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0.1  
O Ideacto

IDEACTO jest agencją UX specjalizującą się od ponad 10. lat 
w projektowaniu i optymalizacji platform e-commerce. 
Przez pierwsze 7. lat byliśmy częścią Grupy Divante. 
Dziś działamy niezależnie. 

Przez ten czas mieliśmy okazję działać w ramach setek 
różnych projektów z branży e-commerce. Realizując je 
przepracowaliśmy tysiące godzin zbierając doświadczenia, 
które dziś pozwalają nam całkiem skutecznie realizować 
procesy redesignu platform e-commerce. 

W tekście chciałbym podzielić się najlepszymi praktykami 
związanymi z realizacją procesów przeprojektowywania 
sklepów internetowych. 
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Niniejsza publikacja powstała jako kompletny zbiór 
wiedzy z zakresu UX. Nie tylko tłumaczy ona trudne 
pojęcia, ale także przedstawia konkretne techniki oraz 
narzędzia przydatne przy projektowaniu, analityce, te-
stowaniu czy badaniu. Co więcej, w publikacji znajdują 
się informacje o sposobie wykorzystania rzeczonych 
narzędzi i technik – jakich usprawnień można doko-
nać za ich pomocą i jakie problemy można dzięki nim 
rozwiązać. 

Cała zawartość publikacji sprawia, że nie jest ona je-
dynie encyklopedycznym zbiorem wiedzy, ale przede 
wszystkim może służyć wsparciem przy podejmowaniu 
decyzji projektowych.

0.2  
Wstęp
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1.1. Analiza danych

Analiza danych polega na wyciągnięciu wniosków z istniejących 
danych (np. dotyczących wąskiej grupy badanych osób), a następnie 
przełożenie wyników na szerszy kontekst (np. całą grupę docelową). 
Dane takie zbierać można za pomocą m.in. sondaży, sortowania 
kart, testów A/B, testów użyteczności.

Tworząc analizę danych trzeba wziąć pod uwagę kilka rodzajów 
statystyk. Należy wykazać najniższą i najwyższą wartość danej 
zmiennej. Jej średnią (sumę wszystkich wartości podzieloną przez 
ich liczbę) oraz medianę (wartość środkową, dzielącą uszeregowany 
zbiór na pół), a także dominantę (wartość, która wystąpiła w zbiorze 
danych najczęściej), rozstęp (różnicę pomiędzy najwyższą a najniż-
szą wartością zmiennej) oraz wariancję (miarę rozproszenia wyników 
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wokół średniej). Warto także zbadać odchylenie standardowe, które 
przedstawia, w jaki sposób wartości zmiennej rozproszone są wokół 
średniej - jeśli odchylenie jest niskie, to dane są w miarę jednorodne.

1.2. Analiza konkurencji 

Analiza konkurencji polega na sprawdzeniu, w jaki sposób konku-
rencyjne marki radzą sobie z danym zagadnieniem. Osoba testująca 
bierze pod uwagę konkretne procesy i rozwiązania, których użytkow-
nik dokonuje na badanej stronie czy w aplikacji, a następnie te same 
procesy i rozwiązania analizuje na konkurencyjnych stronach czy 
aplikacjach. 

Warto wspomnieć, że tego typu analiza ma też na celu znajdowanie 
inspiracji oraz ciekawych rozwiązań, również spoza bezpośredniej 
konkurencji. Często zdarza się, że pewne pomysły mogą być wy-
korzystane na stronach marek zupełnie niezwiązanych ze sobą – 
eksperci UX lubią adaptować nowatorskie rozwiązania do różnych 
projektów.

1.3. Audyt heurystyczny

Heurystyki użyteczności to ogólnie przyjęte zasady projektowania. 
Specjaliści z dziedziny UX za pomocą tej techniki sprawdzają ich 
zastosowanie w projekcie. Ta technika analizowania nie wymaga 
wysokich nakładów pieniędzy i pracy.
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Przy tego typu audytach najczęściej wykorzystywane są heurystyki 
opracowane przez Jakoba Nielsena w 1994 roku, które nadal są nie-
zwykle aktualne.

1.4. Badania z użytkownikami

Badania (testy) z użytkownikami to jedna z metod weryfikacji makiet 
serwisu internetowego. Spotkanie z rzeczywistymi użytkownikami 
projektowanego serwisu jest nieocenione i powoduje znaczący 
wzrost użyteczności finalnego produktu. Testy z użytkownikami 
można wykorzystać na wielu innych etapach projektu – nawet już na 
etapie tworzenia założeń nowego produktu cyfrowego. Wykorzysty-
wane są również w procesie optymalizacji konwersji dla serwisów 
e-Commerce.

1.5. Badania eyetrackingowe

Eyetracking to badanie podczas którego śledzi się ruch gałek 
ocznych użytkownika, który eksploruje stronę czy aplikację. W bada-
niu bierze się pod uwagę nie tylko to na co patrzył badany, ale też jak 
długo czy w jakiej kolejności poszczególne elementy serwisu przyku-
ły jego uwagę. 

Wynikiem badania eyetrackingowego jest powstanie heatmapy 
(mapy cieplnej), która jest graficznym odwzorowaniem ruchu oczu 
badanych. Eyetracking nie opiera się na deklaracjach badanych, 
a jedynie wspiera nimi ich realne działania, czyli to jak rzeczywiście 
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poruszają się po stronie i w jaki sposób na nią patrzą. Trzeba jed-
nak pamiętać, że ta metoda badawcza jest dość kosztowna i może 
wymagać dużych nakładów pracy oraz czasu. Z tego powodu warto 
zastanowić się przed podjęciem decyzji o jej wykorzystaniu, czy rze-
czywiście jest ona niezbędna.

1.6. Badania kontekstowe

Badania kontekstowe to badania, które przeprowadzane są w kon-
kretnych okolicznościach, np. podczas używania aplikacji mobilnej 
na przystanku, czekając na autobus czy platformy dla pracowników 
w biurze. Tego typu badanie pozwala na zaobserwowanie sposobu 
poruszania się po np. aplikacji w realnych okolicznościach. Badania 
takie często traktuje się jako uzupełnienie standardowych testów uży-
teczności, które wykonywane są w zamkniętych pomieszczeniach.

1.7. Badania partyzanckie

Przeprowadzając takie badanie badacz wychodzi z biura i dosłownie 
wchodzi do świata użytkowników. Badanie partyzanckie odbywa się 
w niewyreżyserowanym środowisku i sytuacjach, np. w kawiarni.

Takie badania przeprowadzane na przypadkowych spotkanych przez 
badacza osobach, a ich zaletą jest to, że można je wykonać bez du-
żego nakładu pracy oraz środków finansowych.
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1.8. IDI: wywiady pogłębione

IDI to skrót angielskiej nazwy Individual In-depth Interview, którą 
tłumaczy się jako indywidualny wywiad pogłębiony. Wywiad taki 
jest metodą badań polegającą na rozmowie badacza i badanego na 
określony temat. Forma badania jako rozmowy jest często wybierana, 
ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie użytkowników oraz zrozu-
mienie ich problemów, motywacji, opinii oraz doświadczeń. Wywiady 
pogłębione warto przeprowadzać przy modelowaniu lub przeprojek-
towywaniu projektu, a także przy badaniu kontekstu używania go.

1.9. Testy z użytkownikami 

Testy z użytkownikami przypominają IDI z tą różnicą, że podczas bada-
nia testowany jest serwis lub jego makiety. Oznacza to więc, że w sce-
nariuszu oprócz pytań znajdzie się wiele zadań np. dokonanie zakupu, 
znalezienie konkretnego produktu na stronie, zapisanie do newslettera.

1.10. Wywiad kwestionariuszowy 

Celem tego badania, podobnie jak bezpośrednich rozmów z użyt-
kownikami, jest otrzymanie informacji z pierwszej ręki, o tym w jaki 
sposób strona/aplikacja jest postrzegana, jakie są problemy, mocne 
strony itd. Przy wywiadach kwestionariuszowych różnicą jest brak 
konieczności spotkania i odbycia rozmowy z badaczem. Badany ma 
za zadanie jedynie wypełnić ankietę.
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Zaletą tego typu badania jest możliwość poznania opinii dużej liczby 
osób w stosunkowo krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkim 
nakładzie pracy. Niestety jednak przy tej formie badania, w związku 
z brakiem bezpośredniego kontaktu, nie ma możliwości dopytania 
użytkownika o niektóre kwestie. Dodatkowo badanie kwestionariu-
szowe jest zdecydowanie bardziej deklaratywne, dane pozyskane 
więc w ten sposób mogą być błędne. Wywiad kwestionariuszowy 
poleca się więc najbardziej jako uzupełnienie audytu heurystyczne-
go, natomiast przy testach użyteczności poleca się jednak bezpo-
średnie testy z użytkownikami.



