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IZVLEČEK
V današnjem poslovnem svetu spletno mesto pogosto predstavlja prvi stik potencialnega
kupca s podjetjem. Zato je ključno, da je to informativno, vizualno privlačno, pregledno in
enostavno za uporabo. S tem zadovoljuje potrebe uporabnikov, saj bodo ti v nasprotnem
primeru spletno mesto zapustili in odšli na stran konkurence. Glavni namen diplomske
naloge je bil analizirati spletno mesto podjetja Ugoda d.o.o. ter narediti prototip
prenovljenega spletnega mesta, ki si prizadeva odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in s
tem izboljšati uporabniško izkušnjo. Rezultati analize so pokazali stanje obstoječega
spletnega mesta na tržišču, identificirali

ključne uporabnike in njihove zahteve ter

ugotovili prednosti in slabosti obstoječega spletnega mesta. Ugotovitve smo upoštevali
pri izdelavi prototipa prenovljenega spletnega mesta. Tega smo po izdelavi testirali z
namenom potrditi ali ovreči hipotezo: »Prenovljeno spletno mesto podjetja Ugoda bo
uporabnikom bolj prijazno.« Rezultati testiranja so pokazali, da prototip prenovljenega
spletnega mesta zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo. Podani so bili še nekateri
nadaljnji predlogi, ki bi lahko v prihodnje še dodatno pripomogli k optimizaciji
prenovljenega spletnega mesta.
Ključne besede: uporabniška izkušnja, spletno mesto, podjetje Ugoda, uporabniki,
uporabnost
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ABSTRACT
In today’s business world, the website often represents the first contact between the
potential customer and the business. Therefore, it is essential, that the website is
informative, visually appealing, visible and easy to use so that it meets the user’s needs.
If the website does not fulfill these criteria, potential customers will go to the competitor’s
site. The main purpose of the diploma thesis was to analyze the existing website of the
company Ugoda d.o.o. and create a prototype of its redesign, which tries to solve the
identified problems and thus improve user’s experience. The thesis analyzed the status
of the existing website on the market, identified the key users, detected their expectations
and pointed out the strengths and weaknesses of the website’s design. These findings
were taken into account in the development process of the prototype of the redesigned
website. The prototype was tested in order to confirm or deny the following hypothesis:
“The redesigned website of the company Ugoda will be more user-friendly.” The results
showed that the prototype of the redesigned website provides a better user experience.
In addition, suggestions are made to further optimize the redesigned website.
Key words: user experince, website, company Ugoda, users, usability
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1 UVOD
Razvoj novih tehnologij in spreminjajoči se trendi povečujejo pričakovanja uporabnikov.
Danes se od spletnih mest pričakuje, da ugodijo potrebam uporabnikov takoj, ko pridejo
na spletno mesto. Če uporabniki iskanih informacij ne najdejo takoj, bodo spletno mesto
najverjetneje zapustili in odšli na spletno mesto konkurence (1). Raziskave so pokazale,
da povprečen obisk spletnega mesta traja manj kot minuto, pri čemer največ uporabnikov
le-to zapusti v prvih 1020 sekundah (2). Na žalost veliko podjetji prenovo spletnega
mesta še zmeraj izvaja na podlagi ideje, da bosta uporaba novih tehnoloških elementov
in nov izgled spletnega mesta tisto, kar jim bo doprineslo večji poslovni uspeh. Nov
vizualni izgled spletnega mesta in tehnične izboljšave pa ne pomenijo nujno, da bo
spletno mesto boljše. Če hočemo spletno mesto izboljšati, tako da bo to boljše za
končnega uporabnika, mora temeljiti na ugotovitvah uporabniške izkušnje (3). Ta
združuje potrebe končnih uporabnikov in podjetja ter si prizadeva za izboljšanje
uporabnikove interakcije in percepcije s spletnim mestom. Rezultat je spletno mesto, ki
zadovoljuje potrebe uporabnikov; je intuitivno, koristno in prijetno za uporabo.
Zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje prinaša tudi večji poslovni uspeh. Zato ne
preseneča dejstvo, da se metode preverjanja uporabnosti skozi uporabniško izkušnjo že
vrsto let poslužujejo podjetja, kot so Apple, Amazon, Google ter mnoga druga, kar je tudi
eden izmed dejavnikov, da so iz leta v leto vodilna na svetovnem trgu (1).
Cilj diplomske naloge je bil analizirati obstoječo spletno mesto podjetja Ugoda d.o.o. ter
narediti prototip prenovljenega spletnega mesta. V teoretičnem delu je predstavljena
uporabniška izkušnja, opisane so uporabljene metode in pregled dosedanjih raziskav o
uporabi uporabniške izkušnje. V eksperimentalnem delu so predstavljeni rezultati
testiranja uporabnosti spletnega mesta Ugoda, katere ugotovitve so nato uporabljene pri
izdelavi prototipa prenovljenega spletnega mesta.
Postavili smo naslednje hipoteze:
-

uporabniki z obstoječim spletnim mestom podjetja Ugoda niso zadovoljni,

-

ciljni uporabniki spletnega mesta podjetja Ugoda so večinoma moški,

-

prenovljeno spletno mesto podjetja Ugoda bo uporabnikom bolj prijazno.
1

Namen diplomske naloge je na podlagi obstoječih raziskav in opravljene analize
uporabnosti izdelati prototip prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda. Pri
prenovljenem spletnem mestu bomo poskušali odpraviti ugotovljene težave in spletno
mesto prilagoditi potrebam uporabnikov ter s tem izboljšati uporabniško izkušnjo
spletnega mesta.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

PREDSTAVITEV PODJETJA UGODA D.O.O.

Podjetje Ugoda d.o.o. se že od leta 2004 ukvarja z energetsko in varnostno zaščito
steklenih površin v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih. Za zaščito steklenih
površin uporablja folije vodilnega svetovnega proizvajalca 3M. Na tržišču sodi med
manjša podjetja, saj folije proizvajalca 3M spadajo v premijski cenovni in kakovostni
razred in je z njimi težko doseči visok tržni delež. S folijami za steklo v podjetju
preprečujejo pregrevanje prostorov, znižajo stroške hlajenja in ogrevanja, zaščitijo steklo
pred vlomi in eksplozijami, zagotavljajo zasebnost ter odpravljajo bledenje in bleščanje
računalniških zaslonov. Končni rezultati so izboljšani delovni in bivalni pogoji ter znižani
stroški hlajenja in ogrevanja (4). Več o podjetju Ugoda je možno prebrati v intervjuju z
direktorjem podjetja v eksperimentalnem delu.
2.2

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Pojem uporabniška izkušnja (angl. User Experience, kratica UX) je prvi uporabil Don
Norman pred približno 15 leti (5). Uporabniško izkušnjo je definiral kot vsakršno
interakcijo uporabnika s podjetjem, njihovimi storitvami in produkti (6).
Danes obstaja več definicij uporabniške izkušnje. Mednarodna organizacija za
standardizacijo (angl. International Organization for Standardization, kratica ISO)
uporabniško izkušnjo definira kot človekovo percepcijo in odziv, ki je rezultat uporabe
in/ali pričakovane uporabe produkta, sistema ali storitve. Vključuje vsa čustva,
prepričanja, želje, dojemanja, fizične in psihološke odzive, vedenje in dosežke
uporabnika, ki se zgodijo pred, med ali po uporabi (7). Na kratko bi lahko rekli, da je
uporabniška izkušnja osredotočena na globoko razumevanje uporabnikov, kaj so njihove
potrebe, zmožnosti ter tudi njihove omejitve. Prizadeva si za izboljšanje uporabnikove
interakcije in percepcije s produktom (8).
Zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje ni zgolj naključno. Je namensko oblikovan
proces, ki si prizadeva za ustvarjanje produktov in storitev, ki zadovoljujejo potrebe
podjetja in uporabnikov (1). Sestavljen je iz treh glavnih faz:
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-

Faza raziskave. Namen je pridobiti informacije o ciljih podjetja in uporabnikov ter
dobiti vpogled v delovanje konkurence.

-

Faza oblikovanja. Oblikovanje produkta ali storitve, pri čemer se upoštevajo
informacije o ciljih podjetja in uporabnikov, pridobljenih v fazi raziskave.

-

Faze vrednotenja. Namen je ugotoviti, ali oblikovan produkt ali storitev zadovoljuje
potrebe uporabnikov. Fazi vrednotenja običajno sledijo ponovitve faz oblikovanja
in testiranja, v katerih se poizkuša odpraviti ugotovljene težave (9).

Rezultat dobre uporabniške izkušnje so zadovoljni uporabniki in posledično povečanje
prodaje. Splošna ocena povrnitve investicije (angl. Return of Investment, kratica ROI) v
uporabniško izkušnjo sega med 2 $ do 100 $ za vsak 1 $ investicije (1). Letalski prevoznik
Ryanair je leta 2015 prenovil svojo spletno mesto, katere namen je bil izboljšati izkušnjo
uporabnikov pri nakupu letalskih kart. Med novostmi, ki so jih uvedli, so bile: rednim
strankam omogočiti shranjevanje podatkov, s čimer so omogočili hitrejši nakup,
optimizacijo osebnega profila, ter spletno mesto optimizirati za različne mobilne naprave
in platforme (10). Rezultat prenovljenega spletnega mesta je bilo 50 % povečanje števila
potnikov, ki je v letu 2016 znašalo 120 milijonov. Spletno mesto pa je po prenovi postalo
tudi najbolj obiskano spletno mesto letalskih družb (11).
Na drugi strani lahko slaba uporabniška izkušnja negativno vpliva na poslovanje podjetja
(1). Nokia, nekoč vodilni proizvajalec mobilnih telefonov, je v nekaj letih zaradi
pomankanja osredotočenosti na uporabniško izkušnjo v primerjavi s konkurenco Apple in
Samsung skoraj propadla (12).
2.3

METODE ZA DOLOČITEV UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

Ključno načelo uporabniške izkušnje je, da so uporabniki vključeni v proces oblikovanja
produkta ali storitve. Pri tem pa se ne sme zanemariti potreb naročnika (9).
Obstajajo številne metode za vrednotenje uporabniške izkušnje. Za bolj objektivne
rezultate je priporočljivo, da se pri vrednotenju uporabi več metod oziroma da se metode
med seboj dopolnjuje (13).

