nje in
porabniške
nje

Živa Prelog
Vodja analitike in
raziskovanj

Miha Ceglar
Vodja oddelka za
uporabniško izkušnjo

Žiga Vraničar
Vodja strateškega
razvoja

2

Renderspace ustvarja izjemne digitalne izkušnje za vodilna
podjetja v regiji

3

Agenda
1. Uvod
2. Uporabniška izkušnja
3. Raziskovanje
4. Načrtovanje

4

Ogrevanje
3 minute

5

1. Prižgite spletno
kamero

2. Izberite enega
od voditeljev

3. In jo/ga narišite

4. Pokažite nam
rezultat J

Uporabniška izkušnja

8

X = izkušnja

BX

CX

UX

UI

UI = User Interface (uporabniški vmesnik)
UX = User eXperience (uporabniška izkušnja)
CX = Customer eXpereince (potrošniška izkušnja)
BX = Brand eXprerience (izkušnja blagovne znamke)
9
Vir: UX Planet

Uporabniška izkušnja – UX (user experience)

10

Nenačrtovana UX = slabša UX
Bližnjice do spletnega mesta
• Uporaba tem in predlog za
• Uporaba orodij za enostavno
postavitev spletnih mest
• Preskok faze načrtovanja v
oblikovanje UI ali neposredno v
programiranje
Prednosti
• Hitrost in domnevno nižji stroški
vzpostavitve spletnega mesta
Slabosti
• Poslovne zahteve so širše oz.
drugačne
• Višji stroški optimizacije/prenove,
če je ta sploh mogoča
• Omejene možnosti znamčenja

Merljive koristi načrtovane UX
ROI
1. Več konverzij – več lojalnih strank –
višje zadovoljstvo strank – višji
prihodki
2. Nižji stroški za podporo strankam
3. Učinkovitejši razvoj (programiranje)
– nižji stroški
4. Znižano tveganje za razvoj
napačnega produkta
KPIs
• Stopnja opravljenih nalog (task
success rate)
• Čas, ki je potreben za to, da se
naloga opravi (time-on-task)
• Uporaba navigacije vs. uporaba
iskalnika
• Stopnja uporabniških napak
11

Zakaj se sploh ukvarjati z uporabniško izkušnjo?

• Podjetja, kjer oblikovanje vodi poslovne
odločitve, so opazno uspešnejša
• McKinsey je razliko identificiral in
ovrednotil z McKinsey Design Indexom
(MDI)
• Oblikovanje in negovanje celostne
uporabniške izkušnje je v središču vseh
aktivnosti podjetja

Vir: McKinsey

12

Naloga 1
10 minut

13

Brief

Ste prodajalec športne opreme.
Poslovni model je širok nabor izdelkov s
poudarkom na nizkih cenah.
Portfolio zavzema vse športe, s poudarkom na
teku, fitnesu in smučanju.

14

Naloga

Narišite hitro skico (žični model) kategorijske
strani (category page) za spletno trgovino, ki
prodaja športno opremo.
Uporabnik naj po spletnem mestu navigira po
različnih kategorijah: spolu, športnih panogah in
kategorijah opreme (oblačila, obutev, oprema ...)
Narišite kategorijsko stran za športne copate.

15

Pokažite nam rezultate J
in povejte o čem ste razmišljali pri risanju?

16

Ste razmišljali o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informacijski arhitekturi
Navigaciji
Taksonomiji
Flowih
Gridu
Tekstih
Sporočilih
Gumbih
CTA-jih
…
17

Prej ko začnemo o tem razmišljati, ceneje je

18

Ključne faze vzpostavitve spletnega mesta

I. Faza raziskovanja

Cilji in strategija

Kupci in

Uporabniška

uporabniki

izkušnja

Spoznavanje poslovnih

Analiziranje kupcev in

ciljev in strategije

uporabnikov

podjetja

II. Faza izdelave

Snovanje
uporabniške izkušnje

Vsebine
Priprava vsebin

Oblikovanje

Tehnični
razvoj

Oblikovanje spletne

Front-end in back-

strani

end razvoj

19

I. Faza raziskovanja

Ključne faze vzpostavitve spletnega mesta

I. Faza raziskovanja

Cilji in strategija

Kupci in

Uporabniška

uporabniki

izkušnja

Spoznavanje poslovnih

Analiziranje kupcev in

ciljev in strategije

uporabnikov

podjetja

II. Faza izdelave

Snovanje
uporabniške izkušnje

Vsebine
Priprava vsebin

Oblikovanje

Tehnični
razvoj

Oblikovanje spletne

Front-end in back-

strani

end razvoj
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Strateška faza: kam poslovno in strateško želi podjetje
Poslovna strategija

Vizija
Dolgoročni cilji
Ciljni segmenti
Znamka
Pozicioniranje
Storitve
Digitalizacija

22

Osnovni namen spletnega mesta

SHOP

NLB

VOZIM SE

Online shop
Lisca

Service provider
NLB

Content hub
Vozim se

23

Ključne faze vzpostavitve spletnega mesta

I. Faza raziskovanja

Cilji in strategija

Kupci in

Uporabniška

uporabniki

izkušnja

Spoznavanje poslovnih

Analiziranje kupcev in

ciljev in strategije

uporabnikov

podjetja

II. Faza izdelave

Snovanje
uporabniške izkušnje

Vsebine
Priprava vsebin

Oblikovanje

Tehnični
razvoj

Oblikovanje spletne

Front-end in back-

strani

end razvoj

24

Raziskovanje je proces, ki je vključeno v vse faze projekta
Faza projekta
Začetek projekta

Konec projekta

Potek projekta & analiz

PRIMARNA

NAČRTOVANJE

EVALVACIJA

ANALIZA

REŠITVE

IMPLEMENTACIJA

IDEJE

REŠITVE

KAJ IN ZAKAJ BOMO DELALI?
KDO SO UPORABNIKI?
KAKO BOMO UPORABNIKE
PREPRIČALI, DA OPRAVIJO
ŽELENO AKCIJO?

KAKŠNA NAJ BO
NAVIGACIJA?
KAKO BOMO
VSEBINO
PREDSTAVILI
UPORABNIKOM?

