aplikacji klienta może zostać dostosowana.

Standardowy rozmiar ikony to 1024x1024px

Rozdzielczość 72dpi

Bezpieczny obszar grafiki to koło o wymiarach 896x896px

Zalecane formaty pliku to .png (bez przezroczystości), .jpg

Rogi ikony zaokrąglają się automatycznie

Szablon ikony w formacie .psd dostępny w dziale Do pobrania

WSKAZÓWKI

1024 px

896 px



Moduły aplikacji
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Wygląd i rodzaj wyświetlanych na ekranie elementów 
zależy od wybranego modułu. Salesbook oferuje 
między innymi moduły: Folder, Prezentacja, Opis, 

Video, Webview.

Cechą wspólną widoków wszystkich modułów jest 
górna belka aplikacji.
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1340 px

196 px

Obszar dla menu pomocniczego

Nazwa ekranu

Nazwy ekranów dłuższe niż 22 znaki mogą zostać obcięte

W menu pomocniczym zalecamy umieszczanie minimalnej liczby ikon

WSKAZÓWKI

Górna belka

WYTYCZNE

Lewa strona belki na ekranie głównym przeznaczona jest na logo. Na pozostałych 
ekranach na lewej stronie belki wyświetlany jest przycisk “Powrót” i nazwa ekranu.

Wysokość belki to 196px

Maksymalna zalecana długość nazwy ekranu/modułu to 22 znaki

MENU WYSUWANE (BURGER)

Otwierane za pomocą ikony w prawym górnym rogu aplikacji. 

Zawiera  funkcjonalności, które nie są widoczne dla klientów

MENU POMOCNICZE

Ikony menu pomocniczego to skrót do często używanych pozycji 

z menu wysuwanego (np. rozpocznij spotkanie), które może widzieć 

klient

Wyświetlana liczna ikon menu pomocniczego to maksymalnie 10

Więcej informacji na temat ikon w dziale Ikony
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Logo wyświetlane jest zawsze na środku obszaru oznaczonego prostokątem

Logo wyświetlane jest TYLKO na ekranie głównym

Na ilustracji przedstawiono przykładową wielkość i położenie tekstu

Przykładowe tła modułów dostępne w dziale Do pobrania

WSKAZÓWKI

Ekran główny

TŁO MODUŁU (GRAFIKA W TLE)

Ekran główny jest istotnym elementem nawigacyjnym. Prezentuje główne moduły aplikacji 
i logo klienta na atrakcyjnym wizualnie tle. Bez względu na wybrany motyw aplikacji 
zalecamy stosowanie się do poniższych wytycznych. 

Rozmiar tła modułu to 2048x1536 px, 72dpi

Zalecane formaty pliku to .png (bez przezroczystości), .jpg

Bezpieczny obszar dla tekstów to 1920x836px

LOGO

Rozmiar obszaru dla logo to 406x88 px

Zalecane formaty pliku to .png (z przezroczystością)

MENU GŁÓWNE (GŁÓWNE MODUŁY)

Wygląd Menu uzależniony jest od wybranego motywu. Zajmuje 

wysokość do 440 px. Przy dużej liczbie wyświetlanych modułów 

przyciski przewijają się (tzw. karuzela)

Opisane w dziale Motyw aplikacji

20 px

440 px

836 px

196 px

64 px

Logo

Nazwa
modułu

Nazwa
modułu

Nazwa
modułu

Nazwa
modułu

Nazwa
modułu

Nazwa
modułu

Nagłówek: 90px

Podtytuł: 48px

Bezpieczny obszar dla tekstów

i ważnych elementów graficznych
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Pamiętaj o umieszczaniu grafik wysokiej jakości

Rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 16px

Przykładowa prezentacja dostępna w dziale Do pobrania

WSKAZÓWKI

Prezentacja standardowa

WYTYCZNE

Moduł służy prezentacji firmy lub produktu. Dzięki wykorzystaniu statycznych grafik jego 
wygląd może zostać w pełni dostosowany do wymogów klienta.