4

Jasmond Allen in James Chudley sta v knjigi Smashing UX Design predpostavljala, da
morajo za zagotavljanje uspešne uporabniške izkušnje izbrane metode odgovoriti na
sledeča vprašanja:
-

»Kakšne so zahteve podjetja?«

-

»Kakšne so zahteve uporabnikov?«

-

»Katera je najboljša oblikovalska rešitev, ki ustreza zahtevam podjetja in
uporabnikov?«

Predstavila sta primer prenove spletnega mesta vodilnega britanskega spletnega
ponudnika prestižnejših moških oblačil, Charelsa Tyrwhitta. Predhodno spletno mesto je
bilo zastarelo, neprilagodljivo, informacijska arhitektura je bila nejasna, saj so se elementi
skozi leta na spletno mesto zgolj dodajali, ne da bi pri tem spremenili navigacijsko
strukturo. Namen je bilo prenoviti spletno mesto tako, da je le-to bolj jasno, elegantno,
prilagodljivo in enostavno za uporabo. Proces prenove se je začel z zbiranjem potreb in
ciljev podjetja in uporabnikov. Izvedeni so bili test uporabnosti na obstoječem spletnem
mestu in straneh konkurence, intervju s podjetjem in njihovimi zaposlenimi ter opazovanje
potrošniških navad kupcev v trgovini podjetja. Procesu pridobivanja informacij o potrebah
podjetja in uporabnikov je sledila izdelava informacijske arhitekture in žičnega modela.
Žični model so ponovno testirali z uporabniki. Rezultat prenove spletnega mesta na
podlagi uporabniške izkušnje je bil zadovoljno podjetje in njihovi uporabniki ter posledično
povečanje spletne prodaje (9).
V nadaljevanju so predstavljene metode, uporabljene v diplomski nalogi.
2.3.1 Intervju s podjetjem
Intervju s podjetjem kot metoda uporabniške izkušnje je namenjena pridobivanju
informacij o željah in potrebah naročnika oz. podjetja. Kakšna so njihova pričakovanja?
Kako se bo merila uspešnost? Intervju s podjetjem je tudi dobra priložnost za pregled
potencialnih konfliktov med cilji podjetja in uporabnikov; npr. marketinška ekipa si bo
morda želela shranjevati informacije o rojstnem dnevu njihovih kupcev, da jim bo podjetje
lahko poslalo rojstnodnevno voščilo. Ampak koliko uporabnikov bo s tem zadovoljnih in
ali bodo informacijo pripravljeni deliti? Možen je tudi konflikt znotraj podjetja samega:
nekdo, ki si prizadeva povečati prodajo, ne bo naklonjen temu, da uporabniki informacijo
5

o rojstnem dnevu izpolnijo pred opravljenim nakupom, da jih ne bi s tem odvrnilo od
samega nakupa (9).
2.3.2 Analiza konkurence
Analiza konkurence (angl. Competitive analysis) se uporablja za opredeljevanje stanja
konkurence na tržišču (14). V primeru uporabniške izkušnje je analiza konkurence
uporabljena za pregledovanje spletnih mest ali aplikacij podjetja v primerjavi s
konkurenco, pri čemer se primerjata uporabnost in vsesplošna uporabniška izkušnja.
Namen je pridobiti vpogled v delovanje konkurence, prednosti in slabosti njihovega
dizajna. Ugotovitve, pridobljene z analizo, se nato implementirajo pri izdelavi dizajna
lastnega spletnega mesta (15).
Analiza konkurence se najpogosteje izvaja s primerjavo spletnih mest na podlagi vnaprej
določenih kriterijev, ki niso standardno določeni, temveč se razlikujejo glede na cilje
podjetja ali organizacije (14). Analizirati je treba tako direktno kot indirektno konkurenco.
Direktna konkurenca so podjetja, ki ponujajo produkte ali storitve, ki imajo isti namen in
sovpadajo z istimi uporabniki oz. kupci, medtem ko ima indirektna konkurenca drugačno
bazo uporabnikov oz. kupcev: podjetja ponujajo alternativne produkte ali storitve (16).
Primer uporabe analize konkurence je prenova spletnega mesta letovišča Doe Bay. Pri
analizi konkurence se je obstoječe spletno mesto primerjalo s tremi drugimi letovišči, ki
se nahajajo v bližini in enim spletnim mestom bližnje restavracije. Spletna mesta so se
med seboj primerjala na podlagi informacijske arhitekture, navigacije, vizualnega izgleda
in uporabnosti. Ugotovitve so bile nato implementirane v fazi prenove spletnega mesta
(17).
2.3.3 Testiranje uporabnosti
Testiranje uporabnosti (angl. Usability testing) je metoda za ocenjevanje uporabnosti
produkta ali storitve na končnih uporabnikih. Običajno so sodelujoči uporabniki soočeni z
nalogami uporabe produkta. Med njihovo izvedbo se opazuje njihovo aktivnost, težave,
s katerimi se soočajo, in vsesplošno zadovoljstvo z uporabo produkta (18). Namen je
pridobiti vpogled v uporabnost produkta, identificirati kakršnekoli težave z uporabnostjo
in ugotoviti uporabnikovo zadovoljstvo s produktom (19).
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V že omenjenem primeru prenove spletnega mesta letalskega prevoznika Ryanair so bili
uporabniki pri testu uporabnosti soočeni z nalogami, kot so, kako izbrati najcenejšo
letalsko karto ali izbrati določene datume potovanja. Med testiranjem se je meril čas
potreben za opravljanje naloge, prav tako so bila njihova dejanja opazovana (10).
2.3.4 Intervju
Intervju uporabnikov je pogosto uporabljena metoda za pridobivanje kvalitativnih
informacij o uporabnikih (20). Omogoča vpogled v uporabnikova pričakovanja in želje.
Primer intervjuja je kontekstualni intervju (angl. Contextual interview), ki združuje
testiranje uporabnosti in intervju (21). Gre za intervju, ki je v kontekstu z uporabo (22).
Običajno se intervju izvaja v uporabnikovem naravnem okolju med (ali po) testiranju
uporabnosti z namenom pridobivanja podrobnejših informacij o uporabnosti spletnega
mesta, njegovih prednostih in slabostih (20).
2.3.5 Določitev persone
Persona je fiktiven opis tipičnega uporabnika, ki temelji na podatkih, pridobljenih iz anket
in intervjujev (23). Namen persone je identificirati ključne uporabnike, njihove potrebe,
želje in pričakovanja, kar pripomore k oblikovanju produkta ali storitve, ki zadovoljuje
potrebe uporabnikov (24). Običajno se za posamezen produkt ali storitev oblikuje več kot
ena persona. Namen uporabe person ni ugoditi željam vseh uporabnikov, ampak se
omejiti zgolj na primarne uporabnike in poizkušati zadovoljiti njihove potrebe (25). S tem
ko se oblikuje za primarne uporabnike, se ugodijo tudi potrebe sekundarnih uporabnikov
(26).
Običajno persona vključuje naslednje elemente:
-

fiktivno ime in fotografijo,

-

demografske podatke, kot so spol, starost in stopnja izobrazbe,

-

izkušnjo z uporabo produkta,

-

kontekst uporabe produkta; lastna izbira ali del službene obveznosti?
Tehnološko okolje uporabe produkta? Pogostost uporabe?

-

cilje pri uporabi produkta,

-

elemente, ki reprezentativnega uporabnika odvrnejo od uporabe produkta,
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-

citat, ki povzema uporabnikovo stališče do produkta ali storitve (25).

