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IZVLEČEK
V diplomskem delu je predstavljen celoten potek izdelave spletne strani za računovodski
servis Oreka računovodstvo d.o.o. Najprej je bil opravljen pregled področij oblikovanj, nato
opredelitev uporabniške izkušnje in kako ta vpliva na uspešnost spletne strani, sledil je
pregled literature na temo informacijske arhitekture in žičnih modelov, ki pomagajo pri tem,
da je spletna stran za uporabnika prijazna, izpostavljena pa je tudi pomembnost odzivnosti
spletne strani v današnjem času.
V eksperimentalnem delu je navedena analiza celotnega poteka izdelave spletne strani, ki
obsega začetno načrtovanje, opredelitev glavnih ciljev in sprotne želje naročnika. Ker je bil
končni izdelek spletna stran za računovodski servis, je bila pred načrtovanjem opravljena tudi
kratka primerjava že obstoječih spletnih strani treh podjetij računovodskih storitev na
slovenskem trgu. Pred začetkom oblikovanja je bil zastavljen koncept spletne strani, ki je bil
izdelan s pomočjo informacijske arhitekture in žičnih modelov, na podlagi katerih je bila
končna oblika spletne strani narejena v programih Adobe Photoshop in Adobe Illustrator.
Spletna stran je izdelana z orodjem WordPress, in sicer z že obstoječo plačljivo temo Native.
Uporabljen je bil tudi CSS za spremembe lastnosti elementov. V končni fazi je sledil
vprašalnik o uporabniški izkušnji, s katerim smo pridobili predloge za izboljšavo spletne
strani, ki pa jih trenutno nismo upoštevali zaradi naročnikovih želja.
Podjetje je aktivno že kar nekaj let in je v ožjem geografskem območju dobro poznano. S
spletno stranjo smo ga želeli predstaviti širši publiki potencialnih strank in jim ponuditi
možnost enostavnega prvega koraka pri vzpostavitvi kontakta z računovodskim servisom.
Ključne besede: WordPress, spletna stran, načrtovanje spletne strani, html, CSS, oblikovanje,
računovodski servis
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ABSTRACT
In this diploma thesis we define the enitre process of creating a website for accounting service
Oreka računovodstvo d.o.o. Firstly we provide an overview of different design fields, then
took a closer look at user experience and how it influences the performance of websites and
later examine literature on the subject of information architecture and wire models, which
play a leading part in creating user friendly and responsive website.
The experimental part consists of a website development course analysis, which included
initial planning, definition of main goals and client's immediate wishes. Since the final
product was a website for the accounting service, we compared three already existing
websites from different accounting services in Slovenia before the initial planning. Prior to
the website creation, we established a concept of our website using information architecture
and wired models, based on which the final website design was created in Adobe Photoshop
and Adobe Illustrator. The website was created using the WordPress tool with the already
existing paid theme Native. CSS was also used to change the properties of different elements.
In the end, we provided users with a questionnaire regarding the user experience and used it
as a mean of obtaining suggestions for further improvements, which weren’t realised because
of our client's wishes.
The company Oreka računovodstvo d.o.o. has been on the market for quite some time and is
well known in its geographical area. Website was created in order to attract new customers
and make sure we offer them a simple first step towards establishing contact with the
accounting service.
Keywords: WordPress, website, website design, html, CSS, design, accounting service
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KAZALO OKRAJŠAV
CMS (ang. Content Management System), sistem za
upravljanje vsebin.
RWD (ang. Responsive Web Design), odzivno spletno
mesto.
UX (ang. User Experience), uporabniška izkušnja.
SEO Optimizacija spletnih mest. Gre za postopek
izboljšanja vidljivosti spletnih mest v iskalnikih prek
neplačanih iskalnih rezultatov.
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1 UVOD
Internet je na globalni ravni postal del vsakdana. Nudi nam prednosti, kot so dostopnost,
interaktivna komunikacija in praktičnost. Potrošniki pričakujejo, da bodo na spletu našli in
kupili vse, kar si želijo, in to v najkrajšem možnem času. Ker sta se predstavitveni in prodajni
del v veliki meri preselila na medmrežje, je pomembno, da se podjetja predstavijo z
uporabnikom prijazno spletno stranjo ter svoje storitve vzporedno in kontinuirano tržijo tudi
na drugih digitalnih ali klasičnih platformah.