12

UX 4 Managers Manual

2.0  
Projektowanie



UX 4 Managers Manual

13Projektowanie

2.1. Projektowanie funkcjonalne

Celem projektowania funkcjonalnego jest przedstawienie, jakie ele-
menty będą się na niej znajdować, w jaki sposób strona będzie się 
zachowywać i jakie interakcje będą na niej zachodzić.

Kroki projektowania funkcjonalnego

Zawartość
Na początku należy zastanowić się, jakie elementy muszą znaleźć się 
na stronie. Gdy zostanie stworzona ich lista należy zaznaczyć, które 
z nich są najważniejsze zarówno dla firmy, jak i użytkowników. Tego 
typu elementami mogą być np.: zakładka kontakt, przekierowanie 
do profili w social media, promocje, wyróżnione produkty etc.
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Szkic
Jak sama nazwa wskazuje jest to etap projektu, w którym używać 
będzie się kartki i ołówka lub tablicy. Celem jest wygenerowanie du-
żej ilości pomysłów, określających w jaki sposób wcześniej wypisane 
elementy powinny układać się na projektowanej stronie. Następnie 
wszystkie pomysły lub najlepsze z nich należy przedstawić współ-
pracownikom i w taki sposób przekonać się, czy zaproponowane 
rozwiązania są czytelne i użyteczne. Z wybranych pomysłów w póź-
niejszych etapach powstanie finalna wersja strony. 

Szkielet
Szkielet strony, czyli inaczej projekt funkcjonalny, pokazuje roz-
łożenie na stronie elementów, nawigacji oraz interakcji. Jest to 
przedstawienie o wiele bardziej ustrukturyzowane i ułożone niż 
szkic, nadal jednak nie posiada grafiki (kolorów, zdjęć, czcionek 
etc.). Szkielet strony powinien być jak najbardziej zbliżony do final-
nego projektu.

Prototyp
Prototyp najłatwiej można wyjaśnić jako szkic, na który nałożono inte-
rakcję, co oznacza, że jest on „klikalny”. Dzięki temu można zwizualizo-
wać np. przejścia pomiędzy stronami, pop-upy czy zmienianie się po-
szczególnych elementów. 

Prototyp nie tylko pozwala na pokazanie w jaki sposób będzie funk-
cjonować strona, ale także można na nim przeprowadzić badania 
i sprawdzić, czy zaproponowane rozwiązania rzeczywiście są dla 
użytkowników zrozumiałe i najbardziej optymalne. Jeśli podczas 
testowania okaże się, że użytkownicy wskażą błędy w projekcie, ich 
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poprawienie będzie o wiele łatwiejsze i tańsze na typ etapie, niż gdy-
by trzeba było modyfikować istniejącą już w pełni stronę.

2.2. Projektowanie map doświadczeń

Mapa doświadczeń (z ang. Customer Journey Map), służy przed-
stawieniu wszystkich doświadczeń klienta z daną marką, a więc 
pokazuje jego cele, działania oraz odczucia nie tylko w momentach 
styczności z marką, ale także przed i po danej interakcji. Oznacza 
to, że badany jest proces użytkownika już od momentu, gdy np. 
przemknie mu przez myśl kupienie czerwonej koszuli, choć nie 
wie jeszcze jakiej marki, aż do momentu, gdy klient posiada już 
konkretną koszulę i zdążył już powiedzieć o niej swoim znajomym, 
pochwalić się w Social Media i skorzystać z pomocy przy zwrocie 
towaru i wymianie na mniejszy rozmiar.

Mapy doświadczeń realizuje się zwykle na płaszczyźnie użytkowni-
ków oraz biznesowej. Pierwsza z nich obrazuje potrzeby i problemy 
klientów, a druga opisuje, w jaki sposób marka może na te potrzeby 
i problemy odpowiedzieć i zareagować, np. które elementy projekto-
wanej strony będą pomocne.

2.3. Projektowanie i analiza ścieżek użytkowników

Ścieżką użytkownika nazywamy drogę, którą pokonuje on, aby zreali-
zować swój cel, czyli np. zamówić prenumeratę czasopisma lub zapi-
sać się na newsletter.
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Ich tworzenie jest szczególnie przydatne w momencie projektowania 
nowych stron lub wprowadzenia dużych zmian (np. nowej oferty) 
oraz w celu sprawdzenia czym spowodowany jest ewentualny spa-
dek konwersji czy satysfakcji klientów.

Sprawdzenie ścieżki użytkownika istniejącej strony można prze-
prowadzić na trzy sposoby. Pierwszym z nich są badania uży-
teczności – podczas spotkań z użytkownikami specjalista zadaje 
takie pytania, aby zobaczyć w jaki sposób użytkownicy radzą 
sobie z realizacją konkretnych celów. Drugim sposobem jest 
analiza, dzięki której specjalista jest w stanie wejść w posiada-
nie danych ilościowych, które przedstawiają sposób poruszania 
się użytkowników po stronie. Ostatnim sposobem poznania 
ścieżki jest ocena ekspercka, podczas której specjalista wciela 
się w rolę użytkownika i sam przechodzi przez poszczególne 
elementy strony.

2.4. Wędrówka poznawcza

Wędrówka poznawcza polega na wcieleniu się przez specjalistę UX 
w użytkownika strony/aplikacji i wykonanie zadania np. zrealizowa-
nie procesu zakupowego. Przed przeprowadzeniem tego typu bada-
nia warto zapoznać się ze stworzonymi wcześniej personami, żeby 
lepiej wejść w rolę użytkownika, a tym samym być w stanie lepiej 
wskazać jego potrzeby i ewentualne problemy.
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2.5. Sortowanie kart

Sortowanie kart jest szybką i niedrogą metoda projektową, któ-
ra pozwala na jak najbardziej intuicyjne ułożenie elementów na 
stronie. Dodatkowo podczas przeprowadzania tego typu badania 
mogą pojawić się nowe pomysły na nazwy kategorii, które byłyby 
bardziej oczywiste dla użytkowników.

Należy wspomnieć także o metodzie odwrotnego sortowania 
kart, która polega na sprawdzeniu już istniejącego menu. Bada-
ny ma za zadanie wskazać, w którym miejscu szukałby danego 
produktu/usługi.

2.6. Testy A/B

Testy A/B polegają na równoległym działaniu dwóch wersji tej 
samej strony, które różnią się tylko jednym elementem. Obie wer-
sje pokazane są takiej samej liczbie użytkowników, dzięki czemu 
można sprawdzić, czy element, którym różnią się strony wpływa 
na poruszanie się użytkowników i jeśli tak, to która z wersji wypada 
lepiej. Tego typu testy pomagają stwierdzić, czy planowane zmiany 
wpłyną na wzrost konwersji. Dobrym pomysłem może być doda-
nie do testu element analizy jakościowej, czyli np. ankietę. Wyniki 
testu A/B pokazują jak użytkownicy poruszają się po stronie, a an-
kieta pozwala ustalić, dlaczego podjęli akurat takie działania.
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2.7. Tworzenie person

Persona to wymyślony profil osoby, która ma reprezentować całą 
grupę użytkowników strony/aplikacji. Persona posiada charaktery-
styczne dla danej grupy cechy, tzn. przypisany jej zawód, wykształce-
nie, upodobania, wiek, płeć, itd. Stworzenie persony pomaga osobom 
pracującym nad projektem zobrazować sobie użytkowników, a tym 
samym skupić się na nich i lepiej dopasować do nich rozwiązania.