2.3.6 Informacijska arhitektura
Ena najpogostejših pritožb uporabnikov pri uporabi interneta je količina informacij, skozi
katero se morajo prebiti, da najdejo iskane informacije. Ljudje se »utapljajo« v
informacijah in trpijo v sodobnih težavah 21. stoletja, kot je prevelika količina informacij.
Informacijska arhitektura (angl. Information architecture) poizkuša rešiti to težavo.
Prizadeva si strukturirati množico spletnih informacij, da bi bilo iskanje znotraj spletnega
mesta ali aplikacije enostavnejše. V primeru uporabniške izkušnje je informacijska
arhitektura ključna komponenta oblikovalskega procesa. Določa, kako bo digitalen
produkt sestavljen, kako se bodo uporabniki premikali znotraj njega, kako enostavno
bodo našli iskane informacije in kako se bodo nanje odzvali (9). Rezultat oblikovalskega
procesa informacijske arhitekture je oblikovanje navigacijske strukture, ki določa ustrezno
hierarhijo vsebine spletnega mesta, kot tudi določitev poimenovanja elementov znotraj
navigacije (27).
Dobra informacijska arhitektura bo uporabnikom omogočala enostavnejšo in prijetnejšo
uporabo spletnega mesta ali aplikacije. Uporabnike bo spodbujala k ponavljajočim se
obiskom in pripomogla k povečanju prodaje (9).
2.3.7 Prototip
Prototip (angl. Prototype) predstavlja prve gradnike končnega digitalnega produkta.
Lahko je v več oblikah, od preprostih papirnatih prototipov do bolj kompleksnih,
interaktivnih prototipov, ki se lahko uporabijo na nanj namenjeni napravi. Je hitra in
učinkovita metoda za vizualizacijo idej. Omogoča izmenjavo idej s podjetjem oz.
naročnikom in uporabniki, da ti razumejo njegov koncept in nanj podajo svoje mnenje, ter
da vidijo, če bo zadovoljeval njihove potrebe (9).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu smo analizirali obstoječe spletno mesto podjetja Ugoda d. o. o.
Delali smo po naslednjih metodah: intervju s podjetjem, analiza konkurence, anketa o
zadovoljstvu uporabnikov, testiranje uporabniške izkušnje, ki je vsebovalo test
uporabnosti in intervju, določitev persone, postavitev informacijske arhitekture, izdelava
prototipa in testiranje prototipa. Namen je bil prenoviti spletno mesto podjetja Ugoda, da
bi ugodili ciljem in pričakovanjem uporabnikov in podjetja.
3.1

METODE DELA

3.1.1 Intervju s podjetjem Ugoda
Intervju je bil izveden z direktorjem podjetja Ugoda. Vseboval je 8 vprašanj, ki so se
navezovala na obstoječe spletno mesto, pričakovanja od prenovljenega spletnega mesta
in splošnih vprašanj o podjetju in njihovih produktih. Vprašanja so bila pripravljena po
knjigi Smashing UX Design. Nekatera vprašanja so bila enaka, nekatera spremenjenja
ali izpuščena, nekaj vprašanj pa je bilo dodanih.
1. Prosim, da predstavite vaše podjetje in produkte.
2. Kateri izmed produktov je najbolje prodajan? Kateri produkt je najslabše prodajan?
Za katerega izmed produktov bi si želi, da bi se bolje prodajal?
3. Kakšno je vaše podjetje v primerjavi s konkurenco? (Na primer, ali ste manjši ali
večji? Dražji ali cenejši?) Zakaj bi kupci morali kupiti od vas in ne od konkurence?
4. Kakšno je vaše mnenje o obstoječem spletnem mestu?
5. Kaj vam je na obstoječem spletnem mestu všeč? Kaj vas na njem moti?
6. Kakšna so vaša pričakovanja od prenovljenega spletnega mesta?
7. Kakšna izkušnjo, si želite, da imajo uporabniki na spletnem mestu?
8. Ali si želite kaj vključiti na prenovljeno spletno mesto, česar na obstoječem
spletnem mestu ni?
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3.1.2 Analiza konkurence
Pri analizi konkurence smo obstoječe spletno mesto podjetja Ugoda primerjali s tremi
slovenskimi in dvema tujima spletnima mestoma. Spletni mesti podjetij Sign Supply in
RSN Media sodita med direktno konkurenco, medtem ko so spletna mesta Medle, SunX in Solartek Filims indirektna konkurenca. Podjetji Sun-X in Solartek Films delujeta na
tujem tržišču, podjetje Medle pa ponuja alternativni produkt. Pri analizi so se spletna
mesta podjetji med seboj primerjala na podlagi elementov informacijske arhitekture,
navigacije, uporabnosti in čitljivosti.
3.1.3 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov je bila sestavljena iz 6 vprašanj (Priloga 1). Anketa je
bila izvedena po elektronski pošti, poslana pa je bila strankam, ki so v preteklosti
povpraševali po produktih podjetja oziroma bili njihova stranka. Na anketo je odgovorilo
64 ljudi.
3.1.4 Testiranje uporabniške izkušnje
Testiranje uporabniške izkušnje je bilo sestavljeno iz testa uporabnosti in intervjuja. Pri
testu uporabnosti smo obstoječe spletno mesto podjetja Ugoda primerjali s konkurenčnim
spletnim mestom podjetja RSN Media, ki je bila glede na zastavljene kriterije analize
konkurence ugotovljeno za najustreznejše izmed direktnih konkurenčnih spletnih mest.
Sodelujoči so na obeh spletnih mestih izvedli navedene naloge, pri čemer smo bili poleg
in njihova dejanja vizualno opazovali. V nadaljevanju so opisane naloge:
1. Na spletnem mestu poiščite folije za bivalne objekte.
2. Na spletnem mestu poiščite namen uporabe varnostnih folij.
3. Na spletnem mestu poiščite informacije o delovanju folij proti sončnemu sevanju.
4. Na spletnem mestu poiščite in preglejte enega izmed dostopnih videoposnetkov o
delovanju folij.
5. Na spletnem mestu poiščite elektronski naslov podjetja.
Testu uporabnosti je sledil intervju, ki se je navezoval na uporabnikovo izkušnjo z uporabo
obeh spletnih mest.
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1. Katere so prednosti spletnega mesta podjetja Ugoda pred konkurenčnim spletnim
mestom podjetja RSN Media?
2. Katere so slabosti spletnega mesta podjetja Ugoda pred konkurenčnim spletnim
mestom podjetja RSN Media?
3. Ali menite, da vstopna fotografija spletnega mesta podjetja Ugoda jasno odraža
ponudbo podjetja?
4. Ali menite, da so imeli multimedijski elementi pri spletnem mestu podjetja RSN
Media pozitiven vpliv na vašo uporabniško izkušnjo?
5. Ali menite, da vam je pregled vseh glavnih produktov na vstopni strani spletnega
mesta podjetja RSN Media omogočal enostavnejšo orientacijo?
6. Ali vas je pri pregledu video vsebin zmotilo, da so v angleškem jeziku?
7. Kje vidite možnosti za izboljšavo spletnega mesta podjetja Ugoda?
8. Kaj vas pri uporabi spletnih mest najpogosteje odvrne od uporabe?
Pri testiranju uporabniške izkušnje je sodelovalo 11 ljudi.
3.1.5 Določitev persone
Persona temelji na podatkih, pridobljenih iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov in
intervjuja. Nekatere informacije pa so bile podane s strani podjetja. Za podjetje Ugoda
smo oblikovali dve personi, ki se med seboj razlikujeta glede na namen uporabe
spletnega mesta: osebna ali poslovna potreba po produktu. Persona poleg namena
uporabe vključuje še fiktivno ime, fotografijo, demografske podatke, pričakovanja in
elemente, ki uporabnika odvrnejo od uporabe produkta, ter citata, ki povzema
uporabnikov stališče do uporabe produkta.
3.1.6 Določitev informacijske arhitekture
Pri informacijski arhitekturi se je oblikovala mapa navigacijske strukture prenovljenega
spletnega mesta podjetja Ugoda. Temeljila je na dosedanjih ugotovitvah analize
uporabnosti in združevala potrebe podjetja.
3.1.7 Izdelava prototipa
Prototip prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda je bil izdelan v programu Adobe
Experience Design. Oblikovali smo postavitev za vsako izmed spletnih strani spletnega
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mesta, pri čemer smo upoštevali predhodne ugotovitve analize uporabniške izkušnje.
Oblikovanje strukture spletnega mesta temelji na informacijski arhitekturi.
3.1.8 Testiranje prototipa
Testiranje prototipa je bilo sestavljeno iz testa uporabnosti in intervjuja. Pri testu
uporabnosti so sodelujoči izvedli enake naloge kot pri testiranju obstoječega spletnega
mesta, le da so tokrat testirali zgolj prototip. Njihova dejanja so bila ponovno opazovana.
Testiranju uporabnosti je sledil intervju, ki se je navezoval na uporabniško izkušnjo s
prototipom prenovljenega spletnega mesta. Vseboval je naslednja vprašanja:
1. Kakšno je vaše mnenje o prototipu prenovljenega spletnega mesta?
2. Ali menite, da je navigacija prototipa prenovljenega spletnega mesta podjetja
Ugoda pregledna?
3. Ali menite, da je struktura prototipa spletnega mesta podjetja Ugoda pregledna oz.
intuitivna?
4. Ali menite, da je čitljivost besedila prototipa spletnega mesta Ugoda dobra?
5. Ali menite, da vstopna fotografija prototipa spletnega mesta podjetja Ugoda jasno
odraža ponudbo podjetja?
6. Ali menite, da je prototip spletnega mesta podjetja Ugoda vizualno privlačen?
7. Ali mislite, da je prenovljeno spletno mesto uporabniku bolj prijazno?
8. Kje vidite možnosti za izboljšavo prototipa spletnega mesta podjetja Ugoda?
V testiranju uporabniške izkušnje prototipa je sodelovalo 10 ljudi, 5 od njih je izvedlo tudi
testiranje uporabniške izkušnje obstoječega spletnega mesta, 5 testirancev pa je bilo
novih.
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4 REZULTATI
4.1