Ker ima v državah razvitega sveta dostop do interneta večina gospodinjstev in je doseg s tem
praktično neomejen, so spletne strani postale idealno mesto za promocijo podjetij in njihovih
storitev za relativno nizko ceno. Spletne strani se med seboj razlikujejo glede na namen,
strukturo in obliko. V primeru predstavitvenih spletnih strani je najpomembnejša oblika, ki
potencialnega kupca oz. stranko prepriča o odličnosti produkta oz. storitve.
Glavni namen diplomskega dela je načrtovanje in oblikovanje spletne strani za Računovodski
servis Oreka računovodstvo d.o.o. To je družinsko podjetje, ki svojim partnerjem nudi štiri
glavne računovodske storitve: vodenje poslovnih knjig, sestavljanje zakonsko predpisanih
poročil, obračun osebnih prejemkov ter svetovanje na področju davkov in prispevkov. Gre za
manjše podjetje, ki cilja na omejeni krog strank in doslej ni imelo spletne strani. S pomočjo
le-te si želijo krepiti odnose z obstoječimi strankami in potencialnim ponuditi spletni prijavni
obrazec za nadaljnje pogovore.
V teoretičnem delu predstavljamo področja oblikovanja, pri čemer opredeljujemo pojme
uporabniška izkušnja, informacijska arhitektura in odzivno spletno oblikovanje. Raziskovali
smo orodja, ki smo jih kasneje v eksperimentalnem delu tudi uporabili. Glavno med njimi je
sistem za upravljanje vsebin, WordPress, v katerem je bilo spletno mesto izdelano.
V eksperimentalnem delu opredeljujemo metode dela. Opisujemo analizo treh obstoječih
spletnih mest, ki ponujajo računovodske storitve, opredeljujemo cilje ter ciljno skupino,
zasnovo in pripravo spletne strani za računovodski servis Oreka. Spletna stran je bila
načrtovana in kasneje oblikovana s pomočjo več programov Adobe, izdelana pa v sistemu za
upravljanje vsebin WordPress. Tekom izdelave je bilo uporabljeno tudi znanje CSS. Na koncu
1

smo opravili anketo o uporabniški izkušnji, na podlagi katere smo pridobili mnenja
uporabnikov o spletni strani.
Postavili smo dve osnovni hipotezi.
H1: Več uporabnikov se za začetek poslovanja odloči na podlagi pregleda spleta kot na
podlagi osebne komunikacije.
H2: Uporabniki se laže odločijo za storitve, če je spletna stran privlačnega in sodobnega
videza ter je lahka za uporabo.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Področja oblikovanja

2.1.1 Uporabniška izkušnja
Uporabniška izkušnja v digitalnem svetu cilja na zadovoljstvo uporabnikov spletnih strani in
stremi k temu, da so te enostavne za uporabo, nudijo dodano vrednost in da končnega
uporabnika učinkovito pripeljejo do cilja. Uporabniška izkušnja je eden izmed temeljnih
dejavnikov za povečanje vezi med izdelkom in uporabnikom. Poleg oblikovanja zajema tudi
celotno arhitekturo spletnega okolja, ki mora skrbeti za čim večjo jasnost in čim manjše
število korakov od začetne do končne točke (1).
Izraz uporabniška izkušnja se je prvič začel pojavljati v sredini 90. let prejšnjega stoletja. Za
njegova začetnika veljata Donald Norman, ki ga z delom »The Design of Everyday Things«
označujemo kot arhitekta uporabniške izkušnje, in Jakob Nielsen, ki si je z delom »Designing
Web Usability« prislužil ime oče uporabnosti (2).
Tako kot celoten digitalni svet je tudi UX živa zadeva: »Uporabniška izkušnja (ang. user
experience) je veda, področje znanja, ki se razvija skupaj s spremembami navad uporabnikov
in pojavom novih načinov interakcije. Uporabniška izkušnja je vedno osredotočena na
uporabnost. Uporabniška izkušnja je sestavljena iz večjega števila področji: uporabnost,
izkušnja, funkcionalnost, oblikovanje, uporabnik, tehnologija. Vsa ta področja skupaj tvorijo
dobro uporabniško izkušnjo« (2).