2.8. Wywiad kwestionariuszowy

Główna różnica pomiędzy wywiadem kwestionariuszowym a pogłę-
bionym polega na tym, że potencjalny użytkownik nie spotyka się 
z moderatorem osobiście. Otrzymuje natomiast odpowiednio zapro-
jektowany kwestionariusz, który wypełnia zdalnie. Dzięki temu moż-
na znacznie zwiększyć ilość osób biorących udział w badaniu.
Należy pamiętać, że zbieranie danych w ten sposób obarczone jest 
pewnym marginesem błędu (jest zdecydowanie bardziej deklara-
tywna), dlatego korzystniejsza jest osobista interakcja z użytkowni-
kiem, którą rekomendujemy w ramach testów użyteczności.
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3.1. Axure

Krótki opis:
Axure to jeden z najpopularniejszych i najstarszych narzędzi służących 
do tworzenia interaktywnych prototypów stron internetowych oraz apli-
kacji. Pozwala zarówno na stworzenie prostego, schematycznego szkicu 
interfejsu, jak i w pełni interaktywnego prototypu, o dużych możliwo-
ściach, przeznaczonego pod badania użyteczności z użytkownikami.

Zastosowanie
Stworzenie warstwy wizualnej dla pomysłów we wczesnych 
etapach projektu

Tworzenie złożonych prototypów (high-fidelity)

Projektowanie prostych makiet (low-fidelity)

Rysowanie diagramów

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.2. Google Analytics

Krótki opis:
Google Analytics (GA) jest najczęściej używanym narzędziem do ana-
lizy statystyk i konwersji stron internetowych oraz aplikacji mobil-
nych na platformach Android/iOS. Został stworzony i jest wspierany 
przez firmę Google.

Proces rozpoczyna się od zebrania danych poprzez śledzenie ak-
tywności użytkowników  odwiedzających stronę. Następnie zebrane 
dane mogą zostać poddane analizie, która ma na celu zidentyfiko-
wanie ulepszeń, dążących do spełnienia celów biznesowych, takich 
jak np. zwiększenie sprzedaży, generacja leadów, czy odwiedzenie 
konkretnej podstrony w serwisie.

Zastosowanie
śledzenie zachowań użytkowników

mierzenie konwersji względem celów biznesowych

Narzędzia analityczne oraz UX
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tworzenie około 80 różnych raportów związanych ze zbiera-
niem danych, dotyczących ruchu internetowego, rentowności 
strony internetowej/aplikacji oraz konwersji

segmentowanie użytkowników według źródła wejścia lub 
zachowania na stronie internetowej/aplikacji

Narzędzia analityczne oraz UX

3.3 HotJar

Krótki opis:
Jest to pakiet narzędzi dla projektantów, analityków i marketerów. 
Poszczególne funkcjonalności pakietu pogrupowane są w dwa 
zbiory – przydatnych w analityce (analysis) oraz umożliwiających 
otrzymanie informacji zwrotnej od użytkowników (feedback).

Zastosowanie
1. Narzędzia analityczne z pakietu:

Mapy ciepła (heatmapy) – podstawowe, najczęściej używane 
narzędzie pakietu. Na widoki przedstawiające poszczególne 
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analizowane podstrony zostają nakładane wizualne dane 
analityczne obrazujące zachowanie użytkowników w danym 
miejscu. Monitoringowi poddawane jest przewijanie (scrol-
lowanie) podstrony, rozmieszczenie kliknięć oraz poruszanie 
się kursora. Zdobytą wiedzę można wykorzystać poprzez 
zdefiniowane słabych punktów danej strony lub zaplanowa-
nie rozmieszczenia kluczowych elementów interfejsu (w tym 
przycisków CTA).

Rejestracja sesji użytkowników - HotJar umożliwia także na-
grywanie ruchów kursora indywidualnego użytkownika pod-
czas sesji na naszej stronie. Obejrzenie serii nagrań pozwala 
często na zweryfikowanie postawionych wcześniej hipotez 
badawczych.

Lejki sprzedażowe – narzędzie pozwala na wykrycie newral-
gicznych miejsc, w których ucieka najwięcej użytkowników 
w trakcie procesu zakupowego (lub innego poddawanego 
analizie). Dzięki takiej analizie w szybki sposób można zdefi-
niować, które z podstron wymagają jeszcze większych nakła-
dów pracy i powinny być poprawione w pierwszej kolejności, 
ponieważ ich obecny stan utrudnia realizację celów biznesowych.

Analityka formularzy – po włączeniu analizy na podstronie 
z formularzem system monitoruje dokładnie zachowanie 
użytkowników w jego obrębie. Dzięki temu można następ-
nie stwierdzić jaki jest współczynnik osób, które rozpoczęły 
wypełnienia formularza, lecz go nie skończyły (i określić pola 
powodujące przerwanie procesu uzupełniania) oraz spraw-
dzić jaki jest średni czas wypełniania formularza itd.

Narzędzia analityczne oraz UX
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2. Narzędzia HotJar służące zdobyciu feedbacku:

Krótkie ankiety do głosowania (Polls) – narzędzie umożliwia 
wyświetlenie na stronie ankiety. Pytanie (pytania) może być 
zadane w formie otwartej lub zamkniętej. Dla modułów z an-
kietą istnieje możliwość zdefiniowania warunków, kiedy mają 
zostać wyświetlone (np. po upływie 30 sekund lub podczas 
próby wyjścia ze strony).

Długie ankiety (surveys) – dla chcących zdobyć dane jako-
ściowe HotJar wprowadził możliwość przygotowania rozsze-
rzonych ankiet dla użytkowników danej strony. 

Rekrutacja na badania – proste narzędzie umożliwiające 
wyświetlenie formularza na stronie pod kątem zdobycia gru-
py badawczej na przygotowywane sesje testów (lub innych 
badań).

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.4. Morae

Krótki opis:
Morae jest wszechstronną aplikacją do planowania, przeprowa-
dzania i analizowania badań z użytkownikami. Specjaliści UX naj-
częściej używają Morae do prowadzenia badań użytecznościowych 
przy projektach tworzenia lub re-designu stron internetowych oraz 
aplikacji. Badacz najpierw ustawia parametry, w zależności od celu 
badania może to być np. przetestowanie nowej nawigacji. 

Zastosowanie
prowadzenie badań użyteczności z użytkownikami

prowadzenie grup fokusowych

nagrywanie ekranu, dźwięku oraz obrazu z kamery i mikrofo-
nu podczas testów

nagrywanie sesji na urządzeniach mobilnych przez kamerę 
podłączoną do komputera;

zdalne oglądanie sesji badań

tworzenie raportów z badań

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.5. Optimal Workshop

Krótki opis:
Optimal Workshop to zbiór narzędzi pozwalających na projektowanie 
oraz optymalizację User Experience stron internetowych.

Zastosowanie

walidacja architektury informacji (odpowiada na pytania 
gdzie użytkownicy się gubią i dlaczego)

tworzenie i projektowanie badań opartych na sortowaniu kart

przeprowadzenie badania mającego na celu sprawdzenie, co 
jest najbardziej interesujące dla użytkownika na danym widoku

zbieranie wyników badań jakościowych

zaprojektowanie, przeprowadzenie i analizę wyników badań 
kwestionariuszowych

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.6. Sketch

Krótki opis:
Sketch to program do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej, opraco-
wany przez holenderską firmę Bohemian Coding. Sketch często jest 
używany przez specjalistów UX oraz UI jako narzędzie do tworzenia 
interfejsów aplikacji oraz stron internetowych. Aplikacja jest dobrze 
znana i często używana w branży UX ze względu na łatwość obsługi 
oraz szeroki wachlarz dodatków, tworzony przez aktywną społeczność 
użytkowników, które dodatkowo rozszerzają możliwości programu.

Zastosowanie

Tworzenie poszczególnych elementów interfejsu

Tworzenie ikon

Szkice cyfrowe

Moodboardy

Prezentacje graficzne

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.7. xMind

Krótki opis:
Aplikacja służąca do tworzenia map powiązań. Z perspektywy projek-
tów UX jej podstawowym wykorzystaniem jest zazwyczaj tworzenie 
architektury informacji projektowanych interfejsów oraz schematów 
procesów (use case’ów).

Zastosowanie

tworzenie architektury informacji

tworzenie schematów procesów

tworzenie tzw. map myśli (mind maps)

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.8. xSort

Krótki opis:
xSort to narzędzie do prowadzenia oraz analizy badań sortowania kart 
z użytkownikami. Program umożliwia badaczowi przeprowadzenie 
sortowania kart z badanym użytkownikiem przy jednym komputerze. 
Badacz ustanawia cele oraz właściwości badania, między innymi czy 
badanie będzie otwartym, czy zamkniętym sortowaniem kart. Następ-
nie użytkownik dodaje i układa karty na „wirtualnym stole”, używając 
myszki i klawiatury. xSort nie ogranicza analizy danych do sesji ba-
dawczych z poziomu programu. Badacz ma w aplikacji również możli-
wość interpretacji wyników oraz analizy badań zewnętrznych na przy-
kład tych, które zostały przeprowadzonych za pomocą kartoników.