REZULTATI INTERVJUJA S PODJETJEM UGODA

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori intervjuja s podjetjem Ugoda. Odgovori so
predstavljeni po naslednjih sklopih vprašanj: vprašanja o podjetju in njihovih produktih,
vprašanja o obstoječem spletnem mestu in vprašanja o pričakovanjih od prenovljenega
spletnega mesta.
Podjetje Ugoda se že od leta 2004 ukvarja z energetsko in varnostno zaščito steklenih
površin. Njihov partner je vodilni svetovni proizvajalec folij, ameriška korporacija 3M. V
primerjavi s konkurenco sodi med manjša podjetja, saj folije proizvajalca 3M spadajo v
premijski cenovni in kakovostni razred in je z njimi težko doseči visok tržni delež. S folijami
za steklo v podjetju preprečujejo pregrevanje prostorov, znižajo stroške hlajenja in
ogrevanja, zaščitijo steklo pred vlomi in eksplozijami, zagotavljajo zasebnost, odpravljajo
bledenje in bleščanje računalniških zaslonov. Njihovo ključno konkurenčno prednost
vidijo v največji ponudbi folij v Sloveniji, dolgoletnih strokovnih izkušnjah in v lastni
montaži folij. Njihova najbolj prodajana produkta sta folija pred sončnim sevanjem in folija
za zaščito pred vlomi srednjega cenovnega razreda. Najslabše prodajane pa so
najcenejše folije proti soncu, za katere obstaja precejšna konkurenca na trgu. V
prihodnosti bi si želeli povečati prodajo tehnološko najzahtevnejših folij, kjer je
konkurenca manjša, vendar so te folije v zgornjem cenovnem razredu in za marsikaterega
kupca v Sloveniji predrage.
Pri vprašanjih o obstoječem spletnem mestu so le-to ocenili za precej staro. Pri prenovi
bi ohranili strokovno predstavitev folij iz obstoječega spletnega mesta. Spremenili pa bi
strukturo spletnega mesta, ki je zastarela, saj je trenutni fokus na posameznem segmentu
kupcev in ne na koristih, ki jih omogočajo folije. Prav tako so poudarili, da na obstoječem
spletnem mestu niso ustrezno predstavljeni najnovejši izdelki.
S prenovljenim spletnim mestom bi se radi bolj približali potrebam kupcev in že na začetku
ponudili rešitve za njihove probleme. V nadaljevanju bi se uporabniki lahko podrobneje
seznanili s posameznimi rešitvami in preko prijaznejše uporabniške izkušnje kontaktirali
podjetje, preko e-pošte ali telefona. Želijo si, da bi jih uporabniki pri obisku spletnega
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mesta prepoznali za eksperte na področju energetske in varnostne zaščite steklenih
površin ter da bi zaupali njihovim strokovnim nasvetom. Na prenovljeno spletno mesto bi
radi vključili izjave strank o zadovoljstvu z njihovimi rešitvami. Razmišljajo tudi, da bi se
pri folijah proti soncu dodal kalkulator, ki bi izračunal, v kolikšnem času se povrne
investicija v posamezno folijo.
4.2

REZULTATI ANALIZE KONKUERENCE

V spodnjih preglednicah so prikazani rezultati analize konkurence. Preglednice se
razlikujejo na podlagi analiziranih elementov; informacijske arhitekture, navigacije,
uporabnosti in čitljivosti. Prisotnost posameznega elementa je označena s simbolom X.
Preglednica 1: Prikaz analize konkurence na podlagi elementa informacijske arhitekture.

Ugoda
(4)

Direktna / indirektna konkurenca

Spletna mesta slovenskih podjetij

Spletna mesta tujih
podjetij

Sign
Supply
(28)

RSN
Media
(29)

Medle
(30)

Sun-X

Direktna

Direktna

Indirektna

Indirektna

Indirektna

x

x

x

Odzivno spletno mesto

x

(31)

(32)

Informacijska arhitektura

Spletno mesto uporablja odprtokodni
sistem

x

Vstopna stran jasno prikazuje
namen spletnega mesta

x

Konsistentna struktura in
razporeditev strani

x

Pregledna struktura vsebine

x

Veliko neizkoriščene površine
na zaslonu

x

Veliko besedila

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Slike dopolnjujejo besedilo

x

Video vsebina dopolnjuje
besedilo

x

x

x

Malo besedila
x

x

x
x

x

x

Multimedijski elementi
Uporaba nevtralnih barv (črna,
siva in bela) in barve logotipa

Solartek
Films

x

x
x

x

x
x

x

x
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Iz preglednice 1 je razvidno, da je glavna pomanjkljivost informacijske arhitekture
obstoječega spletnega mesta odzivnost na različne velikosti računalniških zaslonov.
Opazna je tudi razlika v uporabljenih barvah, kjer analizirana konkurenca uporablja barve,
ki so skladne z logotipom podjetja, medtem ko se barve, uporabljene na spletnem mestu
podjetja Ugoda, ne ujemajo z barvami logotipa. Glede na ostale kriterije informacijske
arhitekture obstoječe spletno mesto ni odstopalo od konkurence. Spletno mesto je jasno
predstavljalo svoj namen, njegova struktura je bila pregledna, besedilo pa so dopolnjevale
slike in video vsebine. Pri analizi informacijske arhitekture je najbolj izstopalo spletno
mesto podjetja RSN Media, ki s svojo jasno in konsistentno strukturo vsebine ter uporabo
multimedijskih elementov uporabnika pritegne k uporabi.
Preglednica 2: Prikaz analize konkurence na podlagi elementa navigacije.

Ugoda
(4)

Navigacija

Pregledna

Spletna mesta slovenskih podjetij

Spletna mesta tujih
podjetij

Sign
Supply
(28)

Sun-X

x

Vsebuje veliko količino
elementov

x

RSN
Media
(29)

Medle
(30)

x

x

(31)

Solartek
Films
(32)

x

x

x

Označuje aktivno stran

x

x

x

Več navigacijskih menijev

x

x

x

x
x

Navigacija spletnega mesta je pregledna. Sestavljena je iz dveh navigacijskih menijev,
hitrega in glavnega. Pri analizi je izstopalo le podjetje Solartek Films, čigar navigacija je
bila nepregledna, vsebovala je preveliko količino elementov in ni označevala aktivne
spletne strani (Preglednica 2).
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Preglednica 3: Prikaz analize konkurence na podlagi elementa navigacije.

Uporabnost

Ugoda
(4)

Enostavno iskanje informacij
Orientacija po spletnem mestu
je enostavna

x

Spletna mesta slovenskih podjetij

Spletna mesta tujih
podjetij

Sign
Supply
(28)

Sun-X

RSN
Media
(29)

Medle
(30)

x

x

x

x

x

x

(31)

Solartek
Films
(32)

Pri analizi uporabnosti je bilo ugotovljeno, da je orientacija po obstoječem spletnem mestu
enostavna. Oteženo pa je iskanje informacij, ki je posledica slabega kontrasta med
besedilom in ozadjem. Uporabnost spletnih mest podjetji Sign Supply in Solartek Films je
slabša, saj v primerjavi z ostalimi analiziranimi spletnimi mesti ne omogočata enostavne
orientacije in iskanja informaciji, kar je posledica slabe strukture spletnega mesta
(Preglednica 3).
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Preglednica 4: Prikaz analize konkurence na podlagi elementa čitljivosti.

Čitljivost

Ugoda (4)

Velikost fonta omogoča
dobro čitljivost

x

Uporabljen font omogoča
dobro čitljivost

x

Spletna mesta slovenskih podjetij

Spletna mesta tujih
podjetij

Sign
Supply
(28)

Sun-X

RSN
Media
(29)

Medle
(30)

Solartek
Films
(32)

x
x

(31)

x

x

x

Barva fonta omogoča
dobro čitljivost

x

x

x

x

x

Kontrast med besedilom
in ozadjem je primeren
za branje

x

x

x

x

x

Poudarjeno besedilo se
jasno razlikuje od
preostalega

x

x

x

Tahoma

Verdana

Open
Sans

Roboto

Open
Sans

Helvetica

Velikost pisave v
navigaciji

11px

11px

12px

15px

16px

14px

Velikost pisave v naslovih

16px

13px

31px

23px

36px

31px

Velikost pisave v
besedilu

13px

11px

14px

15px

16px

14px

8 besed,
59 znakov
s
presledki

7 besed,
53 znakov
s

15 besed,
82 znakov
s
presledki

17 besed,
123
znakov s
presledki

21 besed,
137
znakov s
presledki

17 besed,
122
znakov s
presledki

Pisava

Okvirna dolžina vrstic

presledki

Čitljivost se je izkazala za najslabši element spletnega mesta podjetja Ugoda. Glavni
razlog je slab kontrast med barvo besedila in ozadjem ter nejasno razlikovanje
poudarjenih delov besedila. Iz preglednice so razvidne variacije med velikostmi pisave in
številu znakov v vrstici. Najočitnejša je razlika med velikostmi v naslovih in dolžinami
vrstic, ki so odvisne od strukture posameznega spletnega mesta. Presenetljivo,
predlagani optimalni dolžini vrstice (5060 znakov s presledki) ustrezata zgolj spletni
mesti podjetji Ugoda in Sign Supply, preostala spletna mesta predlagano optimalno
dolžino vrstice močno presegajo (33). Kljub temu, da ne uporablja predlagane optimalne
dolžine vrstice, ima najboljšo čitljivost spletno mesto podjetja Medle, kjer se poudarjeno
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besedilo jasno razlikuje, uporabljena velikost pisave je ustrezna in uporablja optimalen,
črno-bel kontrast med besedilom in ozadjem (Preglednica 4).
4.3

REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

V nadaljevanju so na slikah 16 prikazani rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov.
Najprej so analizirani demografski podatki anketirancev, sledi jim analiza odgovorov na
vprašanja o uporabniški izkušnji z obstoječim spletnim mestom.
Na anketo je odgovorilo 70 % moških in 30 % žensk (Slika 1).