Rozmiar prezentacji to 2048x1340 px

Rozdzielczość 72 dpi

Zalecane formaty pliku to .png (bez przezroczystości), .jpg

Minimalne marginesy to 20px

Zalecane marginesy to 64 px

WYGLĄD ELEMENTÓW   

Zgodny z graficznym motywem przewodnim marki 

(czcionki, kolorystyka, charakterystyczne elementy 

graficzne)

64 px

64 px

64 px
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Pamiętaj o umieszczaniu grafik wysokiej jakości

Rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 16px

Przycisk kłódki chowa pozostałe elementy Salesbook by nie przysłaniały zawartości

Przykładowa prezentacja dostępna w dziale Do pobrania

WSKAZÓWKI

Prezentacja mix

WYTYCZNE

Moduł służy prezentacji firmy lub produktu wykorzystując pełny rozmiar ekranu iPada. Dzięki 
wykorzystaniu statycznych grafik, plików html i filmów jego wygląd może być 
w pełni dostosowany do wymogów klienta.

Rozmiar prezentacji to 2048x1536 px (72,25x54,19cm)

Rozdzielczość 72 dpi

Obsługiwane formaty pliku to .png (bez przezroczystości), .jpg, .pdf, .pttx, 

.mp4, .html (Format: .zip. Plik HTML w środku musi mieć nazwę “index.html”), 

link http (Web View)

Minimalne marginesy to 20px

Zalecane marginesy to 64 px

WYGLĄD ELEMENTÓW   

Zgodny z graficznym motywem przewodnim marki 

(czcionki, kolorystyka, charakterystyczne elementy 

graficzne)

196 px

64 px

20 px
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Pamiętaj aby ograniczać czas trwania i wielkość plików filmowych

WSKAZÓWKI

Pozostałe moduły

MODUŁ VIDEO

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące pozostałych modułów.

Służy umieszczaniu krótkich filmów promocyjnych, 

referencyjnych itp.

Zalecany rozmiar to 1024x768p (nie większe niż 1280 x 720p.)

Zalecane formaty pliku to m4v, .mp4, .mov

MODUŁ WEB VIEW

Pozwala na wyświetlenie w aplikacji dowolnej strony 

internetowej dodanej z poziomu Back Office

MODUŁ OPIS

Pozwala na dodawanie dowolnych tekstów za pomocą 

edytora wbudowanego w Back Office

Webview



Motyw aplikacji

03

Motyw definiuje wygląd stałych elementów, takich 
jak górna belka i ikony modułów. Salesbook 
oferuje obecnie dwa motywy - wypełniony i 

liniowy.

Niezależnie od wybranego motywu aplikacja 
korzysta z czcionki systemowej - San Francisco. 

Czcionka Klienta może być użyta jedynie 
w module Prezentacja.
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LOGO

To standardowy motyw aplikacji Salesbook, projektowany z myślą 
o uniwersalności i klarowności informacji.

Logo jest wyświetlane na białym tle, niezależnym od 

znajdującej się pod nim grafiki

MENU POMOCNICZE

Ikony menu pomocniczego wyświetlane są na białym tle

Istnieje możliwość wgrania własnego zestawu ikon 

z poziomu Back Office

Dokładny opis znajduje się w dziale Ikony

IKONY MODUŁÓW

Ikony modułów posiadają kolorowe wypełnienie, 

wyświetlane są na białych okrągłych przyciskach 

Istnieje możliwość wgrania własnego zestawu ikon 

z poziomu Back Office

Dokładny opis znajduje się w dziale Ikony

Zalecamy przemyślenie nazw modułów, zbyt długie nazwy spowodują 

pomniejszenie czcionek na przyciskach i brak spójnosci wizualnej

WSKAZÓWKI



03Motyw liniowy

LOGO

To alternatywny motyw aplikacji Salesbook, projektowany z myślą 
o niestandardowych rozwiązaniach graficznych.