Glavna vprašanja

KAKO DOBRA JE IBZRANA
REŠITEV?
JE IDEJA DOVOLJ PRIJAZNA ZA
UPORABNIKE?

ALI SMO OMOGOČILI
DOSEGANJE BOLJŠIH
REZULTATOV?
JE STRAN DOVOLJ DOBRA
ZA UPORABNIKE?

OPTIMIZACIJA
STANJA

KAKO LAHKO Z
DODATNIMI
MARKETINŠKIMI TAKTIKAMI
POVEČAMO USPEH
SPLETNEGA MESTA?
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Raziskovanje je proces, ki je vključeno v vse faze projekta
Faza projekta
Začetek projekta

Konec projekta

Potek projekta & analiz

PRIMARNA

NAČRTOVANJE

EVALVACIJA

ANALIZA

REŠITVE

IMPLEMENTACIJA

IDEJE

REŠITVE

OPTIMIZACIJA
STANJA

KAJ IN ZAKAJ BOMO DELALI?
KDO SO UPORABNIKI?
KAKO BOMO UPORABNIKE
PREPRIČALI, DA OPRAVIJO
ŽELENO AKCIJO?

Glavna vprašanja
26

Na katera vprašanja si moramo odgovoriti?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kakšna je strategija digitalnega nastopa?
Kaj je namen/cilj spletnega mesta (digitalnega produkta)?
Kakšne so želje?
Kakšne so pozitivne/negativne pretekle izkušnje z drugimi digitalnimi
produkti?
Kakšne so tehnične, oblikovne omejitve?
Kdo so glavne ciljne skupine?
Kakšne so glavne značilnosti ciljnih skupin?
Katere so ali bodo 3 ključne metrike uspeha?
Kaj so glavne naloge na spletnem mestu?
Kje so morebitni zapleti? ...
27

Z vprašanji moramo dobiti odgovore, ki bodo relevantni za
vse, ki so vključeni v projekt
• Kakšna je strategija digitalnega nastopa?
• Kaj je namen/cilj spletnega mesta (digitalnega
produkta)?
• Kakšne so želje?
• Kakšne so pozitivne/negativne pretekle izkušnje
z drugimi digitalnimi produkti?
• Kakšne so tehnične, oblikovne omejitve?
• Kdo so glavne ciljne skupine?
• Kakšne so glavne značilnosti ciljnih skupin?
• Katere so ali bodo 3 ključne metrike uspeha?
• Kaj so glavne naloge na spletnem mestu?
• Kje so morebitni zapleti? ...

UX

Oblikovanje

Vsebine

Razvoj

Analitika
28
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Primarna analiza je sestavljena iz različnih faz, ki se
medsebojno dopolnjujejo

RAZISKOVANJE INTERNIH DELEŽNIKOV
Kaj je namen, vloga spletnega mesta, kakšni
so cilji in kje so pasti?

POGLOBLJENE ANALIZE UPORABNIKOV
Kakšni so motivi in potrebe uporabnikov.
Kakšna so njihova stališča in pretekle
izkušnje?

ANALIZA DOSTOPNIH PODATKOV
Kaj ljudje iščejo, kaj jih zanima, kakšne so njihova
značilnosti, kaj govorijo drugi podatki o
segmentih?

USER TESTING in PODPORNE RAZISKAVE
Kako narediti najboljšo rešitev za
uporabnike?

30

Deležniki imajo domensko znanje in izkušnje, ki nam
pomagajo pri razumevanju kakšno naj bo spletno mesto

RAZISKOVANJE INTERNIH
DELEŽNIKOV
Kaj je namen, vloga spletnega
mesta, kakšni so cilji in kje so
pasti?

31

Pri raziskovanju deležnikov uporabljamo metode delavnic,
ki omogočajo interaktivno sodelovanje
“place where things are made or repaired”

Delavnice so raziskovalna metoda, ki je osredotočena
na pridobivanje zanesljivih in relevantnih podatkov, ki
se nanašajo na določeno domeno znanja. Gre za
proces, kjer se več udeležencev skupaj uči, pridobiva
znanje, inovira in kreaitvno rešuje nastale domenske
probleme.
Vir: Ørngreen, Rikke; Levinsen, Karin Tweddell, 2017 32

Za razliko od sestankov se delavnice razlikujejo v namenu,
obsegu, strukturi in pripravi
• Namen: Pri delavnicah je ključno, da vnaprej vemo kaj je namen lete in kaj želimo spoznati.
• Obseg: Pomembno je, da določimo obseg delavnic, tako da
je število informacij še vedno obvladljivo in da dobimo potrebne informacije.
• Dolžina: Trajanje delavnic lahko traja več ur, a naj bo omejeno tako, da
se izognemo izčrpanosti udeležencev.
• Struktura: Določimo, kako bo potekala delavnica in kako bo strukturirana. Kaj in
kako bomo izvedeli in kaj je naš cilj.
• Priprava: Vsaka delavnica zahteva, da se vnaprej pripravimo in
da imamo jasen cilj, kaj želimo ugotoviti in kako se lahko ozdovemo na različne po
teke debat.
Prirejeno po: nngroup.com
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Proces priprave na delavnice naj bo vedno sestavljen iz 5
korakov

Cilj in tip
delavnic
Kaj je cilj
delavnice in
kakšen bo tip
delavnice?

Vprašanja

Katere odgovore
želimo dobiti?

Vrsta
delavnic
Kako bomo zbrali
vse potrebne
informacije?

Izvedba
delavnic

Analiza in
prikaz
rezultatov

Kako bo

Kako bomo

delavnica

podatke zbirali, jih

potekala?

analizirali in
prikazali?