Zastosowanie

prowadzenie sortowania kart z użytkownikami

analiza badań przeprowadzonych używając xSort

analiza badań zewnętrznych (prowadzonych np. na papierze)

tworzenie raportów z badań

generowanie dendrogramu

Narzędzia analityczne oraz UX
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3.9.1  Dodatkowe narzędzia analityczne / badawcze

Fullstory https://www.fullstory.com/

alternatywa dla HotJar

Usernbrain https://userbrain.net/

narzędzie służące do automatyzacji badań i wprowadzenia 

ich regularności, przesyłające raz w tygodniu podsumowanie

Typeform https://www.typeform.com

narzędzia do tworzenia kwestionariuszy o niecodziennym 

i angażującym interfejsie

3.9.2  Dodatkowe narzędzia projektowe

Principle http://principleformac.com/

wprowadzanie interakcji do grafik (tylko na urządzecnia Mac)

Marvel https://marvelapp.com/

proste narzędzie działające w przeglądarce do tworzenia 

szybkich prototypów i otrzymania feedbacku od współpra-

cowników

Narzędzia analityczne oraz UX

https://www.fullstory.com/
https://userbrain.net/
https://www.typeform.com
http://principleformac.com/
https://marvelapp.com/ 
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Framer https://framer.com/

aplikacja do tworzenia zaawansowanych prototypów aplika-

cji, działająca na styku programowania (w CoffeeScript) i pro-

jektowania wizualnego

Balsamiq https://balsamiq.com/

przydatna aplikacja do szybkiego tworzenia makiet typu lo-fi

Atomic https://atomic.io/

narzędzie podobno do Principle, z tą różnicą, że działa 

w przeglądarce (dane zapisują się w chmurze)

Papier i ołówek

Narzędzia analityczne oraz UX

https://framer.com/
https://balsamiq.com/ 
https://atomic.io/ 
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Przed badaniami

Czy zostały określone powody badania (np. 
niska konwersja)?

Czy został określony cel (cele) badania (np. 
zebranie rekomendacji, które mogą poprawić 
konwersję)?

Czy została określona grupa docelowa projektu?

Przykładowe kryteria dookreślające grupę docelową:

• Przedział wiekowy

• Zawód/wykształcenie

• Wielkość firmy, w której pracuje

• Jakie problemy zostaną rozwiązane przez projekt

• W jaki sposób obecnie rozwiązują problemy porusza-
ne przez projekt

4.1. Badania
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Czy znany jest kontekst dalszych prac ( jakie 
będą podejmowane etapy po badaniach np. 
wprowadzenie poprawek, zaprojektowanie no-
wego interfejsu)? 

Czy zostały określone hipotezy badawcze?
Czy były już wcześniej przeprowadzane badania 
w tym lub podobnym temacie?

Czy określono metody badawcze takie jak ey-
etracking, sortowanie kart itd.)?

Wybór metody badawczej powinien także zależeć od 

czasu, który może być przeznaczony na badania. Testy 

korytarzowe są łatwe i szybkie w wykonaniu, ale mogą 

nie przynieść wniosków o takiej samej jakości, co wywia-

dy i testy z faktycznymi użytkownikami.

Rekrutacja

Czy zdecydowano ile osób powinno zostać zre-
krutowanych? 

W przypadku badań jakościowych powinno być to co 

najmniej 5 osób.
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Czy przygotowano wytyczne do rekrutacji?

Bardzo ważne w przypadkach, gdy nie została wcześniej 

dookreślona precyzyjnie grupa docelowa.

Czy przygotowano ankietę rekrutacyjną?

Badania

W przypadku badań IDI lub testów użyteczno-
ści: Czy przygotowano specjalne pomieszcze-
nie (laboratorium), w który zostaną przeprowa-
dzone badania?

Podczas prowadzenia spotkań z użytkownikami nie 

powinno znajdować się w nim zbyt wiele przedmiotów 

(mogących przyciągać uwagę osoby badanej) oraz 

w miarę możliwości nikt nie powinien przeszkadzać 

w spotkaniu.

Czy przygotowano dokumenty o zachowaniu 
poufności przez osobę badaną?

Powinny zostać podpisane na początku spotkania.
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Czy przetestowano oprogramowanie służące do 
nagrywania?

Warto zrobić to wcześniej oraz bezpośrednio przed spo-

tkaniem, ponieważ z tego typu oprogramowaniem mogą 

wystąpić nieprzewidziane problemy.

Czy zadbano odpowiednio o komfort osoby 
badanej?

Na samym początku warto zaproponować coś do picia 

oraz zadać kilka łatwych pytań rozluźniających.

Po badaniach

Czy z nagrań oraz notatek ze spotkań wylistowa-
no najważniejsze, z punktu widzenia projektu, 
zagadnienia, które pojawiły się podczas spotkań?

Wśród nich powinny się znaleźć bezpośrednie cytaty z badań.

Czy w raporcie został dodany wstęp opisujący 
powody, cel, grupy docelowe oraz hipotezy 
badawcze?

Jego obecność pozwoli zrozumieć kontekst badań. 

Będzie to szczególnie potrzebne, gdy ktoś będzie chciał 

wrócić do wyników badań po upływie czasu.
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Czy raport poza cytatami i relacją z badań zawie-
ra rekomendacje badacza co do dalszego postę-
powania w danym projekcie?

Osoba, która prowadziła spotkania często ma najwięcej 

przemyśleń związanych z badanym zagadnieniem, dlatego 

warto wykorzystać jej wiedzę nt. projektu i spisać ją w for-

mie rekomendacji w odpowiednich miejscach raportu.

Przed projektowaniem

Czy został określony cel projektu? 

Powinien być w miarę możliwości precyzyjnie określony.

Czy określono kryteria sukcesu projektu (np. 
zwiększenie konwersji o 0,5%)?

Warto zadbać, by kryteria sukcesu były przede wszystkim 

mierzalne i możliwe do osiągnięcia. Nie powinno zakła-

dać się zbyt dużych wymogów, co do projektu, albo zało-

żyć, że oczekiwany współczynnik (np. konwersja) będzie 

rosła w miarę upływu czasu.

4.2. Projektowanie
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Czy zostały określone wytyczne projektu związa-
ne z biznesem?

Przed rozpoczęciem projektu swoje oczekiwania wobec 

niego powinny wyrazić wszystkie działy i osoby, których będą 

dotykały (bezpośrednio oraz pośrednio) efekty realizacji.

Czy zostały określone ograniczenia technolo-
giczne? 

Jeżeli takowe występują powinny być przekazane oso-

bom, które będąodpowiedzialne za projektowanie.

Na jakie rozdzielczości powinny zostać przygo-
towane makiety?

Czy zostały określone główne wady obecnego 
rozwiązania ( jeżeli takowe istnieją)?

Czy, jeżeli budżet na to pozwala, to zaplanowa-
no etap badawczy/analityczny?

Każde zadanie oparte o projektowanie warto poprzedzić 

etapem analizy danych lub badań, z którego może wynik-

nąć potrzeba zmiany, doprecyzowania lub dodania celów 

projektowych.

Czy określono osoby, które oceniają i akceptują 
wyniki projektu?
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Czy określono, kto i na jakich etapach będzie 
pracował przy projekcie? 

Tutaj także ewentualne określenie relacji między agen-

cją a klientem tj. zakresu obowiązków poszczególnych 

podmiotów.

Czy zdecydowano i opisano z jaką dokładnością 
mają zostać przygotowane makiety? 

Do wyboru lo-fi (niska szczegółowość) / mid-fi (zadbanie 

o wygląd layoutu, bez większych interakcji) / hi-fi (wysoka 

szczegółowość, zarówno pod względem interakcji, jak 

i wizualnym – zgodności z Guidelines)

Czy ustalono deadline projektu? 

Oraz w szczególnych przypadkach deadline’y pośrednie 

na dostarczenie efektów poszczególnych etapów.