30 %

70%

Moški

Ženski

Slika 1: Prikaz spola anketirancev.

0%
13 %
31 %
23 %

33 %

do 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

45 - 54 let

nad 55 let

Slika 2: Prikaz starostnih skupin anketirancev.

Največji delež anketirancev je pripadal starostni skupini med 45 do 54 let, sledila ji je
starostna skupina nad 55 ter starostna skupina med 35 in 44 let. Najmanjši je bil delež
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tistih, ki so bili stari med 25 in 34 let, nobeden izmed anketirancev pa ni bil mlajši od 24
let (Slika 2).

0%
0%
9%
30 %

61 %

Osnovna šola

Dveletna ali triletna poklicna šola

Štiriletna ali petletna poklicna šola

Višja, visoka šola, univerzitetna izobrazna

Specializacija, magisterij, doktorat
Slika 3: Prikaz stopnje izobrazbe anketirancev.

Pri pregledu stopnje izobrazbe se je izkazalo, da so anketiranci visoko izobraženi; 61 %
jih ima končano višjo, visoko šolo ali univerzitetno izobrazbo, 30 % anketirancev pa ima
končano specializacijo, magisterij ali doktorat. Najmanjši pa je delež tistih, ki so končali
štiriletno ali petletno šolo. Nižja stopnja izobrazbe med anketiranci ni bila prisotna (Slika
3).

št. odgovorov (%)

86 %

14 %

DA

NE

Slika 4: Prikaz odgovorov na vprašanje »Ali ste na spletnem mestu pridobili iskane informacije?«.
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Iz slike 4 je razvidno, da je na vprašanje »Ali ste na spletnem mestu pridobili iskane
informacije?« 86 % anketirancev odgovorilo z odgovorom »DA«.
Vprašanje je vsebovalo tudi dve podvprašanji. Na prvo podvprašanje: »Katere informacije
so na spletnem mestu iskali?« jih je večina odgovorila, da so iskali splošne informacije o
produktih. Nekaj jih je bilo takih, ki so na spletnem mestu iskali določen produkt, med
katerimi sta bila najbolj zastopana varnostna folija in folija proti soncu. Pri drugem
podvprašanju: »Katere informacije ste na spletnem mestu pogrešali?« je bil najpogosteje
izpostavljen cenik, sledil ji je prikaz referenčnih podatkov o učinkovitosti produktov.

št. odgovorov (%)

91 %

9%

DA

NE

Slika 5: Prikaz odgovorov na vprašanje »Ali je bila orientacija po spletnem mestu enostavna?«.

Pri vprašanju: »Ali je bila orientacija po spletnem mestu enostavna?« je bilo 91 %
anketirancev mnenja, da je bila navigacija po spletnem mestu enostavna, 9 %
anketirancev pa je trdilo nasprotno (Slika 5).
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št. odgovorov (%)

72 %

28 %

DA

NE

Slika 6: Prikaz odgovorov na vprašanje »Ali se vam zdi spletno mesto vizualno privlačno?«.

Od vprašanj o uporabniški izkušnji anketirancev je bilo pri vprašanju: »Ali se vam zdi
spletno mesto vizualno privlačno?« prisotno največje razlikovanje. 72 % anketirancev je
bilo mnenja, da je spletno mesto vizualno privlačno, kar 28% pa jih je menilo, da le-to ni
vizualno privlačno (Slika 6).
4.4

REZULTATI TESTIRANJA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

Rezultati testiranja uporabniške izkušnje se delijo na rezultate testa uporabnosti in
rezultate intervjuja.
4.4.1 Rezultati testa uporabnosti
Rezultati testa uporabnosti so razvidni iz spodnjih preglednic. Preglednice 5, 7, 9, 11 in
13 prikazujejo opažanja pri opravljanju posamezne naloge za vsako spletno mesto.
Pozitivna opažanja so v preglednici predstavljena s simbolom +, negativna opažanja pa
so predstavljena s simbolom . Preglednice 6, 8, 10, 12 in 14 pa podajajo povprečen čas
in število klikov, potrebnih za opravljanje posamezne naloge na vsakem izmed spletnih
mest.
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Preglednica 5: Rezultati opažanj pri 1. nalogi »Na spletnem mestu poiščite folije za bivalne objekte.«.

Ugoda


1. Na spletnem mestu poiščite
folije za bivalne objekte.

RSN Media

Nihče izmed testirancev pri
izvajanju naloge ni izkusil
težav.

-

Daljši čas izvedbe naloge,
saj informacija na spletnem
mestu ni vidno poudarjena.

-

Testiranec potreboval večje
št. klikov, saj sprva ni bil
prepričan v pravilnost
najdene informacije.

Preglednica 6: Povprečen čas in povprečno št. klikov pri 1. nalogi »Na spletnem mestu poiščite folije za bivalne objekte.«.

Ugoda

1. Na spletnem mestu
poiščite folije za bivalne
objekte.

RSN Media

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

6

1

22

3

Pri prvem vprašanju: »Na spletnem mestu poiščite folije za bivalne objekte.« testiranci na
spletnem mestu podjetja Ugoda niso izkusili težav. Na spletnem mestu podjetja RSN
Media pa je bilo opaziti, da testiranci sprva niso bili prepričani v najdeno informacijo, saj
ta ni vidno poudarjena (Preglednica 3). Posledično je bil povprečen čas izvedbe naloge
in povprečno število klikov na spletnem mestu podjetja RSN Media daljše oziroma večje;
6 sekund in 1 klik na spletnem mestu podjetja Ugoda ter 22 sekund in 3 klike na spletnem
mestu podjetja RSN Media (Preglednica 4).
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Preglednica 7: Rezultati opažanj pri 2. nalogi »Na spletnem mestu poiščite namen uporabe varnostnih folij.«.

Ugoda
2. Na spletnem mestu poiščite
namen uporabe varnostnih
folij.

-

-

-

RSN Media

Iskanje pod napačnim
zavihkom, saj so si
poimenovanja folij na
spletnem mestu podobna.
Testiranec je spregledal
navigacijski meni in
informacijo iskal pod
splošnimi informacijami o
bivalnih objektih.
Daljši čas izvedbe naloge
zaradi obsežne,
nepregledne vsebine
spletnega mesta.





Daljši čas izvedbe naloge,
saj informacija na spletnem
mestu ni vidno poudarjena.
Testiranec je potreboval
večje št. klikov, saj sprva ni
bil prepričan v pravilnost
najdene informacije.

Preglednica 8: Povprečen čas in povprečno št. klikov pri 2. nalogi »Na spletnem mestu poiščite namen uporabe varnostnih folij.«.

Ugoda

2. Na spletnem mestu
poiščite namen uporabe
varnostnih folij.

RSN Media

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

42

3

19

2

Pri drugi nalogi z navodilom: »Na spletnem mestu poiščite namen uporabe varnostnih
folij« je bilo težave opaziti predvsem na spletnem mestu podjetja Ugoda: iskanje
informacije pod napačnim zavihkom zaradi podobnega poimenovanja folij in spregleda
navigacijskega menija ter daljši čas izvedbe naloge zaradi obsežne vsebine. Na spletnem
mestu podjetja RSN Media pa ni bilo zaslediti težav. Zaradi naštetih težav je bil povprečni
čas izvedbe naloge pri podjetju Ugoda daljši, 42 sekund, medtem ko je bil povprečni čas
na spletnem mestu podjetja RSN Media 19 sekund. Razvidna je tudi razlika v številu
klikov, 3 klike pri podjetju Ugoda in 2 klika pri RSN Media.
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Preglednica 9: Rezultati opažanj pri 3. nalogi »Na spletnem mestu poiščite informacije o delovanju folij proti sončnemu
sevanju.«.

3. Na spletnem mestu poiščite
informacije o delovanju folij
proti sončnemu sevanju.

Ugoda

RSN Media

-

-

-

Ponovni spregled
navigacijskega menija in
iskanje pod splošnimi
informacijami.
Nesigurnost glede tega,
pod katerimi zavihkom se
informacija nahaja.

Težave z izrazoslovjem, saj
ima spletno mesto
drugačno poimenovanje za
folije proti sončnemu
sevanju.

Preglednica 10: Povprečni čas in povprečno št. klikov pri 3. nalogi » Na spletnem mestu poiščite informacije o delovanju folij
proti sončnemu sevanju.«.

Ugoda

3. Na spletnem mestu
poiščite informacije o
delovanju folij proti
sončnemu sevanju.

RSN Media

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

26

2

26

2

Pri tretji nalogi: »Na spletnem mestu poiščite informacije o delovanju folij proti sončnemu
sevanju« je bilo na spletnem mestu podjetja Ugoda zaslediti podobne težave kot pri drugi
nalogi: spregled navigacijskega menija, nesigurnost glede tega, v katerem zavihku se
informacija nahaja in daljše iskanje zaradi obsežne vsebine. Pri podjetju RSN Media pa
so testiranci imeli težave z izrazoslovjem, saj spletno mesto vsebuje drugačno
poimenovanje različnih folij. Povprečen čas izvajanja naloge in število klikov sta bila na
obeh spletnih mestih enaka, 26 sekund in 2 klika.
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Preglednica 11: Rezultati opažanj pri 4. nalogi »Na spletnem mestu poiščite in preglejte enega izmed dostopnih videoposnetkov
o delovanju folij.«.

