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FILPLAST SP. Z O.O. FILPLAST MY WINDOW

Wygoda i oszczędność dla zarządców 
nieruchomości, deweloperów, firm budowlanych 
oraz użytkowników okien. Filplast jako jedyny polski 
producent stolarki oferuje okna, które komunikują 
się ze smartfonami za pomocą technologii NFC.

Cała wiedza o oknie w… oknie!
W skrzydle okien My Window montowane są tagi NFC 

– mikroprocesory, które łączą się zbliżeniowo ze smartfo-
nami. Powiązane z tagami aplikacje umożliwiają przecho-
wywanie nie tylko dokumentacji dotyczącej poszczegól-
nych konstrukcji, ale również umów, gwarancji, instrukcji 
obsługi, protokołów odbioru i wszelkich dokumentów zwią-
zanych z budową domu. Deweloperom oraz firmom bu-
dowlanym okna My Window pomogą z kolei zaplanować 
etapy budowy, skoordynować prace poszczególnych ekip  
i wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów.

Filplast My Window dla ekip budowlanych, 
deweloperów, zarządców nieruchomości
Okna wyposażone w tagi NFC mogą łączyć się z aplika-

cją dla ekip budowlanych i deweloperów – w pełni niezależ-
ną od tej przeznaczonej dla właścicieli okien. Aplikacja ta 
umożliwia precyzyjne planowanie montaży poszczególnych 
konstrukcji w budynku, elastyczne zarządzanie harmono-
gramami ekip monterskich oraz etapami prac na budowie, 
cyfryzację obiegu dokumentów, standaryzację obsługi 
klientów oraz samego sposobu montażu. Zarządcy nieru-
chomości oraz deweloperzy mogą dodatkowo skorzystać 
z dostępnej dla partnerów firmy Filplast platformy interneto-
wej do komunikowania się z użytkownikami okien, np. wy-
syłając automatyczne powiadomienia o konieczności wy-
konania przeglądu w celu przedłużenia gwarancji na okna.

My Window – wygoda  
i oszczędność czasu dla użytkowników okien
Nawet najlepsze okna wymagają czasem zamówie-

nia usług serwisowych, na przykład z powodu stłu-
czenia szyby. W takich przypadkach konieczna jest 
wizyta serwisanta, który przyjedzie na miejsce, wy-
mierzy okno, zamówi odpowiedni pakiet szybowy  
i przy kolejnej wizycie wymieni szybę. Wbudowane w okna 
Filplast My Window tagi NFC pozwalają natychmiast zi-
dentyfikować okno, które zostało uszkodzone, sprawdzić 
szczegóły techniczne w załączonej dokumentacji i zamó-
wić odpowiednie szyby bez wizyty serwisanta. Nie trzeba 
szukać numeru umowy czy kontaktu do producenta, zgło-
szenia serwisowego można dokonać za pomocą intuicyj-
nej aplikacji. Rozwiązanie to pozwala też na zamówienie do 
poszczególnych okien idealnie dopasowanych rolet, żaluzji, 
moskitier czy parapetów bez wizyty specjalisty ds. stolarki 
budowlanej. 

Segregator w smartfonie
Wszyscy, którzy starali się o certyfikat energetyczny 

domu czy mieszkania, wiedzą, z iloma dokumentami wiąże 
się ten proces. Teraz wszystkie umowy, faktury, protokoły 

odbioru i zdjęcia związane z budową domu można prze-
chowywać w aplikacji powiązanej z oknami Filplast My Win-
dow. Nie trzeba martwić się o miejsce na dysku, wystarczy 
dostęp do internetu, by móc w każdej chwili znaleźć inte-
resujące nas dokumenty. Do wgranych przez właściciela 
okien danych nie ma dostępu nikt poza nim. Przy sprze-
daży nieruchomości można zdecydować, które dokumenty 
zapisane w aplikacji chcemy usunąć, a które warto nowemu 
właścicielowi zostawić.
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JAK TO DZIAŁA? 
Wystarczy zbliżyć smartfon do okna i dzięki bezpłat-
nej aplikacji, po zalogowaniu się, można dowie-
dzieć się o oknie Filplast My Window wszystkiego, 
co jest istotne z punktu widzenia użytkownika, inwe-
stora czy zarządcy nieruchomości. Ukryty w skrzy-
dle okna chip łączy się z czytnikiem danych apli-
kacji za pomocą technologii NFC (ang. Near Field 
Communication – komunikacja bliskiego pola). 
Technologia ta jest wykorzystywana między innymi  
w płatnościach zbliżeniowych. Dane dotyczące okna 
można sczytać wyłącznie wewnątrz pomieszczenia  
i z odległości kilku centymetrów od mikroprocesora. 
Oprogramowanie aplikacji jest na bieżąco aktualizo-
wane i stale udoskonalane.