Zbieranie materiałów

Czy sprawdzono archiwa na potrzeby weryfika-
cji obecności w nich danych/plików mogących 
przydać się w kontekście tego projektu?
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Czy zebrano z narzędzi analitycznych dane ilo-
ściowe pod kątem projektu? 

Nawet jeżeli nie zaplanowano etapu analitycznego warto 

zebrać dane, by móc się nimi podeprzeć w razie powsta-

nia wątpliwości podczas projektowania.

Jak wyglądają podobne realizacje w serwisach 
konkurencji?

Jak wyglądają podobne realizacje w serwisach 
spoza branży?

Inspiracji warto szukać także poza branżą.

Jakie zachowania, konwencje lub oczekiwania mogli 

przynieść ze sobą użytkownicy, którzy mieli do czynienia 

z podobnymi realizacjami np. u konkurencji?

Projektowanie

Czy poszczególne elementy projektowanego 
interfejsu są zgodne z Orange Digital Guidelines? 

Stopień trzymania się standardów powinien być naj-

większy przy makietach hi-fi, w przypadku lo-fi projektant 

powinien co najmniej wziąć pod uwagę odpowiednie gridy 

i rozmiary fontów.
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Czy tam, gdzie to możliwe wykorzystano ele-
menty interfejsu wcześniej już zaprojektowane 
(i wykorzystane w innych miejscach serwisu)? 

Pomoże to powracającym użytkownikom na szybkie i ła-

twe wykonywanie powtarzających się czynności.

Czy przewidziano wszystkie możliwe sytuacje, 
w których użytkownik może napotkać błędy 
i zaprojektowano możliwości szybkiego ich roz-
wiązania? 

Czy elementy interfejsu służące do wykonania 
najważniejszych akcji są wyróżnione (i widać 
wyraźną różnicę między nimi a elementami słu-
żącymi do wykonania akcji pobocznych)?

Czy przewidziano, że odbiorcami projektowane-
go interfejsu będą użytkownicy o różnym pozio-
mie umiejętności? 

Nie każdy użytkownik internetu posiada takie same kom-

petencje i doświadczenie w posługiwaniu się interfejsami, 

dlatego warto o tym pamiętać podczas projektowania.

Czy zadbano o odpowiednie rozmieszczenie 
elementów, aby wizualnie sprawiały wrażenie 
odpowiednio pogrupowanych tematycznie? 
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Czy przewidziano możliwość ewentualnej roz-
budowy projektowanego widoku o nowe ele-
menty w późniejszych czasie (np. dodanie kolej-
nych pakietów, modułów itd.)?

Czy pojawiające się komunikaty i alerty są zrozu-
miałe (pod względem treści) i czytelne (wizual-
nie) dla użytkownika?

Czy zaprojektowane formularze zawierają tylko 
niezbędne pola?

Czy przy formularzach została zaprojektowana 
odpowiednia walidacja ze zrozumiałymi komu-
nikatami o błędach?

Czy wszystkie informacje i elementy wymagają-
ce weryfikacji prawnej zostały przeanalizowane?
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jakościowe
schemat podejmowania 
decyzji projektowych  
i oceny realizacji
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5.1. Status i poczucie kontroli

Istotnym aspektem użytkowania rozwiązań cyfrowych jest zapew-
nienie użytkownikowi, poprzez komunikowanie statusu (skąd przy-
chodzi, gdzie jest, dokąd może iść), poczucia kontroli pozwalającego 
mu - zamiast marnować uwagę i energię na odnajdywanie się w sys-
temie - skoncentrować się na realizacji zadania.  

Status sprowadza się do informowania użytkownika o obecnym 
stanie systemu. Użytkownik będzie się czuł bardziej komfortowo, 
wiedząc, co obecnie dzieje się oraz co stanie się po wykonaniu kon-
kretnej akcji. Dobrze komunikowany status sprawia, że użytkownik 
będzie pewniejszy, a jego zaufanie do produktu wzrośnie. Status 
również może motywować użytkownika do wykonania zadania. Jeśli 
użytkownik widzi, że zbliża się do swojego celu i dokonuje postępu, 
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jest bardziej skłonny dokończyć to co zaczął (np. kroki w procesie 
zamówienia).

Dawanie poczucia kontroli, to wprowadzenie takich elementów 
interfejsu, które umożliwią użytkownikowi kontrolę nad jego spo-
sobem poruszania się w serwisie. Użytkownicy popełniają błędy 
i pomyłki - jednym z kluczowych elementów kontroli jest wspieranie 
funkcji „redo” i „undo” czyli „ponów” i „cofnij”. Możliwość wprowa-
dzania zmian, czy edycji danych na każdym kroku, daje użytkowni-
kowi poczucie kontroli. Jednak możliwość naprawienia błędu to nie 
jedyny jej aspekt. Użytkownicy powinni również posiadać możliwość 
swobodnego korzystania z nawigacji, np. gdy użytkownik schodzi do 
coraz niższego poziomu podkategorii produktowej, powinien mieć 
możliwość cofnięcia się, czyli nawigowania bez ograniczeń i bez po-
trzeby używania przycisku „wstecz” w przeglądarce. 

Dlaczego status i poczucie kontroli są istotne?
Brak widocznego statusu dezorientuje użytkownika, sprawiając, że 
może mieć mniejszą pewność swoich akcji, co zmniejszy jego zaufa-
nie do produktu. Może wtedy poczuć się zagubiony lub miotać się 
między podstronami bez skutku. To natomiast prowadzi do frustra-
cji, a ta może być powodem porzucania strony, co zmniejsza kon-
wersję oraz rentowność produktu.

Elementy, które powinny pojawić się na stronie, aby dać użytkowni-
kowi poczucie kontroli oraz pokazać mu jego status (miejsce, gdzie 
obecnie się znajduje):

menu

logo (umożliwiające powrót do strony głównej)
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wyszukiwarka

breadcrumbs (pol. nawigacja okruszkowa)

dobrze widoczne i łatwe do znalezienia formy kontaktu

filtry i opcje sortowania na listach produktów

elementy umożliwiające „cofanie” błędów

Checklista dobrych praktyk:

Czy forma i treść poszczególnych elementów interfejsu 
(np. przycisków, linków) jest zgodna ze sposobem ich 
działania?

Czy system komunikuje się zrozumiałym językiem - sło-
wami, frazami i symbolami znanymi użytkownikowi? In-
formacje te powinny wiązać się z światem rzeczywistym 
(odnosić się do niego) i być naturalne dla każdej osoby.

Czy sposób działania elementów interfejsu jest łatwo 
rozpoznawalny i zrozumiały na pierwszy rzut oka?

Czy użycie wszystkich ikon jest oczywiste i nie wymaga 
wyjaśnienia? Jeśli ikony nie są jednoznaczne, to czy 
została dodana etykieta?

Czy wszystkie stany interfejsu są przedstawione jasno? 
Czy zmiana stanu jest widocznie komunikowania?

Czy obecny stan systemu jest widoczny i zrozumiały dla 
użytkownika?
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5.2. Konsekwencja i konwencjonalność

Konsekwencja jest stosowaniem tych samych zasad i wzorców w ca-
łym projekcie, m.in.: identycznego formatowania, kolorów, kształtów 
oraz rozmiarów. Konsekwentne przestrzeganie designu sprawia, że 
użytkownicy nie muszą uczyć się obsługi serwisu, co jest zajęciem 
czasochłonnym. Dodatkowo każda kolejna podstrona będzie dla 
użytkownika oczywista, dzięki czemu bez problemu będzie mógł jej 
używać. Jednym zdaniem, konsekwencja to spójność pomiędzy ele-
mentami interfejsu.

Konwencjonalność to przestrzeganie standardów, które zostały za-
akceptowane w branży, jako zasady dobrego designu. Dla przykładu, 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych konwencji jest umieszczanie 
logo w lewym górnym rogu strony, które powoduje, że identyfikacja 
strony, jak i położenie użytkownika jest momentalne. Przestrzeganie 
konwencji jest wskazane ze względu na to, że użytkownicy, za sprawą 
innych stron internetowych, zwykle są przyzwyczajeni do tych wzor-
ców. Nieprzestrzeganie konwencji może zdezorientować użytkownika, 
utrudniając nawigację oraz korzystanie z serwisu. 