Ugoda
4. Na spletnem mestu poiščite
in preglejte enega izmed
dostopnih videoposnetkov o
delovanju folij.

-

-

-

RSN Media

Ponovni spregled
navigacijskega menija,
video iskal v besedilu.
Spregled zavihka z video
vsebino v navigacijskem
meniju.
Nezadovoljstvo testirancev,
da so morali video vsebino
prenesti na svoj računalnik,
da so si jo lahko ogledali.



Večina testirancev pri
izvajanju naloge ni izkusila
težav.

-

Testiranec je video vsebino
sprva spregledal, saj se leta nahaja na dnu spletnega
mesta.

Preglednica 12: Povprečen čas in povprečno št. klikov pri 4. nalogi » Na spletnem mestu poiščite in preglejte enega izmed
dostopnih videoposnetkov o delovanju folij.«.

Ugoda

4. Na spletnem mestu
poiščite in preglejte enega
izmed dostopnih
videoposnetkov o
delovanju folij.

RSN Media

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

66

3

36

2

Pri izvedbi četrte naloge z navodilom: »Na spletnem mestu poiščite in preglejte enega
izmed dostopnih videoposnetkov o delovanju folij« se je na spletnem mestu podjetja
Ugoda ponovno pojavila težava z navigacijo, ki so jo nekateri testiranci ponovno
spregledali ali pa so v njej spregledali zavihek z video vsebino. Predvsem pa je bilo
prisotno veliko nezadovoljstvo nad dejstvom, da je bilo pred ogledom treba video vsebino
prenesti na računalnik. Na spletnem mestu podjetja RSN Media večinoma ni bilo zaslediti
težav. Ponovno je razvidna tudi velika razlika v poprečnem času med obema spletnima
mestoma, 66 sekund na spletnem mestu podjetja Ugoda in 36 sekund na spletnem mestu
RSN Media. Povprečno številko klikov na spletnem mestu podjetja Ugoda je bilo 3 klike
in 2 klika na spletnem mestu podjetja RSN Media.
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Preglednica 13: Rezultati opažanj pri 5. nalogi »Na spletnem mestu poiščite elektronski naslov podjetja.«.

Ugoda


5. Na spletnem mestu poiščite
elektronski naslov podjetja.

-

RSN Media

Večina testirancev pri
izvajanju naloge ni izkusila
težav.
Testiranec je spregledal
povezavo do kontaktnih
podatkov v primarni
navigaciji. Elektronski
naslov je našel preko opisa
izdelkov.



Testiranci pri izvedbi naloge
niso izkusili težav.

Preglednica 14: Povprečen čas in povprečno št. klikov pri 5. nalogi » Na spletnem mestu poiščite elektronski naslov podjetja.«.

Ugoda

5. Na spletnem mestu
poiščite elektronski naslov
podjetja.

RSN Media

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

Povprečen čas
(s)

Povprečno št.
klikov

7

1

6

1

Pri zadnji oz. peti nalogi: »Na spletnem mestu poiščite elektronski naslov podjetja« večina
testirancev ni izkusila težav. Za opravljanje naloge so povprečno potrebovali 7 sekund na
spletnem mestu podjetja Ugode in 6 sekund na spletnem mestu podjetja RSN Media ter
1 klik.
4.4.2 Rezultati intervjuja
Pri prvem vprašanju: »Katere so prednosti spletnega mesta podjetja Ugoda pred
konkurenčnim spletnim mestom podjetja RSN Media?« so intervjuvanci predvsem
izpostavili izčrpno, strokovno vsebino. Nekateri so kot prednost navedli tudi reference in
postavitev kontaktnih podatkov v zavihku »Kontakt«, ki se na spletnem mestu podjetja
Ugoda nahajajo na vrhu strani in so s tem opaznejši, medtem ko ima podjetje RSN Media
sprva prikazan zemljevid z označeno lokacijo sedeža podjetja. Eden izmed
intervjuvancev pa je bil mnenja, da spletno mesto podjetja Ugoda v primerjavi s spletnim
mestom podjetja RSN Media nima prednosti.
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Pri drugem vprašanju: »Katere so slabosti spletnega mesta podjetja Ugoda pred
konkurenčnim spletnim mestom podjetja RSN Media?« so bili izpostavljeni neodzivnost
spletnega mesta na različne velikosti računalniških zaslonov, slaba orientacija po
spletnem mestu, majhna velikost besedila in slaba preglednost vsebine. Predlagan je bil
uvodni odstavek za vsakega izmed produktov, ki bi kratko in jedrnato predstavil produkt
ter s tem pritegnil pozornost uporabnika. Spletno mesto podjetja RSN Media je
sodobnejše in po postavitvi bolj intuitivno, njegova postavitev je naslednja: navigacija je
na vrhu spletnega mesta, vstopna fotografija jasno odraža ponudbo podjetja, besedilo pa
skladno dopolnjujejo slike in video vsebina.
Na tretje vprašanje: »Ali menite, da vstopna fotografija spletnega mesta podjetja Ugoda
jasno odraža ponudbo podjetja?« je večina intervjuvancev odgovorila z odgovorom »NE«.
Pri večini je fotografija vzbudila asociacijo na letališče ali potovalno agencijo.
Na četrto vprašanje: »Ali menite, da so imeli multimedijski elementi pri spletnem mestu
podjetja RSN Media pozitiven vpliv na vašo uporabniško izkušnjo?« jih je večina
odgovorila z odgovorom »DA«, saj so bili mnenja, da multimedijski elementi pritegnejo
pozornost uporabnika, dodajo dinamiko spletnemu mestu in s tem naredijo spletno mesto
bolj vizualno privlačno.
Pri petem vprašanju: »Ali menite, da vam je pregled vseh glavnih produktov na vstopni
strani spletnega mesta podjetja RSN Media omogočal enostavnejšo orientacijo?« so bili
intervjuvanci večinoma mnenja, da jim je pregled glavnih produktov omogočal
enostavnejšo orientacijo po spletnem mestu. Poudarili so, da multimedijski elementi
pripomorejo k jasnosti in preglednosti spletnega mesta. Zmotilo jih je le to, da so folije na
spletnem mestu podjetja RSN Media le eden izmed produktov.
Pri šestem vprašanju: »Ali vas je pri pregledu video vsebin zmotilo, da so v angleškem
jeziku?« so prevladovali mešani občutki. Nekateri so bili mnenja, da bi video vsebina
morala vsebovati podnapise v slovenskem jeziku, saj podjetji delujeta na slovenskem
tržišču. Druge pa video vsebina v angleškem jeziku ni zmotila. Predvsem pa so
intervjuvanci ponovno izpostavili veliko nezadovoljstvo, da so morali video vsebino pred
ogledom na spletnem mestu podjetja Ugoda prenesti na svoj računalnik.
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Pri sedmem vprašanju: »Kje vidite možnosti za izboljšavo spletnega mesta podjetja
Ugoda?« so bile izpostavljene odzivnost spletnega mesta in večja preglednost vsebine;
večja velikost pisave, preprostejša in preglednejša navigacija ter bolj udarne informacije,
pri čemer pa je potrebno ohraniti strokovnost vsebine, kar je prednost pred konkurenčnimi
spletnimi mesti. Video vsebina mora biti vključena v spletno mesto, prav tako je bila
predlagana

fotodokumentacija

referenčnih

projektov.

Spletno

mesto

je

treba

reorganizirati tako, da bo bolj moderno, privlačno in standardno dostopno, ker bo
uporabnikom omogočalo intuitivno orientacijo.
Na zadnje oz. osmo vprašanje: »Kaj vas pri uporabi spletnih mest najpogosteje odvrne
od uporabe?« so intervjuvanci odgovorili, da če ima spletno mesto nepregledno strukturo,
kar jim onemogoča enostavno orientacijo in posledično iskanje želene vsebino. Prav tako
od spletnih mest pričakujejo, da so privlačnega izgleda in odzivna.
4.5

REZULTAT DOLOČITVE PERSONE

Za podjetje Ugoda smo oblikovali dve personi, ki se med seboj razlikujeta glede na namen
uporabe spletnega mesta; osebna ali poslovna potreba po produktu. V pogovoru s
podjetjem Ugoda so nam razkrili, da se 20% njihovih kupcev za nakup folij odloči zaradi
osebne potrebe, 80% pa je takšnih, ki se za nakup odloči zaradi poslovnih potreb.
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MARJAN KOROŠEC
Od spletnih mest SE
PRIČAKUJE:

»Prisegam na kakovost. Od
spletne strani pričakujem, da
želene informacije dobim čim
hitreje.«

 Intuitivnost in preglednost, s
čimer uporabniku omogočajo,
da želene informacije najde
čim hitreje.
 Vizualna privlačnost, saj s tem
odražajo kakovost produkta in
uporabnike pritegnejo k
uporabi.
 Strokovna vsebina, ki pa mora
biti predstavljena jedrnato.

Spletna mesta NE SMEJO BITI:
 Nepregledna, s čimer
uporabnikom onemogočajo,
da najdejo želene informacije.
 Neodzivna na različne
velikosti računalniških
zaslonov.
 Vizualno neprivlačna.