34

Cilj in tip delavnic naj bosta določena glede na strukture
deležnikov v podjetju in glede na področja izvedbe
DELAVNICE S
SEGMENTNIMI
VODJI,
OBLIKOVALCI in
RAZISKOVALCI
Pridobivanje
informacij o
naročniku in projektu

SPOZNAVNE
DELAVNICE

Spoznavanje
razumevanja
uporabnikov s strani
naročnika

DELAVNICE ZA
DOLOČANJE
PRIORITET
Spoznavanje
oblikovalskih in UX
značilosti in omejitev

DELAVNICE Z
OBLIKOVALCI in
UX

Postavljanje prioritet
projetu

Cilj in tip
delavnic

OCENJENVALNE
DELAVNICE
Spoznavanje
tehničnih specific in
omejitev

Končna validacija

TEHNIČNE
DELAVNICE

35

Vnaprej moramo vedeti, katere vprašanja moramo zastaviti in
katere odgovore želimo dobiti od posameznih skupin
SPOZNAVNE
DELAVNICE

Kateri so poslovni
razlogi za
postavitev/prenovo
spletnega mesta?
Kaj so glavni cilji
?spletnega mesta, kaj
podporni?
Kdo so glavni
konkurenti?
Kakšna so
pričakovanja glede
projekta?

DELAVNICE S
SEGMENTNIMI
VODJI,
OBLIKOVALCI in
RAZISKOVALCI

Kateri so obstoječi
segmenti, kakšne so
njihove značilnosti
Kje in kako se
segmenti uporabljajo
v praksi?
Ali dizajn upošteva
značilnosti
segmentov?
Ali se uporabljajo
različne čustvene
konotacije pri
spletnem mestu?

DELAVNICE Z
OBLIKOVALCI in
UX

DELAVNICE ZA
DOLOČANJE
PRIORITET

Kakšne so trenutne
oblikovalske
smernice?
Kaj se lahko
spremeni?
Kje spremembe niso
več možne?
Kaj so želje?
Kaj so primeri želenih
praks?

Katere stvari naj
imajo prednost pri
izvedbi?

TEHNIČNE
DELAVNICE

Kakšne so speficike
obstoječega
spletnega mesta ali
platform na katerih
bo spletno mesto
stalo?
Kakšne so omejitve?
Kakšne so
kapacitete?
Kaj so dobre prakse?

Vprašanja

OCENJENVALNE
DELAVNICE

Kakšna je ocena
postavljenih smernic?

36

Tip delavnice ali fokusne skupine izberemo na osnovi
odgovorov, ki jih želimo in glede na tip informacij
Delavnice izboljšave
obstoječih produktov ali
storitev

DELAVNICE S
SEGMENTNIMI VODJI,
OBLIKOVALCI in
RAZISKOVALCI

DELAVNICE Z
OBLIKOVALCI in UX

Delavnice za usklajevanje in
ocenjevanje

TEHNIČNE DELAVNICE

DELAVNICE ZA
DOLOČANJE PRIORITET

OCENJENVALNE
DELAVNICE

Delavnice za
oblikovanje/potrjevanje
konceptov in idej

DELAVNICE S
SEGMENTNIMI VODJI,
OBLIKOVALCI in
RAZISKOVALCI

DELAVNICE Z
OBLIKOVALCI in UX

Vrsta
delavnic

Tip delavnice ali fokusne skupine izberemo na osnovi
odgovorov, ki jih želimo in glede na tip informacij
Empathy mapping

DELAVNICE S
SEGMENTNIMI VODJI,
OBLIKOVALCI in
RAZISKOVALCI

DELAVNICE Z
OBLIKOVALCI in UX

Delavnice za definiranje
segmentov

DELAVNICE S
SEGMENTNIMI VODJI,
OBLIKOVALCI in
RAZISKOVALCI

Vrsta
delavnic

Pri sami izvedbi delavnice moramo poskrbeti, da vsi
razumejo kaj je namen le-te
Ob začetku delavnice je treba jasno skomunicirati in poskrbeti za:
• Namen: Jasno je treba skomunicirati namen delavnic.
• Obseg: Končni cilj delavnic naj bo določen, da se zameji obseh.
• Dolžina: Udeleženci naj vedo, koliko časa naj bi trajala delavnica.
• Struktura: Povemo, kakšna bo struktura delavnice in kaj lahko v posamezni
fazi pričakujejo.
• Soglasje: Pri določenih delavnicah je treba zagotoviti anonimnost oziroma v
kolikor je delavnica snemana je treba pridobiti soglasje.

Izvedba
delavnic

Analize in prikaza rezultatov se lotimo previdno, da
ne pride do napačnih interpretacij

Analiza in
prikaz
rezultatov

Raziskovanje naj bo sestavljeno iz večih faz, ki se
medsebojno dopolnjujejo

ANALIZA DOSTOPNIH
PODATKOV

Kaj ljudje iščejo, kaj jih zanima,
kakšne so njihova značilnosti, kaj
govorijo drugi podatki o
segmentih?

41
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Medtem ko so delavnice namenjene internemu usklajevanju,
analiza podatkov daje podporno sliko kdo so uporabniki in kako
se vedejo
Kdo vse so naši uporabniki in
kakšne so njihova
značilnosti?

Kaj uporabniki iščejo in kaj
jih zanima?

Kako se uporabniki vedejo?

Interni podatki

Google trends

Google Analytics

SURS

Keyword planner

Interni podatki

STO

Interni podatki

Podatki s spleta

TGI
Podatki s spleta

43

TGI, SURS, in interni podatki lahko veliko razkrijejo o
značilnostih uporabnikov, ki niso vezane na splet

44

Pregled ključnih besed in trendov iskanj je osnova za razumevanje
kaj uporabnike zanima in izhodišče za pripravo vsebin
ISKANJA PO FAZAH

ISKANJA PO KATEGORIJAH
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INTERES

NAKUPOVANJE
Šport
Tehnika
Obutev in dodatki
Splošno
Ostalo
Dom
Oblačila
Otroci
Hrana
Turizem
Optika
Telekomunikacije
Knjigarna
Živali
Lekarna
Bančništvo
Drogerija

KULINARIKA
Splošno
Ostalo
Azijska
Hitra prehrana
Mehiška
Pivnica
Pizzerija
Indijska
Veganska
Kavarna
Argentinska
Italijanska
Vegetarijanska
Kavarna
Brazilska

KULTURA
Splošno
Kino
Gledališče
Ostalo

Iskanja vezana na blagovne
znamke

31,59%

brand
BTC

AKCIJA
64,48%
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Kako se uporabniki vedejo in kaj jim povzroča največje težave na
obstoječih spletnih mestih lahko vidimo s pomočjo GA analize

46

Kombinacija podatkov različnih virov nam lahko razjasni
sliko o uporabnikih in pomaga pri projektu
Primer uporabe in združevanja podatkov iz Google Analytics, Google trends, SURS in analize
ključnih besed

47

Raziskovanje naj bo sestavljeno iz večih faz, ki se
medsebojno dopolnjujejo

POGLOBLJENE ANALIZE
UPORABNIKOV
Kakšni so motivi in potrebe
uporabnikov. Kakšna so njihova
stališča in pretekle izkušnje?