Niektóre popularne konwencje, jak np. przedstawianie galerii zdjęć 
w formie slidera (karuzeli) noszą znamiona nieużyteczności (stosunek 
ilości czynności, które musi wykonać użytkownik nie jest współmierna 
do otrzymywanych efektów). Swoją powszechność zawdzięczają za-
zwyczaj wysokiemu poziomowi efektywności (kosztem efektywności). 
Należy stosować je z rozwagą i próbować znaleźć bardziej użyteczne 
odpowiedniki (aż w końcu lepsza konwencja wyprze gorszą). 
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Dlaczego konsekwencja i konwencjonalność są istotne?
Brak konwencjonalności w projekcie może spowodować dezorienta-
cję użytkowników, którzy będą spodziewać się standardowych roz-
wiązań. W szczególności dotyczy to osób o niskich umiejętnościach 
technologicznych, które są mniej skłonne do uczenia się nowych 
umiejętności. Ci użytkownicy stanowią często dużą część grupy od-
biorczej. Należy wziąć pod uwagę, że kiedy użytkownik zostaje skon-
frontowany z interfejsem o wysokim progu poznawczym, najczęściej 
porzuca serwis/aplikację przyczyniając się tym samym do zwiększenia 
współczynnika odrzuceń.

Niski poziom konsekwencji lub jej brak, podobnie jak brak konwencjo-
nalności, może wprowadzić użytkownika w dezorientację oraz spowo-
dować frustrację. Użytkownicy od pierwszych momentów spędzonych 
w serwisie/aplikacji uczą się wyglądu elementów, wizualnych wskazó-
wek oraz konwencji. Przechodząc do innej części serwisu, oczekują, że 
wiedza, którą posiedli do tego momentu dalej obowiązuje. Wszelkie 
zmiany pomiędzy funkcjonalnością lub wyglądem elementów na pod-
stronach zaskoczą użytkownika. 

Przykładowe konwencje, które warto rozważyć podczas projektowania:

logo jest zawsze widoczne w lewym, górnym rogu strony

kliknięcie na logo w menu zawsze przenosi użytkownika na 
stronę główną

wyszukiwarka jest zawsze dostępna w głównej listwie menu, 
obok logo
wyszukiwarka jest identyfikowana ikoną lupy
wyszukiwarka wyświetla podpowiedzi kontekstowe
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użytkownik może nawigować stronę klikając na menu okrusz-
kowe (ang. breadcrumbs)

wszelkie linki informacyjne, dane kontaktowe i regulaminy są 
widoczne w stopce

filtry uaktualniają listing w czasie rzeczywistym

Checklista dobrych praktyk:

Czy ruch i animacja elementów interfejsu jest konse-
kwentna pomiędzy widokami?

Czy ikony i etykiety są zgodne z konwencjami oczywisty-
mi dla użytkownika (np. ikona lupy w wyszukiwarce) i czy 
będą zrozumiałe dla odbiorców projektu?

Czy położenie elementów interfejsu jest konsekwentne 
przez cały system?

Czy język i nazewnictwo elementów jest konsekwentne 
w całym systemie?

5.3. Redukcja i prostota

Ludzie chętniej korzystają z rzeczy, które są przejrzyste i proste w uży-
ciu. Jak powiedział Einstein: “Wszystko powinno być tak proste, jak 
to tylko możliwe, ale nie prostsze”. Dobry design powinien być więc 
prosty, jednocześnie bez ograniczania funkcjonalności serwisu/aplika-
cji i możliwości użytkownika.
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Checklista dobrych praktyk:

Czy każdy krok w sekwencji wykonywania zadań jest 
oczywisty dla użytkownika?

Czynniki jakościowe

Projektantom zdarza się popadać w przesadny perfekcjonizm, który 
sprawia, że  każdy element interfejsu i treści chcą dokładnie i szcze-
gółowo zaprojektować. Tymczasem według Steve’a Kruga (auto-
ra bestsellerowej książki UX “Don’t Make Me Think!”) użytkownicy 
w większości wypadków nie korzystają z produktów i usług w sposób, 
jaki projektanci zamierzyli, a wręcz przeciwnie - suną do przodu mo-
mentalnie skanując strony w celu znalezienia kolejnego elementu do 
kliknięcia. Jest to ważna kwestia do wzięcia pod uwagę, ponieważ 
użytkownicy najczęściej nie wchodzą na stronę, żeby poczytać tekst 
który został zredagowany przez dział marketingu, czy żeby zobaczyć 
reklamę - wchodzą na stronę w celu wykonania zadania lub zdobycia 
konkretnej informacji. Jak pokazują badania, użytkownicy omija-
ją elementy, które nie pomogą im wykonać danego zadania. Treści 
zbędne lub natarczywe, takie jak np. wyskakujące okna czy reklamy 
wideo, które uruchamiają się od razu po wejściu na stronę są zwykle 
pomijane przez użytkowników, a dodatkowo tylko ich frustrują. Przy 
projektowaniu produktów cyfrowych wielu projektantów trzyma się 
reguły KISS, z języka angielskiego „Keep It Simple Stupid”, co na język 
polski można przetłumaczyć jako „nie komplikuj, głuptasku”. Według 
KISS produkty i usługi powinny być jak najprostsze, żeby użytkownicy 
mogli bezproblemowo dokonać tego, po co weszli na stronę (prosto-
ta), a wszelkie elementy niepotrzebne użytkownikowi powinny zostać 
usunięte (redukcja).
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Czy ścieżka wykonywania zadań jest logiczna?

Czy wszystkie dane, które użytkownik musi wpisać  
(np. w formularzach) są niezbędne?

Czy symbole i ikony użyte są w sposób oczywisty i stosu-
ją się do konwencji (np. lupa dla wyszukiwarki)?

5.4. Elastyczność

Ze względu na szerokie spektrum potencjalnych użytkowników, wi-
tryny internetowe czy aplikacje nie mogą idealnie spełniać potrzeb 
wszystkich. Powinny jednak być elastyczne - zmieniać się w zależności 
od potrzeb lub posiadać możliwość dostosowania do indywidualnych 
wymogów, aby lepiej służyć danym użytkownikom. Personalizacja, 
customizacja i Responsive Web Design są kluczowymi cechami ela-
styczności produktów cyfrowych. Zostały one opisane poniżej.

Personalizacja
Personalizacja to dostosowywanie treści oraz wyglądu interfejsu do 
potrzeb oraz indywidualnych cech użytkownika. Personalizacja ma na 
celu poprawienie doświadczenia użytkownika oraz zwiększenie satys-
fakcji z produktu/usługi. Identyfikowanie użytkownika w celach perso-
nalizacji następuje zazwyczaj poprzez logowanie lub pliki cookies (pol. 
ciasteczka).
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Personalizacja jest również doskonałym narzędziem marketingowym, 
dzieje się tak, dlatego że dostosowując treści, produkty czy usługi, 
sprawiamy, że użytkownicy dostają lepiej dopasowane rekomenda-
cje. Dzięki zaawansowanej analityce danych ilościowych, systemy 
rekomendacji są w stanie przewidzieć, czego klient może chcieć lub 
szukać. Im więcej wiadomo o konkretnym użytkowniku, tym większa 
jest możliwość promowania konkretnych usług i produktów pod jego 
potrzeby.

Customizacja
Customizacja w porównaniu do personalizacji jest dostosowywaniem 
treści do potrzeb użytkownika, ale przez samego użytkownika. Projek-
tant daje mu możliwość zindywidualizowania swojego doświadcze-
nia, może to być osiągnięte poprzez ustawienia konta, modularność 
serwisu lub inteligentny silnik np. jak w przypadku Facebooka, gdzie 
użytkownik ma możliwość zaznaczyć, że chce widzieć więcej pewnych 
treści lub mniej innych.

Responsive Web Design
Jednym z najważniejszych aspektów personalizacji jest responsyw-
ność (ang. RWD - Responsive Web Design), czyli dostosowywanie 
treści do urządzenia, z którego użytkownik przegląda dany inter-
fejs. W dzisiejszych czasach, w związku z dużą popularnością table-
tów i smartfonów, witryny internetowe powinny być projektowane 
z uwzględnieniem możliwości dostosowania do różnych rozdzielczo-
ści ekranów.
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Checklista dobrych praktyk:

Czy użytkownik posiada możliwość personalizowania 
treści? W tym: czy użytkownik ma możliwość usunięcia lub 
ukrycia treści, których nie potrzebuje lub go nie interesują?