SPOL

Moški

SCENARIJ:

STAROST

49 let

STOPNJA

Univerzitetna

Marjan z družino živi v pritličnem stanovanju na obrobju Ljubljane.
Stanovanje ima veliko oken, ki gledajo na prometno cesto. Za folije
povprašuje, saj si želi večjo zasebnost, prav tako ga zanima
možnost varnostnih folij, da bi se zaščitil pred morebitnim vlomom v
stanovanje. Pri pregledu spletnih mest ponudnikov sprva pregleda
splošne informacije o folijah. Prisega na kakovost, zato na spletnih
mestih pregleda tudi reference podjetja. Kot prednost na spletnih
mestih izpostavi fotografije dosedanjih projektov, saj ga skrbi
končni izgled folij na oknih. Če oceni, da podjetje ponuja
kakovosten produkt, pošlje povpraševanje.

IZOBRAZBE

Strokovnost vsebine
Funkcionalnost
Kakovost

Izgled
Estetika
Cena

Slika 7: Persona podjetja Ugoda, katere namen so osebne potrebe (34).
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LUKA ŠPORAR
Od spletnih mest SE
PRIČAKUJE:
 Informativno in strokovno
vsebino, ki mora biti
predstavljena jedrnato.
 »Standardno« postavitev, da
je orientacija po spletni strani
bolj intuitivna.
 Vizualno privlačnost, s čimer
uporabnika pritegnejo k
uporabi.

Spletna mesta NE SMEJO BITI:
 Takšna, da vsebujejo
prevelike količine informacij,
saj s tem uporabnike odvrnejo
od uporabe spletnega mesta.
 Vizualno neprivlačna.
 Nepregledna, s čimer
uporabnikom onemogočajo,
da najdejo želene informacije.

»Prizadevam si optimizirati
delovne pogoje. Pri pregledu
spletnih strani me zanima
povrnitev investicije.«
SPOL

Moški

SCENARIJ:

STAROST

47 let

STOPNJA

Univerzitetna

Luka Šporar je ravnatelj osnovne šole Murska Sobota. Šola je
izpostavljena soncu in ima veliko steklenih površin, zaradi česar
prihaja do pregrevanja učilnic. Po folijah povprašuje, saj si želi
izboljšati učne pogoje za svoje učence. Pri pregledu spletne strani
si prizadeva iskane informacije o ustrezni foliji najti čim hitreje.
Ogleda si tudi seznam referenc, saj ga zanima, če so folije
uporabile tudi katere druge izobraževalne ustanove. Če mu zdi
podjetje primerno, pošlje povpraševanje.

IZOBRAZBE

Strokovnost vsebine

Izgled
Estetika

Funkcionalnost
Kakovost

Cena
Slika 8: Persona podjetja Ugoda, katere namen so poslovne potrebe (35).

Slika 7 prikazuje persono, katere namen obiska spletnega mesta podjetja Ugoda je
osebna potreba. Persona, prikazana na sliki 8, pa spletno mesto obišče zaradi poslovnih
potreb. Obe personi imata podobna pričakovanja od spletnih strani. Ta morajo biti
intuitivna, vizualno privlačna, pregledna in strokovna. Spletno mesto bosta osebi zapustili,
če to nepregledno, neodzivno na različne velikosti računalniških zaslonov in vizualno
neprivlačno. Njuna glavna razlika je, da sta personi za poslovne namene pomembnejša
cena in funkcionalnost, medtem ko sta personi za osebno rabo pomembnejša estetika in
kakovost produkta.
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4.6

REZULTAT POSTAVITVE INFORMACIJSKE ARHITEKTURE

Rezultat

postavitve

informacijske

arhitekture

je

mapa

navigacijskega

menija

prenovljenega spletnega mesta.
Vstopna stran

PONUDBA

POGOSTA
VPRAŠANJA

REFERENCE

O PODJETJU

KONTAKT

Folije proti soncu
Varnostne in protivlomne folije
Toplotno-izolativne
folije
Folije proti bleščanju
in za senčenje
Folije proti pogledom
Folije za izložbe proti
bledenju
Proti-eksplozijska in
proti-strelna zaščita
Dekorativne
arhitekturne folije

Slika 9: Informacijska arhitektura prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda.

Struktura navigacijskega menija prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda vsebuje
sledečih 5 elementov: ponudba, pogosta vprašanja, reference, informacije o podjetju in
kontakt podjetja. Znotraj zavihka ponudba se nahajajo naslednji elementi: folije proti
soncu, varnostne in proti-vlomne folije, toplotno-izolativne folije, folije proti bleščanju in za
senčenje, folije proti pogledom, folije za izložbe proti bledenju, proti-eksplozijska in protistrelna zaščita ter dekorativne arhitekturne folije.
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4.7

IZDELAVA PROTOTIPA

Prototip prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda je prikazan na slikah 1017.
Prikazane so vse spletne strani glavnih elementov in spletna stran enega izmed
produktov. Preostale slike prototipa spletnega mesta so v prilogah (Priloga 2).

Slika 10: Prototip vstopne strani prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda.
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Slika 11: Prototip vstopne strani po kliku na zavihek »Ponudba« v navigacijskem meniju.

Struktura vstopne strani prototipa prenovljenega spletnega mesta podjetja Ugoda
vsebuje: vstopno fotografijo, kratko predstavitev podjetja in njegovih kompetenc, matriko
ponudbe podjetja ter mnenja uporabnikov. Vstopna fotografija se razlikuje od tiste na
obstoječem spletnem mestu, saj je bilo pri testiranju uporabniške izkušnje ugotovljeno,
da le-ta ni nazorno odražala ponudbe podjetja. Kratek opis podjetja in njegovih
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kompetenc ter matrika produktov sta izboljšana in oblikovana tako, da uporabnikom
omogoča hitri dostop do informacij. Informacije o podjetju in produktih so predstavljene
v zgoščeni in jedrnati obliki. Dodan je zavihek o mnenju uporabnikov. S tem je bila
upoštevana želja podjetja, ki so jo izrazili med intervjujem (Slika 10).
Prav tako se od obstoječega spletnega mesta razlikuje navigacijski meni. Ta je
predhodno temeljil na posameznih segmentih kupcev (bivalni objekti, poslovni objekti in
javne ustanove), sedaj pa temelji na namenu posameznega produkta (Slika 11).

Slika 12: Prototip spletne strani produkta »Toplotno-izolativne folije«.
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Slika 13: Prototip spletne strani produkta »Toplotno-izolativne folije«, po kliku na povezavo »Prikaži več«.

Prototip spletnih strani produktov sprva prikaže kratek in jedrnat opis posameznega
produkta, desno pa ga dopolnjujejo referenčne slike ali video posnetek (Slika 12). Ob
kliku povezave »Prikaži več« pa se pokaže še več strokovnih karakteristik posameznega
produkta (Slika 13).
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Slika 14: Prototip spletne strani »O podjetju«.

Prototip strani o podjetju vsebuje ključne informacije podjetja: prednosti podjetja, njihovi
partnerji in vizitka. V primerjavi z obstoječim spletnim mestom, ki je za vsako izmed prej
naštetih informacij uporabljalo svojo spletno stran, so sedaj vse informacije predstavljene
zgolj na eni (Slika 14).
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Slika 15: Prototip spletne strani »Refrence«.

Prototip spletne strani referenc vsebuje logotipe referenčnih projektov. Ob kliku na
posamezen logotip se ti obarvajo in prikažejo opis posameznega projekta (Slika 15).
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Slika 16: Prototip spletne strani »Pogosta vprašanja«.

Pogosta vprašanja so na prototipu prikazana z efektom »harmonika« (angl. Accordion).
Ta omogoča, da se odgovor na vprašanje pojavi šele ob kliku na simbol +. Ob kliku na
simbol  pa se odgovor ponovno skrije, s čimer je omogočena večja preglednost nad
vsemi vprašanji (Slika 16).
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Slika 17: Prototip spletne strani »Kontakt«.

Spletna stran kontakta vsebuje glavne kontaktne podatke podjetja. Podan je tudi
kontaktni obrazec (Slika 17).
Prototip prenovljenega spletnega mesta uporablja pisavo Open Sans. V naslovih velikost
le-te znaša 28 tipografskih enot (angl. Point, okrajšava t.e), v uvodnih odstavkih 18 t.e,
ter 16 t.e v besedilu in navigaciji. Barve, uporabljene na prototipu, so skladne z barvami
logotipa: poleg črne in bele prototip vsebuje še zeleno (R: 185, G: 216, B: 128) in sivo
barvo (R: 149, G: 151, B: 154).
4.8

REZULTATI TESTIRANJA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE PROTOTIPA

Rezultati testiranja uporabniške izkušnje prototipa se tako kot pri obstoječem spletnem
mestu delijo na test uporabnosti in intervju.
4.8.1 Rezultati testa uporabnosti
Rezultati testiranja uporabnosti so predstavljeni v preglednicah 1721. Rezultati se niso
izrazito razlikovali glede na to, ali so testiranci predhodno testirali tudi obstoječe spletno
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mesto ali ne. Zato so rezultati v preglednicah predstavljeni kar skupaj. Rezultati testiranja
prototipa so primerjani tudi z rezultati testiranja obstoječega spletnega mesta.
Preglednica 15: Rezultati izvedbe 1. naloge »Na spletnem mestu poiščite folije za bivalne objekte.«.

1. Na spletnem

Povprečen čas (s)

Povprečno št. klikov

Opažanja

28

2

-

mestu poiščite
folije za bivalne
objekte.

Nesigurnost
testirancev glede
tega, pod katerimi
zavihkom se
informacija nahaja.

