
У светлу тренутне ситуације где никада није било
важније остати код куће, са свих страна пљуште идеје и
иновације које би грађанима олакшале ову изолацију.
Једно од решења које има за циљ да омогући људима да обаве
набавку из својих домова пласирала је наша суграђанка,
Драгана Чалија. У жељи да допринесе олакшању тренутне
ситуације у којој се сви налазимо, решила је да уступи свим
грађанима апликацију за набавку од куће потпуно бесплатно.

Драгана је одрасла у Бачкој Паланци где је завршила
основну и средњу школу, а потом је уписала студије
рачунарства и аутоматике на Факултету техничких наука у
Новом Саду. Врло рано је схватила да гаји афинитете ка
предузетништву и да жели да покрене сопствени бизнис.
Она је данас власница фирме Saint Di, која се бави израдом
софтвера, и веома успешна предузетница. Како сама каже,
поред унапређења сопственог пословања, увек је битно и
враћати нешто заједници и друштву, поготово у ситуацији
у којој се тренутно налазимо, те је осећала одговорност да
помогне као неко ко иде у смеру израде иновативних
решења.

Пре 3 године, Драгана је осетила да јој је потребан
изазов, те се одважила да крене са продукцијом и
лансирањем сопственог производа. Након анализе тржишта,
родила се идеја за апликацију која ће учинити набавку
ефикаснијом у домену угоститељства. Тако је настао Or-
derEngine, решење које повезује угоститељске објекте и
њихове дистрибутере и омогућава им лакшу и ефикаснију
набавку. Производ се увелико одомаћио у домаћој
угоститељској индустрији, а Драгана је чак кренула и са
пласирањем у Великој Британији, са крајњим циљем
пласирања решења на глобалном нивоу.

Након увођења ванредног стања и ограничења кретања,
синула је идеја да се OrderEngine апликација може врло брзо
адаптирати како би нашла своју примену у новонасталој
ситуацији. С обзиром на апеле да се остане код куће и
ограничи кретање на минимум, набавка основних
потрепштина је постала изазов са којим се сви суочавамо,
па је Драгана схватила да се њено постојеће решење може
уз минималне измене наменити свим грађанима да обаве
набавку без изласка из куће.

Апликација је једноставна за коришћење, а поручивање
се врши у пар лаких корака.

Након скидања апликације потребно је да се
региструјете са вашим личним подацима, затим пронађете
продавца или апотеку од које желите да поручите, повежете
са њима и спремни сте за набавку.

Тренутно можете да скинете апликацију за Android
уређаје, а ускоро стиже и верзија за iPhone. За сада набавку
путем апликације могу да обаве грађани Новог Сада и
поруче неопходне намирнице и лекове из маркета и
апотека који су у овом тренутку доступни у OrderEngine

систему. Поред тренутно доступних продаваца и апотека,
Драгана и њен тим су у константним преговорима како би
што више њих постао део система. Циљ им је да се

апликација пласира на државном нивоу, да би што већи број
грађана имао могућност да обави набавку на ефикасан,
сигуран и безбедан начин. 

Драгана наравно није заборавила свој родни град, те је
Бачка Паланка први град након Новог Сада где је пласирала
апликацију. Пошто је неко кога многи људи познају и
поштују у Бачкој Паланци, локални бизниси су оберучке
прихватили и подржали Драганину идеју која има за циљ

да између осталих, олакша живот и њеним суграђанима. 
Битно је напоменути и да је апликација потпуно

бесплатна за коришћење, те само плаћате поручену робу
и доставу. Сарадња је такође
остварена са такси удружењима на
локалном нивоу, а у току су и
преговори са курирским службама
на државном нивоу. 

Тренутна решења за онлине
поручивање су затрпана захтевима,
те се на испоруку чека и до недељу
дана, па је повезивањем са
курирским службама Драгана имала
за циљ да реши проблем брзине
доставе.

Апликација је од старта
прављена тако да свако може са
лакоћом да је користи, али Драгана
и њен тим су свесни да постоје
групације које нису дигитално
писмене, те их поручивање путем
апликације неће привући. Имајући
на уму да старији грађани углавном
нису вични новим технологијама,
OrderEngine предупређује и ту
препреку. 

Приликом поручивања, имате
могућност да поред ваше адресе
додате и друге адресе доставе, па
тако са вашег налога можете да
поручите намирнице и лекове који
ће бити достављени вашим члано -
вима породице, комшијама и
пријатељима који нису у могућности
сами да креирају поруџбину.

Ванредно стање и епидемија су
поред свих лоших аспеката
изнедрили и жељу за солидарношћу
и мноштво иницијатива за помоћ
свим грађанима. 

Драгана се води мишљу да ће
бити задовољна ако макар мало успе
грађанима да помогне у овој

ситуацији и ослободи их стреса од одласка у куповину. Драго
јој је да своју технологију може да уступи у службу циља да
се сачува здравље свих грађана и да читава ситуација прође
што безболније.

Апликацију OrderEngine – Набавка од куће можете
пронаћи у Play продавници већ данас, а Драгана и читав њен
тим поручују да будемо ту једни за друге, а њихов слоган је:
Остани код куће и поручи све за себе и теби драге особе.
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Апликацију OrderEngine – Набавка од куће можете пронаћи у Play продавници већ данас

Остани код куће и поручи све за себе и теби драге особе
Oва апликација Драгане Чалија, власнице фирме Saint Di и њеног тима олакшава људима набавку из куће путем телефона

и потпуно је бесплатна