Czy produkty polecane/rekomendowane są spersonalizo-
wane pod względem użytkownika? 

Czy strona/aplikacja działa i wygląda poprawnie na wszyst-
kich urządzeniach? Należy sprawdzić przynajmniej:

• Telefony komórkowe (320x480)

• Tablety w trybie portrait (768x1024)

• Tablety w trybie landscape (1024x768)

• Komputery/laptopy z matrycą HD (1366x768)

• Komputery/laptopy z matrycą FullHD (1920x1080)
• Komputery/laptopy z matrycą wysokiej rozdzielczości  

4K (3840x2160)

5.5. Szybkość

Szybkość działania i wczytywania się witryny internetowej/aplika-
cji/produktu/usługi jest bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym 
na odbiór danego systemu przez użytkownika. Ludzie nie lubią cze-
kać na wczytanie się strony/aplikacji - potrafi to skutecznie odstra-
szyć użytkownika, zwiększając współczynnik odrzuceń produktu. 
Wiele czynników może wpłynąć na powolne działanie produkty cy-
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frowego. Może to być m.in.: słaba optymalizacja kodu źródłowego, 
brak odpowiedniej kompresji grafiki lub prędkość serwera. Wolne 
działanie strony czy aplikacji może nie tylko odstraszyć potencjal-
nego klienta/użytkownika, ale może również negatywnie wpłynąć 
na długoterminową opinię tej osoby o firmie i marce.

Urządzenia mobilne - doświadczenia „w ruchu”
Użytkownicy urządzeń mobilnych, którzy są „w ruchu” polegają na 
dostępie do internetu dzięki sieci 3G/LTE. Zanim jednak sieć będzie 
mogła udostępnić użytkownikowi przeglądaną stronę, jego urzą-
dzenie musi połączyć się z lokalną anteną, ta z kolei przesyła żąda-
nie do najbliższego centrum operatora. W tym momencie operator 
użytkownika działa jako jego ISP - Internet Service Provider, który 
łączy żądanie przez serwery DNS do serwera hostującego treści. 
Każdy z kroków dodaje opóźnienie od czasu wpisania adresu lub 
kliknięcia linku do momentu dostarczenia treści przez infrastruk-
turę operatora. Czas trwania wszystkich tych kroków może dodać 
tysiące milisekund dodatkowego opóźnienia, co wpłynie na ogólne 
doświadczenie użytkownika.

Wpływ na pozycjonowanie
Prędkość działania i ładowania się strony jest również brana pod 
uwagę przez algorytmy wyszukiwarek internetowych i wpływa na jej 
pozycję w wynikach wyszukiwania. Strony wolne będą pozycjono-
wane niżej, co sprawi, że ruch na stronie będzie mniejszy, to nato-
miast może wpłynąć negatywnie na realizację celów biznesowych. 
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Checklista dobrych praktyk:

Czy strona przeszła walidację W3C?
https://validator.w3.org/

Czy strona nie posiada żadnych poważnych błędów we-
dług Google PageSpeed Insights?
https://developers.google.com/speed/pagespeed

5.6. Efektywność

Efektywność polega na optymalizacji sposobu poruszania się użyt-
kownika po systemie, dążąc do spełnienia wcześniej założonych 
celów biznesowych. Jedną z miar, którymi może być mierzona efek-
tywność systemu jest współczynnik konwersji, określany na podsta-
wie celów biznesowych. W zależności od rodzaju działalności może 
to być:

zachęcanie użytkowników do przebywania jak najdłużej na 

stronie oraz do częstego odwiedzania jej,

zwiększenie zaangażowania użytkowników, 

promowanie wartości oraz jakości marki,

dostarczanie treści informacyjnych oraz pomocniczych,

zbieranie zgłoszeń za pomocą formularza kontaktowego lub 
newslettera,

bezpośrednie zwiększenie sprzedaży produktów i usług.

https://validator.w3.org/
https://developers.google.com/speed/pagespeed
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Checklista dobrych praktyk:

Czy wszystkie kroki w procesie realizującym cele bizneso-
we są niezbędne?

Czy wszystkie wymagane pola formularza (np. rejestracji, 
złożenia zamówienia) są niezbędne?

Czy informacje i elementy dodatkowe w procesie zakupo-
wym nie odciągają użytkownika od zamierzonego celu?

Zwiększenie efektywności to najczęściej optymalizacja procesów 
poprzez wykorzystywanie metod UX. Dzięki nim można określić 
główne problemy użytecznościowe, sposoby na optymalizację 
procesów oraz zwiększenie efektywności celów biznesowych. Naj-
częściej kluczem do zwiększenia konwersji jest skrócenie drogi do 
celów użytkownika oraz ułatwienie kroków w procesach.

5.7. Zapobieganie błędom i pomoc

Zapobieganie błędom to projektowanie produktów cyfrowych 
w sposób, który nie wprowadza użytkownika w błąd. Projektant nie 
może dopuścić do sytuacji, w której użytkownik marnuje czas na 
czynności, które nie przynoszą mu żądanego efektu np. dostosowy-
wanie produktu pod swoje potrzeby lub znajdowanie odpowied-
niego produktu dla siebie tylko po to, żeby dowiedzieć się, że taki 
produkt nie istnieje lub jest niedostępny. 
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W idealnym świecie użytkownik nie powinien trafiać na błędy, jednak 
zdarzają się one nawet w najlepszych i najdokładniej testowanych 
produktach. Projektant powinien wprowadzić mechanizmy, które 
pozwalają na łatwe i bezproblemowe cofnięcie błędu. Często używaną 
praktyką są opcje „redo” i „undo”, czyli umożliwienie użytkownikowi 
cofania i ponawiania kroków.

Nawet, gdy zastosujemy się do powyższych wskazówek, zdarzają się 
sytuacje, w których użytkownik może potrzebować dalszej pomocy. 
W zależności od produktu i czynności, dodatkowe informacje po-
mocnicze mogą zostać wdrożone w formie tooltipów informacyjnych, 
sekcji FAQ czy podstron pomocy. Kolejnym ważnym aspektem są wi-
doczne i łatwe do znalezienia formy kontaktu. Jak pokazują badania, 
użytkownicy czują się pewniej wiedząc, że w wypadku problemu jest 
ktoś, kto może im pomóc.

Checklista dobrych praktyk:

Czy strony błędów, np. „błąd 404”, posiadają użyteczne 
informacje umożliwiające użytkownikowi cofnięcie się 
lub przejście do odpowiedniej sekcji?

Czy stopka zawiera linki do podstron pomocniczych 
takich jak np. FAQ?

Czy stopka zawiera informacje kontaktowe?

Czy strona/aplikacja umożliwia użytkownikowi cofnięcie 
lub usunięcie błędów?
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6.0  
Słowniczek
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Analityka
Zbieranie oraz analiza danych, która ma na celu zidentyfikowanie 
ulepszeń dążących do spełniania np. celów biznesowych. Najczę-
ściej używaną platformą do analizy stron internetowych lub aplikacji 
jest Google Analytics.

Architektura informacji
Organizowanie i etykietowanie struktury strony lub aplikacji w celu 
optymalizacji nawigacji oraz ułatwienia użytkownikowi dostępu do 
zawartości.

Axure
Oprogramowanie używane do tworzenia interaktywnych makiet i pro-
totypów. Więcej o programie można przeczytać w rozdziale „Narzędzia 
analityczne oraz UX”.

Badania deklaratywne
Badanie, w którym użytkownicy podają swoje deklaracje, których 
badacz nie jest zazwyczaj w stanie potwierdzić (ich zgodności z rze-
czywistością). Dla przykładu może to być ankieta - użytkownicy po 
odebraniu ankiety wypełnią ją swoimi deklaracjami i wyniki w ten 
sposób uzyskane nie powinny być traktowane jako obiektywny ob-
raz poruszanego problemu.
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Breadcrumbs (pol. nawigacja okruszkowa)
Technika nawigacji używana w interfejsach użytkownika. Umożliwia 
użytkownikom śledzenie ich aktualnej pozycji, najczęściej umiesz-
czana pod menu głównym strony.

Drop-off rate
Odsetek sesji, w których użytkownik opuszcza serwis po odwiedze-
niu jednej strony bez wchodzenia z nią w interakcję. 