Motyw liniowy zalecany jest gdy logo ma niestandardowe 

proporcje i musi być umieszczone poza bezpiecznym obszarem 

w górnej belce, lub jest zależne od znajdującej się pod nim 

grafiki. W takim przypadku logo może być umieszczone na 

grafice tła modułu.

MENU POMOCNICZE

Ikony menu pomocniczego wyświetlane są na tle grafiki 

modułu

Istnieje możliwość wgrania własnego zestawu ikon 

z poziomu Back Office

IKONY MODUŁÓW

Ikony modułów posiadają białe wypełnienie i biały obrys 

Istnieje możliwość wgrania własnego zestawu ikon 

z poziomu Back Office



Ikony

04

W aplikacji wyróżniamy dwa typy ikon: 
ikony modułów i ikony burger menu. 



04Ikony modułów
Ikony modułów są wizualną prezentacją zawartości modułu.

O FIRMIE O SPRZEDAWCY PRODUKT ANALIZA POTRZEB PORTFEL KALULATOR

O SALESBOOK LAKALIZACJA CV ANKIETA KONFIGURATOR PRODUKTY

BIBLIOTEKA PODSUMOWANIE STRONA WWW PYTANIA ARGUMENTER PREZENTACJA

ZALETY WYKRESY OPIS KALENDARZ VIDEO WSTECZ



04Ikony modułów

IKONY MODUŁÓW SALESBOOK

Klient ma możliwość dostarczenia swojego zestawu ikon 
zaprojektowanego na podstawie poniższych wytycznych.

Rozmiar obszaru roboczego 72x72px, 72dpi

Minimalny rozmiar elementu 2x2px

Format: .png (z przezroczystością)

MOTYW WYPEŁNIONY

Rozmiar obszaru roboczego ikony 72x72px

Ikony wyświetlają się na białym tle, dlatego podczas dobierania koloru 

zalecamy uwzględnienie kontrastu

MOTYW LINIOWY

Rozmiar obszaru roboczego 136x136px

Rozmiar obszaru roboczego ikony 72x72px

Ikony wyświetlają się na tle modułu, dlatego zalecamy przemyślany 

dobór kolorów, aby zachować maksymalną widoczność

Ikony projetujemy w dowolnym programie do grafiki wektorowej, np. Adobe Illustrator

Podczas doboru kolorów zalecamy użycia narzędzi do sprawdzania kontrastu, np. https://axesslab.com/top-color-contrast-checkers/

Ikony Salesbook dostępne w dziale Do pobrania

WSKAZÓWKI

136 px72 px

Motyw liniowy

72 px

Motyw wypełniony

2 px

4 px



04Ikony menu wysuwanego
Ikony menu wysuwanego (burger) i menu pomocniczego mają taką 
samą budowę.

SPOTKANIA KPI POCZTA ALERT USTAWIENIA ODŚWIEŻ

WYLOHUJ LEADY KLIENCI KALENDARZ ALERT2 LISTA

NAGRAJ WYCZYŚĆ ZDJĘCIE START SPOTKANIA WYŁĄCZ APLIKACJĘ FOLDER

KOSZYK FLOTA LINK SCHOWEK 1 SCHOWEK 2 HISTORIA
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Ikony projetujemy w dowolnym programie do grafiki wektorowej, np. Adobe Illustrator

Ikony Salesbook dostępne w dziale Do pobrania

WSKAZÓWKI

Ikony menu wysuwanego

IKONY MENU WYSUWANEGO 

Klient ma możliwość dostarczenia swojego zestawu ikon 
zaprojektowanego na podstawie poniższych wytycznych.

Rozmiar obszaru roboczego 48x48px

Minimalny rozmiar elementu 2x2px

Zalecany format .png  (z przezroczystością)

Kolor w zależności od wybranego motywu, kolor 

ustawiany jest automatycznie

72 px

2 px