48

Poglobljeni intervjuji z uporabniki so tisti del, ki nam lahko
sestavi celotno zgodbo v raziskovanju

Kvalitativna raziskovalna metoda, ki temelji na odprtih
vprašanjih, s katerimi dobimo želene podatke o
uporabnikih. Prednost intervjujev je, da dobimo predvsem
odgovore ZAKAJ se uporabniki vedejo kot se.

Vir: https://guides.lib.vt.edu/
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Pri izvedbi intervjujev se držimo načel, ki omogočajo
pridobivanje relevantnih izsledkov
1.

Naj bodo izvedeni na osnovi prej postavljenih
segmentov (v kolikor jih imamo)

2.

Cilj in struktura intervjuja naj bosta vnaprej
postavljena

3.

Intervju skušamo strukturirati okoli preteklih dejanj
spominov in izkušenj

4.

Izogibamo se hipotetičnim scenarijem oz. naj imajo
taka vprašanja svoj določen namen

5.

Izogibamo se postavljanju nejasnih, zavajujočih ali
zaprtih tipov vprašanj
50

Priprava na intervju naj bo temeljita in naj vključuje različne
načine spraševanj
Direktna vprašanja: Se postavljajo bolj ob koncu v
primeru, da je intervjuvanec kaj pozabil ali izpustil.
Indirektna vprašanja: Bolj na začetku, kjer
sprašujemo o podobni in potem vprašanja vezana
na občutke ter na njihova mnenja.
Strukturirana vprašanja: Jih uporabimo v kolikor se
spremeni tok pogovora.
Follow-up vprašanja: So namenjena spodbujanju
razlage mnenja in elaboracije.
Raziskovalna vprašanja: Direktna vprašanja, ki so
namenjena dodatnim razjasnitvam.
Vprašanja izrecne navedbe: Vprašanja v smislu kaj
se je potem zgodilo in kako so reagirali na določene
situacije.
Interpretativna vprašanja: Ko nakazuješ smer in
povezuješ prej izjavljene stvari, da ugotavljaš nova
51
razmerja.

Interpretacije intervjujev se lotimo po korakih

1. Spoznavanje s podatki in vsebino
intervjujev
2. Postavljanje kod, ki bodo opisovale različne
tipe odgovorov
3. Iskanje vzorcev in razporeditev kod med
različnimi intervjuji
4. Pregled tem
5. Definiranje tem in poimenovanje
6. Poročilo

Vir: Taguette.com
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Izsledke intervjujev združimo s prej pridobljenimi rezultati in
jih predamo naprej
Demotivatorji so sledeči:

Glavni motivi so večinoma 1. temo:
•Kvaliteten način preživljanja dobrega časa
•Iskanje nagrad oziroma t.i. „good deals“
•Potreba po osvežitvi videza (lastnega videza, doma, itd.)
•Potreba po specifičnem produktu ali vrsti produkta

No.
respon
denta

1. TEMA

2. TEMA

3. TEMA

4. TEMA

5. TEMA

1

Želim biti oblečen v skladu
s trendi

/

/

/

/

2

Želim čim več izdelkov, ki
so ugodni

/

Raznolikost
ponudbe

/

navezanost

3

Dober nakup se vedno
splača

Ugodnosti

Sprostitev in
razmislek med
nakupi

/

/

4

Dober nakup se vedno
splača

Ugodnosti

Sprostitev med
nakupi

Priročnost in
poznanost

5

Bistvo je v pravi odločitvi

Posebne
predstave

Priročnost

/

-

Ovira jih gneča in zasedena parkirišča

-

Motijo jih ugodnosti in akcije, ki niso „prave“ (torej dnevi, ko pričakujejo več
ugodnosti, pa tega ni pri ponudbi, ki jo želijo)

-

Možnosti se ponujajo z izpostavljanjem dodatne ponudbe, ki jo imate.

No.
respon
denta

1. TEMA

2. TEMA

3. TEMA

4. TEMA

5. TEMA

1

Več zanimive ponudbe na
spletu

Želim si več
kulturnosti

Kulinarika je
doživetje v centru

2

Prosta parkirišča

Moram biti
prisiljena (abonma)

Dan za ženske*

Ponudba ni znana

3

Izogibanje gneči

Ugodnosti

Želja po večji
intimi.

/

4

Izogibanje gneči

Abonma in
ugodnosti

Želja po večji
intimi.

/

5

Dober pregled nad
alternativami in pravo izbiro

Ugodnosti

Želja o ugodnostih
in kuponih.
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Raziskovanje naj bo sestavljeno iz večih faz, ki se
medsebojno dopolnjujejo

RAZISKOVANJE INTERNIH DELEŽNIKOV
Kaj je namen, vloga spletnega mesta, kakšni so cilji
in kje so pasti?

ANALIZA DOSTOPNIH PODATKOV
Kaj ljudje iščejo, kaj jih zanima, kakšne so njihova
značilnosti, kaj govorijo drugi podatki o
segmentih?