Pri izvedbi prve naloge testiranci niso imeli večjih težav. Nekateri so bili sprva nesigurni
glede tega, pod katerim zavihkom se informacija nahaja. Povprečen čas izvedbe naloge
in število klikov je trajal 28 sekund oz. 2 klika, kar je več v primerjavi s testiranjem
obstoječega spletnega mesta. Najverjetnejši razlog za to je, da ima prototip drugačno
strukturo organizacije produktov v primerjavi z obstoječim spletnim mestom. Prototip
produkte organizira glede na prednosti uporabe, obstoječe spletno mesto pa glede
namena uporabe.
Preglednica 16: Rezultati izvedbe 2. naloge »Na spletnem mestu poiščite namen uporabe varnostnih folij.«.

Povprečen čas (s)
2. Na spletnem
mestu poiščite
namen uporabe
varnostnih folij.

25

Povprečno št. klikov

Opažanja

2



-

Testiranci pri
izvedbi naloge niso
izkusili težav.
Testiranci so imeli
težavo pri vračanju
na vstopno stran,
saj niso pomislili,
da jim to omogoča
klik na logotip
podjetja.

Pri drugi nalogi je bilo opaziti težavo, da so testiranci za vrnitev na vstopno stran iskali
zavihek »domov« in sprva niso pomislili, da jim to funkcijo omogoča klik na logotip
podjetja. Povprečni čas izvedbe naloge je znašal 25 sekund. Povprečno št. klikov pa 2,
kar je v primerjavi z obstoječim spletnim mestom krajše oz. manjše.
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Preglednica 17: Rezultati izvedbe 3. naloge »Na spletnem mestu poiščite informacije o delovanju folij proti sončnemu sevanju«.

3. Na spletnem
mestu poiščite
informacije o
delovanju folij proti
sončnemu
sevanju.

Povprečen čas (s)

Povprečno št. klikov

17

2

Opažanja


-

Večina testirancev
pri izvajanju
naloge ni izkusila
težav.
Testiranec je
informacijo sprva
iskal pod zavihkom
»Folije za
senčenje in proti
bleščanju.«

Pri izvedbi tretje naloge testiranci v večini niso izkusili težav. Povprečen čas in št. klikov
je bilo 17 sekund oz. 2 klika, s čimer je bila izvedba naloge ponovno hitrejša kot pri
obstoječem spletnem mestu.
Preglednica 18: Rezultati izvedbe 4. naloge »Na spletnem mestu poiščite enega izmed dostopnih videoposnetkov o delovanju
folij.«.

4. Na spletnem

Povprečen čas (s)

Povprečno št. klikov

26

2

mestu poiščite
enega izmed
dostopnih
videoposnetkov o
delovanju folij.

Opažanja


-

Večina testirancev
pri izvajanju
naloge ni izkusila
težav.
Testiranec je
potreboval večje
št. klikov, saj ni
vedel, pod katerim
zavihkom se
nahajajo
videoposnetki.

Pri četrti nalogi so imeli nekateri testiranci težave pri iskanju video vsebine, saj je le-ta
znotraj predstavitve posameznega produkta in ne v posebnem zavihku, kot je bilo to na
obstoječem spletnem mestu. Povprečen čas je bil 26 sekund in 2 klika, kar je enako kot
pri izvedbi naloge na obstoječem spletnem mestu. Razlika je v tem, da so si v tem času
testiranci na obstoječem spletnem mestu videoposnetek tudi ogledali, pri prototipu, ki ni
omogočal predvajanja videoposnetka, pa ne.
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Preglednica 19: Rezultati izvedbe 5. naloge »Na spletnem mestu poiščite elektronski naslov podjetja.«.

5. Na spletnem
mestu poiščite
elektronski
naslov podjetja.

Povprečen čas (s)

Povprečno št. klikov

2

1

Opažanja


Testiranci pri
izvedbi naloge niso
izkusili težav.

Pri zadnji oz. peti nalogi nihče izmed testirancev ni imel težav. Povprečni čas in št. klikov
je znašalo 2 sekundi oz. 1 klik. To je ponovno hitreje kot pri obstoječem spletnem mestu.
4.8.2 Rezultati intervjuja
Intervjuvanci so izrazili zadovoljstvo s prototipom prenovljenega spletnega mesta.
Prototip so opisali kot intuitiven, moderen, pregleden, vizualno privlačen in uporabniku
prijazen. Intervjuvanci, ki so sodelovali tudi v predhodnem testiranju uporabniške izkušnje
obstoječega spletnega mesta, so poudarili, da je to sedaj izrazito bolj pregledno in
vizualno privlačno. Na vprašanje: »Ali mislite, da je prenovljeno spletno mesto uporabniku
bolj prijazno?« so vsi sodelujoči v intervjuju odgovorili z odgovorom »DA«. Večina
intervjuvancev je menila, da je prenovljeno spletno mesto dobro in izboljšave niso
potrebne. Nekaj intervjuvancev pa je dalo predloge za nadaljnjo optimizacijo spletnega
mesta; dodatek zavihka »domov« v navigacijskem meniju in še več grafične predstavitve
vsebine (infografika, fotografije in videoposnetki).
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5 ZAKLJUČKI
V diplomskem delu smo analizirali obstoječe spletno mesto podjetja Ugoda d.o.o. Analiza
je pokazala, da so

mnenja o obstoječem spletnem mestu mešana. Pri anketi o

zadovoljstvu uporabnikov so bili ti v večini mnenja, da so na spletnem mestu našli iskane
informacije in da je bila orientacija po njej enostavna. Nadaljnja analiza s testiranjem
uporabniške izkušnje pa je razkrila številne kritike in težave uporabnikov z obstoječim
spletnim mestom. Zato na podlagi pridobljenih rezultatov prve hipoteze »Uporabniki z
obstoječim spletnim mestom podjetja Ugoda niso zadovoljni.« ne moremo ne potrditi, ne
ovreči.
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov je analizirala tudi glavne uporabnike spletnega mesta
podjetja Ugoda. Rezultati so pokazali, da so večinski uporabniki moški, stari med 4554
let, z univerzitetno izobrazbo. S tem smo potrdili drugo hipotezo diplomskega dela: »Ciljni
uporabniki spletnega mesta podjetja Ugoda so večinoma moški.«
Na podlagi rezultatov analize konkurence smo nato oblikovali prototip prenovljenega
spletnega mesta. Namen je bil odpraviti ugotovljene težave in spletno mesto prilagoditi
potrebam uporabnikov in podjetja. Analiza s testiranjem uporabniške izkušnje prototipa
prenovljenega spletnega mesta je razkrila, da so testiranci s prototipom zadovoljni.
Izpostavili so, da je to sedaj intuitivno, pregledno, sodobno in vizualno privlačno, s čimer
uporabnika pritegne k uporabi. Analiza je vsebovala tudi vprašanje: »Ali menite, da je
prenovljeno spletno mesto uporabniku bolj prijazno?«, na katerega so vsi testiranci
odgovorili z odgovorom »DA«. S tem potrjujemo še zadnjo izmed hipotez: »Prenovljeno
spletno mesto podjetja Ugoda bo uporabnikom bolj prijazno.«
Testiranje uporabniške izkušnje prototipa je izpostavilo tudi nekatere predloge za
nadaljnjo optimizacijo spletnega mesta: dodatek zavihka »domov« v navigacijskem
meniju, več fotografij, videoposnetkov in interaktivne predstavitve vsebine.
Dobro zastavljeno oz. načrtovano spletno mesto je eden izmed ključnih elementov za
zagotavljanje poslovnega uspeha. Spletno mesto je treba izboljševati in pri tem upoštevati
tako tehnološki razvoj na področju spletnega komuniciranja kot tudi želje in potrebe
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uporabnikov ter zastavljene cilje podjetja. Pri tem je pomembno, da načrtovane
spremembe in izboljšave temeljijo na ugotovitvah uporabniške izkušnje.
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Priloga 1: Anketa o zadovoljstvu uporabnikov
1. Ali ste na spletnem mestu pridobili iskane informacije?
DA

NE

a. Katere informacije ste na spletnem mestu iskali?

b. Katere informacije ste na spletnem mestu pogrešali?

2. Ali je bila orientacija po spletno mesto enostavna?
DA

NE

3. Ali se vam zdi spletno mesto vizualno privlačna?
DA

NE

moški

ženski

4. Spol:

5. Kateri starostni skupini pripadate?
do 24 let
25 – 34 let
35 – 44 let
45 – 54 let
nad 55 let
6. Najvišja stopnja dosežene izobrazbe:
Osnovna šola
Dveletna ali triletna poklicna šola
Štiriletna ali petletna poklicna šola
Višja, visoka šola, univerzitetna izobrazba
Specializacija, magisterij, doktorat

50

Priloga 2: Prototip prenovljenega spletnega mesta

Slika 18: Prototip spletne strani produkta »Folije za senčenje in proti bleščanju«, po kliku na povezavo »prikaži več«.

51

Slika 19: Prototip spletne strani produkta »Folije proti soncu«, po kliku na povezavo »prikaži več«.
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Slika 20: Prototip spletne strani produkta »Varnostne in protivlomne folije«, po kliku na povezavo »prikaži več«.
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Slika 21: Prototip spletne strani produkta »Proti-ekplozijska in proti-strelna zaščita«, po kliku na povezavo »prikaži več«.
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Slika 22: Prototip spletne strani »Dekorativne arhitekturne folije«, po kliku na povezavo »prikaži več«.
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Slika 23: Prototip spletne strani »Folije proti pogledom«, po kliku na povezavo »prikaži več«.
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Slika 24: Prototip spletne strani »Folije za izložbe proti bledenju«, po kliku na povezavo »prikaži več«.
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