Feedback (pol. informacja zwrotna)
W wypadku interfejsu jest to zazwyczaj informacja w formie wizual-
nej lub tekstowej, która potwierdza akcję użytkownika np. komuni-
kat po dodaniu przedmiotu do koszyka oraz cyfra reprezentująca 
liczbę przedmiotów w koszyku.

Heatmapa (pol. mapa cieplna)
Obraz lub mapa, która w formie wizualnej reprezentuje najczęściej 
używane rejony interfejsu. Rejony „najgorętsze” (te najbardziej uży-
wane/popularne) są zazwyczaj reprezentowane czerwonym kolo-
rem, natomiast te „najzimniejsze” (najmniej używane/popularne) 
- kolorem niebieskim.

Heurystyki
Ogólnie przyjęte zasady projektowania (tzw. „dobre praktyki”). Naj-
bardziej popularnymi i najczęściej wykorzystywanymi heurystykami 
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w kontekście badania UX, są te opracowane przez Jakoba Nielsena 
w 1994 r.

Input
Element interfejsu odpowiedzialny za przyjmowanie danych od użyt-
kownika, może to być między innymi pole tekstowe, w które użyt-
kownik wpisuje swój adres e-mail.

Interesariusz
Osoba fizyczna lub prawna mająca możliwość wpływać na projekt 
oraz pozostaje pod wpływem efektów tych działań, np. pracownik, 
klient, partner, użytkownik.

Iteracja
Używana najczęściej w kontekście projektowania iteratywnego (ang. 
iterative design process). Jest to cykliczny proces udoskonalania 
projektu  polegającym na prototypowaniu, testowaniu, analizowaniu 
i wdrażania udoskonaleń. Iteracja jest kolejnym krokiem w powta-
rzającym się procesie cykli.

Konwersja/ Współczynnik konwersji
Liczba użytkowników, którzy wykonali pozytywną akcję określoną 
przez cele biznesowe. W zależności od typu produktu/usługi może to 
być między innymi kupienie produktu, zapisanie się do newslettera 
czy ściągnięcie katalogu.
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Link zewnętrzny
Link przekierowujący użytkownika poza obecną witrynę.

Lorem ipsum
Najpopularniejszy tekst używany do wypełnienia prototypu lub 
szkieletu strony, gdy finalna zawartość strony nie jest jeszcze gotowa. 
Umożliwia programistom sprawdzenie czy układ strony nie ulegnie 
zmianie po wypełnieniu zawartością.

Makieta
Plan/ koncepcja rozkładu, pozycji i wyglądu projektowanego interfejsu.

Moduł
Osobny element interfejsu, który zazwyczaj jest odpowiedzialny 
za konkretną funkcję lub wyświetlanie określonych treści. Budowa 
modularna pozwala na łatwe dostosowanie interfejsu do potrzeb 
użytkownika poprzez włączanie i wyłączanie modułów. 

Nagłówek
Górna część strony internetowej lub aplikacji, zazwyczaj zawierająca 
nawigację.

Naturalne środowisko 
Środowisko, w którym użytkownik wykonuje określone czynności. 
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Na przykładzie aplikacji bankowej - może to być sprawdzanie środ-
ków na koncie podczas czekania w kolejce do kasy. Kontekst użycia 
daje projektantowi cenne informacje, jak np. jakiego urządzenia 
użytkownik używa czy co może chcieć osiągnąć.

Nawigacja
Elementy interfejsu, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się 
pomiędzy podstronami serwisu lub sekcjami aplikacji.

Newsletter
Cykliczne informacje marketingowe dostarczane do użytkowników 
w formie e-maili. Najczęściej są to informacje o nowych treściach, 
produktach lub promocjach. 

Nielsen Norman „NN/g”
Firma założona w 1998 roku przez Jakoba Nielsena, Dona Normana 
oraz Bruce’a Tognazzini, zajmująca się głównie tematyką user expe-
rience, użyteczności oraz projektowania interakcji. NN/g jest znane 
z publikacji, które zrewolucjonizowały wyżej wymienione dziedziny.  

Ocena ekspercka
Ocena przeprowadzana przez ekspertów użyteczności (najczęściej 
UX Designerów lub UX Researcherów) na produkcie cyfrowym. Oce-
na ekspercka to szersze pojęcie, które zawiera wiele metod, między 
innymi wędrówkę poznawczą i heurystyki. Za ich pomocą ekspert 
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ocenia elementy, takie jak: architektura informacji, zakres treści oraz 
sposób interakcji z produktem/usługą.

Okno dialogowe
Okno pokazujące się podczas przeglądania strony internetowej lub 
aplikacji, zazwyczaj wymagające odpowiedzi lub podjęcia decyzji 
przez użytkownika.

Pop-up
Wyskakujące okno które, w porównaniu do okna dialogowego, nie musi 
wymagać odpowiedzi/decyzji użytkownika, może to być np. reklama.

Produkty cyfrowe
Wszystkie produkty stworzone w formie elektronicznej, które można 
np. pobrać na dysk komputera ( jak piosenki, filmy, audiobooki) lub 
można używać ich online ( jak strony internetowe czy aplikacje).

Prototyp
Funkcjonalny (działający) model strony internetowej/aplikacji, który 
stanowi podstawę do dalszych testów i produkcji.

Scenariusz badania
Plan, który przedstawia krok po kroku, jak badanie będzie wyglądać 
oraz jakie pytania będą zadawane użytkownikom.
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Stopka
Dolna część strony internetowej lub aplikacji, wyświetlana po jej 
zawartości, na samym końcu. 

Strona główna
Nazywana również stroną domową lub z angielskiego homepage. 
Jest to strona ładowana przez przeglądarkę po wpisaniu bezpośred-
niego adresu URL strony.

System
Strona internetowa lub aplikacja, z którą użytkownik wchodzi w inte-
rakcję.

Szkielet strony
patrz: Makieta

Ścieżka użytkownika
Przedstawienie drogi na stronie internetowej/aplikacji, którą użyt-
kownik musi pokonać, aby zrealizować zamierzony cel. Często pre-
zentowane w formie diagramu.

URL
Adres strony internetowej, zazwyczaj zaczynający się na „www”.
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UXPin
Narzędzie internetowe używane do tworzenia szkieletów oraz prototypów.

Użyteczność
Użyteczność sama w sobie to miara, która definiuje czy coś jest uży-
teczne, czyli czy jest łatwe i intuicyjne do użycia.

Wersja kontrolna
Wykorzystywana w testach A/B. Jeden z dwóch wariantów strony lub 
aplikacji, który na potrzeby badań pozostaje niezmieniony. Umożli-
wia porównanie wprowadzonych zmian w drugiej wersji produktu, 
by ocenić ich skuteczność.

Współczynnik odrzuceń (ang.drop-off rate)
Odsetek sesji, w których użytkownik opuszcza serwis po odwiedze-
niu jednej strony, bez wchodzenia z nią w interakcję. 

Zespół projektowy
Zespół ludzi współtworzący produkt cyfrowy. Członkami zespołu 
mogą być między innymi specjaliści UX, project managerowie, pro-
gramiści, copywriterzy i graficy. 
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na starcie projektu: chcesz, aby 
całość projektu miała spójną koncepcję UX

w trakcie projektu: Twój zespół napotkał 
problemy projektowe, które może warto 
by skonsultować z kimś doświadczonym

przed zamknięciem projektu: zależy Ci na 
oddaniu wysokiej jakości produktu, by klient
powracał i rekomendował Twoją pracę

Chcesz podnieść 
zadowolenie Twoich Klientów 
i pracować sprawniej? 

Kiedy możemy pomóc? 

natychmiastowy dostęp do wiedzy 
i doświadczenia 

zakres konsultacji dopasowany 
do potrzeb i budżetu projektu  

oszczędność czasu i kosztów dzięki spójności 
i mniejszej liczbie zmian w projekcie

wzmocnienie relacji z Klientem 
dzięki wysokiej jakości UX w projekcie

Korzyści ze współpracy:

Skorzystaj ze wsparcia 
doświadczonych projektantów UX!

P R A C O W A L I Ś M Y  Z :

napisz do: 
kjurkowski@ideacto.pl 

lub zadzwoń: 
+48 533 339 580Chciałbyś poznać szczegóły usługi?
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ul. Gajowa 32/5
ideacto.pl
kontakt@ideacto.pl
tel. +48 717 072 982

Kontakt

http://ideacto.pl 
mailto:kontakt%40ideacto.pl%20?subject=
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