POGLOBLJENE ANALIZE UPORABNIKOV
Kašne so potrebe in motivi uporabnikov?
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Z pomočjo prvega dela raziskovanja boljše razumemo potrebe
naročnika in uporabnikov, ter dobimo krovne usmeritve za spletno
mesto
Struktura spletne strani

Elementi in poudarki na strani

Izpostavljanje prednosti
produkta

-

Široka in pestra ponudba
Enostavna dostopnost in bližina ponudnikov

-

Boljše poznavanje ponudbe
Možnosti preverjanja nakupa
Več dostopnih informacij o lokaciji in odpiralnih časih
Emocionalni triggerji, ki temeljijo na izpostavljanju dejstva, da si lahko vsak obisk prilagodi po meri in
doseže „nagrado“

Izpostavljanje priložnosti za
uporabnike

-

Osnovana glede na kategorije iskanj v glede na odločevalski proces
Olajšanje iskanja informacij vezanih na ponudnike, lokacijo in odpiralne čase
Nove, dodatne funkcionalnosti

Prilagojenost iskanjem in
vedenju
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Sledijo zadnje faze, ki so namenjene UX podpori

USER TESTING in PODPORNE RAZISKAVE
Kako narediti najboljšo rešitev za uporabnike?
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Raziskovalne metode glede na proces projekta
Faza projekta
Začetek projekta

Konec projekta

Potek projekta & analiz
PRIMARNA

NAČRTOVANJE

EVALVACIJA

ANALIZA

REŠITVE

IMPLEMENTACIJA

IDEJE

REŠITVE

Primeri raziskav
PREDHODNO
RAZISKOVANJE

RAZISKOVALNI TESTI
RAZVRŠČANJE KART

OCENJEVALNI TEST
SUS
PARTICIPATORNO RAZISKOVANJE

VALIDACIJSKI TEST
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Naloga 2
20 minut
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V ločenih skupinah imejte kratko delavnico, kjer se
medsebojno pogovorite in dogovorite
• Kakšna je strategija digitalnega nastopa?
• Kaj je namen/cilj spletnega mesta (digitalnega produkta)?
• Kako boste dosegli zadane cilje?
• Kdo so glavne ciljne skupine?
• Kakšne so njihove značilnosti?
• Katere so glavne akcije/naloge na spletnem mestu?
• Kakšen naj bo oblikovni stil spletnega mesta?
• Kaj želite komunicirati s spletnim mestom?
• Kakšen bo tip vsebin?
• Katere metrike uspeha boste spremljali?
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II. Faza izdelave

Vidiki uporabniške izkušnje
Useful = koristno
Desirable = zaželjeno
Accessible = dostopno
Credible = kredibilno

Useful

Findable = najdljivo

Valuable

Useable = uporabno
Valuable = vredno

Desireable

Usable

Accessible

Findable

Credible

Peter Morville
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… še en diagram, ki razlaga UX
Na uporabniško izkušnjo ne vpliva le
vaš produkt ali storitev, temveč tudi
uporabnikova prikačkovanja.
Kako spoznamo uporabnikova
pričakovanja? Z raziskovanjem.

Bryce Glass
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Ključne faze vzpostavitve spletnega mesta

I. Faza raziskovanja

Cilji in strategija

Kupci in

Uporabniška

uporabniki

izkušnja

Spoznavanje poslovnih

Analiziranje kupcev in

ciljev in strategije

uporabnikov

podjetja

II. Faza izdelave

Snovanje
uporabniške izkušnje

Vsebine
Priprava vsebin

Oblikovanje

Tehnični
razvoj

Oblikovanje spletne

Front-end in back-

strani

end razvoj
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Prenova www.petrol.si
• Nova informacijska arhitektura
• Preoblikovanje uporabniške izkušnje in
uporabniškega vmesnika
• Nov CMS in zaledne integracije (CRM, SSO, ecommerce …)
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Pri snovanju uporabniške izkušnje sledimo izsledkom analiz
in dobrim praksam stroke
II. Faza izdelave

AKTIVNOST

Uporabniška
izkušnja

Oblikovanje

Vsebine

Definiranje vseh točk stika
(touchpoints)
Vključiti uporabniške zahteve in
cilje spletne strani, ki smo jih
definirali v fazi raziskave
Pregled obstoječe strukture in
vsebin ter zasnova nove strukture
(IA)

OUTPUT

ZASNOVA

Customer
journey
map

Struktura
spletnega
mesta sitemap
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Kaj je uporabniško testiranje (usability testing)?
Namenjeno je validaciji in pridobivanju informacij glede uporabniškega
poteka, oblikovanja in funkcionalnosti. Poteka tako, da respondenti v
intervjujih z raziskovalcem rešujejo vnaprej zastavljene naloge na produktu
ali prototipu. Raziskovalec zbira kvantitativne in/ali kvalitativne podatke.
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Spletno mesto Moj Petrol

67

Uporabniško testiranje: spletno mesto Moj Petrol

01

02

03

Razumeti trenutne težave
uporabnikov spletne
aplikacije Moj Petrol.

21 respondentov,
dejanskih uporabnikov
Petrolovih storitev,

Izhodišča za
zagotavljanje boljše UX v
prihodnosti..

Testiranje v
nadzorovanem okolju,
snemanje ekrana in
zvoka.

Največ težav zaznanih pri
navigaciji, neustreznih
poimenovanjih in
neprimernem
strukturiranju informacij.

Glavni deležniki: končni
uporabniki.

Izziv

Konkretni predlogi za
izboljšanje UX pri prenovi.

2 raziskovalca na sejo.

Metoda

Rešitev
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Uporabniško testiranje: spletno mesto Moj Petrol
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Uporabniško testiranje: naloge
NALOGA 1: Preveri porabo elektrike za zadnjih 12 mesecev in ugotovi, kateri
mesec je tvoje gospodinjstvo v Novi Gorici porabilo največ elektrike.
NALOGA 2: Oddaj stanje števca za elektriko za pretekli mesec za stanovanje v
Novi Gorici. Odbirek za VT je 6500, za MT pa 4900.
NALOGA 3: Dodaj naslov svojega bivališča in nanj naroči cisterno kurilnega olja.
NALOGA 4: Preveri porabo na svoji Petrol klub plačilni kartici za zadnje tri
mesece. Koliko je znašala skupna poraba? Kateri nakup je bil najdražji?
NALOGA 5: Preveri koliko Zlatih točk in Zlatih bonov imaš na svojem računu.
70

NALOGA 6: Preglej, kaj vse si v preteklem letu kupil v Petrolovem eShopu.

Uporabniško testiranje: metrike
Uspešnost zaključene naloge: Najpomembnejša metrika je bila, ali je bila naloga
pravilno rešena ali ne.
Trajanje: Čas, ki ga je udeleženec porabil, da je z nalogo zaključil.
Raba navigacije: Število klikov na napačno navigacijo (npr. energenti, kartično
poslovanje, finančno poslovanje).
Klik na napačen element: Število klikov, ki so bili napačni oziroma nepotrebni
znotraj posamezne kategorije navigacije.
Pozornost na sekundarnih elementih: Zadrževanje pozornosti na informacijah, ki
niso pomembne za reševanje specifične naloge.
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Razumevanje konteksta: (Ne)razumevanje navodil naloge, namena testiranja in
(ne)poznavanje določenih pojmov, ključnih za reševanje naloge.

Uporabniško testiranje: rezultati

Naloga

Uspešnost zaključenih
nalog (n=21)

Povprečni čas (min:sek)

1

Preveri porabo elektrike

12

1:19

2

Oddaj stanje števca za elektriko

17

1:00

3

Naroči cisterno kurilnega olja

13

1:08

4a

Preveri porabo na Petrol klub plačilni kartici

8

1:51

4b

Kateri nakup je bil najdražji

8

1:23

5a

Preveri število Zlatih točk

15

0:18

5b

Preveri število Zlatih bonov

11

1:00

Preglej nakupe v eShopu

8

1:33

6
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Uporabniško testiranje: rezultati
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Uporabniško testiranje: izhodišča za prenovo

Predlog
Tabela naj bo opremljena z
gumbi za razvrščanje po
stolpcih (sortable table). Na ta
način lahko uporabnik
enostavno sortira mesece od
tistega z največ do najmanj
skupne porabe ali drugo.
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Primer: sitemap za prenovljen petrol.si

ESHOP

NA POTI

ZA DOM

ZA PRAVNE OSEBE

PRODAJNA MESTA

MOJ PETROL

FILTER

FILTER

ODPRTI DEL

Energija za dom

Nakupi in dodatne storitve

Električna energija

Hrana in pijača

Hrana in gostinstvo

Zemeljski plin

Uporabnik

Država

Igre in otroška oprema

Gorivo za vozila

Utekočinjen naftni plin - UNP

Področje

Lepota in zdravje

Elektromobilnost

Kurilno olje

Šport in moda

Avtopralnice

Rešitve za dom

Multimedija in tehnika

Avto servis TipStop Vianor

Svetovanje

Avto-moto

Vgradnja avtoplina

POMOČ IN PODPORA

KOŠARICA

O NAS (lokalno)

Teme pomoči

Osebna izkaznica

Vstop za fizične osebe

Kontakt

Vodstvo

Splošno

Vstop za pravne osebe

Povej Petrolu

Storitve in blagovne znamke

Gorivo

Kaj je Moj Petrol

Za medije

Za vozilo

Lojalnostni program - Petrol klub

Zaposlitve

Ponudba na servisih

Poslovne kartice

Družbena odgovornost

Hrana in pijača

Registrirajte se

Dom in vrt

Prostori

Akcije

Knjige, vodiči in karte

Načini plačila

Turistični aranžmaji

IZPIS
Posamezna storitev

POGLED

ZAPRTI DEL
Posebna ponudba zame

Tečaji in delavnice

Zemljevid

Naročene storitve

Vstopnice

Seznam

Kartice in plačila

IZPIS
Seznam

Petrol klub
Moja naročila
Moji podatki
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Kaj je tree testing?
Testiranje drevesne strukture je metoda za evalvacijo najdljivosti
posameznih tem ali kategorij v navigaciji spletnega mesta. Metoda se
imenuje tudi reverse card sorting (vzvratno sortiranje kartic).
(wikipedia.org)
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petrol.si
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Tree testing: petrol.si

01

02

03

Testiranje nove navigacije
za www.petrol.si

19 respondentov za staro,
24 za novo navigacijo,
enake naloge.

Potrditev, da je nova
navigacija primernejša od
stare.

Respondenti se preko
tekstovnega drevesa
preklikajo do strani, kjer
po njihovem mnenju lahko
rešijo zastavljeno nalogo
(JTBD).

Uvid v pomanjkljivosti
nove navigacije in
odprava težav.

Primerjava s staro
(obstoječo) navigacijo.
Glavni deležnik: končni
uporabniki.

Izziv

Metoda

Rešitev
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
Stara struktura

Nova struktura
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Primer: testiranje drevesne strukture za petrol.si
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Ključne faze vzpostavitve spletnega mesta
II. Faza izdelave

AKTIVNOST

Uporabniška
izkušnja

Oblikovanje

Vsebine

Definiranje vseh točk stika
(touchpoints)
Vključiti uporabniške zahteve in
cilje spletne strani, ki smo jih
definirali v fazi raziskave
Pregled obstoječe strukture in
vsebin ter zasnova nove strukture
(IA)

OUTPUT

ZASNOVA

Customer
journey
map

Struktura
spletnega
mesta sitemap

Konceptualna zasnova
uporabniške izkušnje.
Podroben wireframing z
upoštevanjem pravil za dobro
uporabniško izkušnjo.
Pregled tehničnih zahtev in izris
tehničnih user flow shem (iskanje
po zemljevidu, rezervacije, online
chat ...)

NAČRTOVANJE

Konceptualna zasnova
(žični modeli
navigacije in
vstopnih
strani)
User flowi za
specifikacijo
funkcionalnosti

Podrobni
žični
modeli
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Kaj so žični modeli in prototipi?
Žični model spletnega mesta je na vizualen način predstavljena shema oz.
skelet spletnega mesta … Razvidna je postavitev posameznih tipskih strani
z vsebino, moduli uporabniškega vmesnika, navigacijo in njihovim
medsebojnim delovanjem.
(wikipedia.org)
Najbolj osnovna definicija prototipa je „simulacija ali vzorčni primer
končnega produkta, ki je namenjen testiranju pred lansiranjem“. Cilj
prototipa je testiranje produkta (in idej) v fazi, ko vanj še ni bilo vloženega
toliko časa in denarja, kot je potrebno za končni produkt.
(uxpin.com)
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Koncept in načrtovanje UX za petrol.si
Prodajna mesta

eShop

Na poti

Za dom

Za pravne osebe

Pomoč in podpora

MOJ PETROL

Filip Razgoršek

22,40 €

Iščite po izdelkih, storitvah, temah pomoči ….
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Example: concept and UX design for new petrol.si

O nas
Skupina Petrol
Storitve, produkti in blagovne znamke
Trajnostni razvoj
Zaposlitve
Za vlagatelje
Za medije
O nas

Kontakt

Skupina Petrol

080 22 66 (brezplačna tel. številka)

Storitve, produkti in blagovne znamke

080 22 66 (brezplačna tel. številka)

Trajnostni razvoj

+386 14 71 45 90 (klici iz tujine)

Sledite nam

Kontakt
Spletna mesta Petrol
Mobilne aplikacije Petrol

Zaposlitve
pon -pet: 6:00 - 22:00
Za vlagatelje

sob, ned in prazniki: 7:00 - 20:00

080 22 66 (brezplačna tel. številka)
080 22 66 (brezplačna tel. številka)
+386 14 71 45 90 (klici iz tujine)

Za medije

pon -pet: 6:00 - 22:00
sob, ned in prazniki: 7:00 - 20:00

© 2016 Petrol d.d., Ljubljana.

|

Pravni pogoji

|

Piškotki

|

Kazalo strani

Sledite nam

Spletna mesta Petrol
Mobilne aplikacije Petrol

© 2016 Petrol d.d., Ljubljana.
Pravni pogoji

|

Piškotki

|

Kazalo strani
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Example: concept and UX design for new petrol.si
Prodajna mesta

eShop

Na poti

Za dom

Za pravne osebe

Pomoč in podpora

MOJ PETROL

Filip Razgoršek

22,40 €

Iščite po izdelkih, storitvah, temah pomoči ….
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Ključne faze vzpostavitve spletnega mesta
II. Faza izdelave

AKTIVNOST

Uporabniška
izkušnja

Oblikovanje

Vsebine

Definiranje vseh točk stika
(touchpoints)
Vključiti uporabniške zahteve in
cilje spletne strani, ki smo jih
definirali v fazi raziskave
Pregled obstoječe strukture in
vsebin ter zasnova nove strukture
(IA)

OUTPUT

ZASNOVA

Customer
journey
map

Struktura
spletnega
mesta sitemap

Principi in smernice pri
ustvarjanju in urejanju vsebin

Konceptualna zasnova
uporabniške izkušnje.
Podroben wireframing z
upoštevanjem pravil za dobro
uporabniško izkušnjo.
Pregled tehničnih zahtev in izris
tehničnih user flow shem (iskanje
po zemljevidu, rezervacije, online
chat, ...)

Vsebine, ki zadovoljijo
uporabniške potrebe v vseh
fazah nakupne poti: zavedanje,
interes, odločitev, nakup,
zvestoba
UX copywriting (microcopy)
Optimizacija vsebin za iskalnik

NAČRTOVANJE

VSEBINE

Konceptualna zasnova
(žični modeli
navigacije in
vstopnih
strani)
User flowi za
specifikacijo
funkcionalnosti

Podrobni
žični
modeli

Vsebine kot
odgovor na
uporabniške
potrebe v
posamezni
nakupni fazi
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Spletno mesto rabi vsebine za vsak korak v odločevalskem
procesu uporabnikov
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Vsebinska strategija naj bo narejena na izhodiščih
raziskovanja, upošteva pa naj tudi ključne besede in iskanja
After collecting all the keywords,
we can divide them into the
Awareness-Interest-Desire-ActionLoyalty or SEE-THINK-DO-CARE
model.
This helps us create content that is
relevant for the user based on the
situation they are in.
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Vsebine naj bodo SEO prijazne
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Pri snovanju uporabniške izkušnje sledimo izsledkom analiz
in dobrim praksam stroke
II. Faza izdelave

AKTIVNOST

Uporabniška
izkušnja

Oblikovanje

Vsebine

Definiranje vseh točk stika
(touchpoints)
Vključiti uporabniške zahteve in
cilje spletne strani, ki smo jih
definirali v fazi raziskave
Pregled obstoječe strukture in
vsebin ter zasnova nove strukture
(IA)

OUTPUT

ZASNOVA

Customer
journey
map

Struktura
spletnega
mesta sitemap

Principi in smernice pri
ustvarjanju in urejanju vsebin

Konceptualna zasnova
uporabniške izkušnje.
Podroben wireframing z
upoštevanjem pravil za dobro
uporabniško izkušnjo.
Pregled tehničnih zahtev in izris
tehničnih user flow shem (iskanje
po zemljevidu, rezervacije, online
chat, ...)

Vsebine, ki zadovoljijo
uporabniške potrebe v vseh
Art direkcija
fazah nakupne poti: zavedanje,
Izvedbeno oblikovanje
interes, odločitev, nakup,
zvestoba
Priprava grafičnih assetov
UX copywriting (microcopy)
Optimizacija vsebin za iskalnik

NAČRTOVANJE

VSEBINE

Konceptualna zasnova
(žični modeli
navigacije in
vstopnih
strani)
User flowi za
specifikacijo
funkcionalnosti

Podrobni
žični
modeli

Vsebine kot
odgovor na
uporabniške
potrebe v
posamezni
nakupni fazi

OBLIKOVANJE

Oblikovna
zasnova look&feel
vstopnih
strani

Grafična
izveba
vseh
podstrani
in assetov
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Primer: oblikovna specifikacija za petrol.si
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Primer: podrobno oblikovanje za petrol.si
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Naj bo tehnologija na vaši strani
Content Management System (CMS)
Ali zibrani CMS podpira vse zahteve out-of-the-box? Koliko dodatnega razvoja je
potrebnega za custom rešitve?
Strežnik
Je strežnik dovolj zmogljiv za izbrani CMS? Kakšne obremenitve obiska prenese, da
je hitrost še sprejemljiva? Ali podpira dodatne stroitve, kot je e-pošta?
Varnost
Je konfiguracija dovolj robustna, da prenese izpade električne energije in
kibernetične napade? Kako je urejeno varnostno kopiranje? Kako zahtevno se je
povezati s strežnikom?
Integracija z ostalimi sistemi
Kako enostavno je integrirati ostale sisteme, kot CRM (Customer relationship
management), ERP (Enterprise Resource Management) in SSO (Single Sign-On)?
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Naloga 3
20 minut
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Naloga

Glede na usmeritve, ki ste jih sprejeli pri nalogi 2
in uporabniških principov, ki ste jih spoznali v
tem poglavju ponovno narišite kategorijsko
stran za športne copate.
Delajte v skupini in poskušajte določiti čim več
aspektov uporabniške izkušnje.
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Kritične točke – ključna vprašanja na katera je treba
odgovoriti v vsaki fazi

101

Kritične točke – ključna vprašanja načrtovanja uporabniške
izkušnje in oblikovanja
•

Smo v uporabniških potekih predvideli vse scenarije, ki smo jih definirali za našo stranke? Smo
poteke testirali na prototipih?

•

Je uporabniška izkušnja prilagojena za vse naprave in ekrane (viewports)?

•

Smo predvideli učinkovito rabo gradnikov, ki pospešijo izdelavo in olajšujejo vzdrževanje
spletnega mesta?

•

Smo uporabili tipografijo, ki se brez problemov prikazuje v različnih brskalnikih v različnih kodnih
naborih (cirilica, arabska pisava) in ne povzroča enormnih stroškov licenciranja?

•

So klici k akciji razumljivi in taktično pravilno postavljeni po vsebini?

•

So obrazci za lead generation razumljivi in enostavni za uporabo?

•

Kako smo pripravljeni na različne trge in jezikovne različice? Bodo vsebine enake in le prevedene
ali bodo spletna mesta popolnoma različna? Kako se bo to odražalo na domenah in strukturi URL
naslovov?

•

Sta navigacija in struktura spletnega mesta optimizirani glede na vsebino, jezikovne različice in
načrtovane spremembe (dodajanje vsebine in kategorij - robustnost)?

•

Je uporabniška izkušnja skladna z interesom naših strank na eni strani, našimi poslovnimi cilji na
drugi strani in hkrati odraža identiteto blagovne znamke?

Kritične točke – ključna vprašanja priprave vsebin
• Je vsebina prilagojena ciljnim skupinam? Ali uporabljamo isti besednjak kot
naše stranke (analiza ključnih besed)? Je ton govorice primeren ciljnim
skupinam?
• So besedila slovnično pravilna in slogovno usklajena (npr. dosledna uporaba
vikanja ali tikanja).
• Je vsebina prilagojena iskalnikom (SEO)?
• Predviden grafični material: imamo na voljo dovolj fotografij? Je material
dovolj kakovosten? Je potrebno predvideti nove foto seanse, naročiti
ilustracije, infografike?
• Predviden video material: imamo na voljo dovolj video posnetkov? So ti
dovolj kakovostni?
• Ali vsa vsebina nagovarja s tonom, ki smo ga določili za blagovno znamko?

Kritične točke – ključna vprašanja izbire tehnologije in
tehničnega razvoja
• Kakšna je stopnja težavnosti urejanja vsebine v CMS za urednike spletnega
mesta? Kakšno granulacijo vlog in pravic za uredništvo potrebujemo?
• Izbira CMS za spletno mesto vpliva na tipe vsebin, ki jih bomo servirali.
Potrebujemo posebne gradnike (module)? Kako CMS podpira večjezičnost?
Kakšne so možnosti povezave s CRM sistemom?
• Koliko 3rd party vtičnikov/gradnikov bomo uporabili? Kaj to pomeni za
vzdrževanje in nadgradnje CMS?
• Kakšno skalabilnost glede širjenja vsebine, menija in klikov (requests) omogoča
sistem?
• Je spletno mesto v skladu z zahtevami spletne odličnosti (W3C) in dostopnosti
(WCAG)? Imamo pripravljene vse teste za QA (quality assurance)?
• Kakšno podporo nudi ekipa, ki izvaja tehnično implementacijo?
• Kakšno gostovanje potrebujemo?

Kritične točke – ključna vprašanja vzpostavitve analitike
• Smo že pred lansiranjem vzpostavili orodja, ki nam bodo omogočala vpogled in v
uporabo spletnega mesta in kasnejšo optimizacijo?
• Omogoča analitika vpogled v vire obiskov (iskalniki, partnerske strani, emaili,
bannerji, itd.)?
• Lahko spremljamo obiskovalce, ki se vračajo na spletno mesto?
• Imamo omogočeno razumevanje virov obiska (reverse IP lookup)?
• Lahko spremljamo kateri posamezni deli spletnega mesta so bolj natančno
raziskovani oz. downloadni?
• Lahko spremljamo klike in drsenje po spletnem mestu?
• Imamo koristen vpogled v geografsko lokacijo obiskovalcev, in jezikovne
preference?
• Lahko povezujemo obiske s posameznimi kontakti (unikatne virtualne telefonske
številke, klepet v živo, in seveda izpolnjeni formularji)?
• Je možno izvajati A/B testiranje in dinamično spremljati uspešnost verzij?
• Lahko spremljamo dosežene cilje, spremljamo pot skozi lijak (na spletnem mestu in
širšem ekosistemu) do ciljev in koristno ovrednotimo uspeh posameznega cilja in
uporabnika?

Vprašanja?
Dokumenti, informacije, gradiva in podatki, vsebovani v tem dokumentu, so izključna last družbe Renderspaced.o.o. Prejemnik dokumenta
se obvezuje, da konceptov, izdelanih idejnih zasnov in rešitev, avtorskih del in drugih del, na katerih obstajajo pravice intelektualne
lastnine, ki so vsebovane v besedilu tega dokumenta oziroma v prilogah k temu dokumentu, ne bo uporabil sam ali preko povezanih
oseb, jih ne bo posredoval in odplačno ali neodplačno prepuščal v uporabo tretjim osebam brez vnaprejšnjega pisnega soglasja družbe
Renderspace d.o.o., oziroma brez naprej sklenjene pisne pogodbe z družbo Renderspace d.o.o.