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2.1.2 Informacijska arhitektura
Pri informacijski arhitekturi organiziramo vsebino spletnega mesta tako, da bodo uporabniki
na preprost in hiter način našli tisto, kar iščejo. V primeru, da uporabniki stežka ugotovijo,
kako je spletno mesto organizirano, hitro postanejo nezadovoljeni in ga zapustijo, še preden
pridejo do želene informacije. Informacijska arhitektura je predpogoj za dobro uporabniško
izkušnjo, ki je eden izmed ključnih dejavnikov, da se uporabniki znova in znova vračajo na
spletno mesto.
Glavni cilj informacijske arhitekture je organiziranje vzorcev in strukturiranje vsebin na
način, da uporabnik prek ustreznih vizualnih vzorcev in struktur hitro dojame delovanje
spletne strani in brez izgube časa pridobi vse potrebne informacije (3).
2.1.3 Žični modeli
Žični model spletnega mesta temelji na vizualnem prikazu funkcionalnosti spletnega
vmesnika. Razvijalci jih uporabljajo z namenom jasne slike elementov, ki jih je treba kasneje
kodirati. Žični modeli niso interaktivni, ne vsebujejo podrobnosti oblikovanja, kot so barve,
slike, ikone, tipografije ali videoposnetki, ampak služijo kot enostavno oblikovno vodilo
projekta. Stranke si tako laže predstavljajo proces izdelave spletnega mesta in na podlagi tega
ugotovijo, ali bo končni izdelek ustrezal njihovim željam (4).
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2.1.4 Odzivno spletno oblikovanje
Odzivno spletno oblikovanje je način oblikovanja spletnega mesta, ki omogoča spremembo
postavitve strani glede na to, na kateri napravi je prikazana. Oblikovalec lahko tako do nje
dostopa prek katerekoli naprave in ima pri tem še vedno najboljšo možno uporabniško
izkušnjo (UX) (5). To dosežemo s preurejanjem in spreminjanjem velikosti različnih
elementov, kot so besedila, slike, grafika, vtičniki itd. Primer odzivnosti je prikazan na sliki 1.

Slika 1: Prikaz spletnega mesta na različnih napravah (6)
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2.2 Orodje za izdelavo spletne strani
2.2.1 CMS
CMS (ang. Content Management System) oz. sistem za upravljanje vsebin omogoča, da lahko
spletno mesto do neke mere urejajo, predvsem pa v obliki novih objav ažurno posodabljajo
tudi osebe z malo ali nič znanja spletnih jezikov. CMS je sistem, ki v veliki meri poenostavlja
proces upravljanja vsebin in temelji na strežniku, prek katerega uporabnik (ali več
uporabnikov) upravlja z vsebinami spletnega mesta (tekst ali večpredstavnostne datoteke)
tako, da jih dodaja, ureja in objavlja.
Poleg WordPressa na trgu poznamo tudi druge in prosto dostopne sisteme CMS, kot so
Joomla, Plone, Drupal itd., sicer pa obstaja še mnogo drugih sistemov, ki so razviti samo za
določenega naročnika. Pravimo jim sistemi CMS po meri, ki so narejeni po napotkih in
potrebah naročnika (7, 8).
Začetki WordPressa segajo v leto 2003, ko je šlo le za platformo za blog, namenjeno
dopolnitvi že obstoječih spletnih mest. Ker je ta platforma skozi čas postajala vse bolj
priljubljena, je skupnost WordPress vanjo začela vključevati dodatke, ki so bili bolj podobni
tradicionalnemu sistemu za opravljanje vsebin (CMS).
CMS centralizira vsebine ustvarjanja, objavljanja in urejanja. Z vsebinami mislimo na
besedilo, slike ali videoposnetke, ki jih želimo objaviti na spletu. Za upravljanje vsebin v
WordPressu se prijavimo v spletni vmesnik, s pomočjo katerega lahko kreiramo novo vsebino
ali urejamo že obstoječo. Videz in funkcionalnost spletnega mesta določa programska koda
(tema na WordPressu), zato je v večini primerov treba skrbeti le za ustvarjanje vsebin. Sistem
je sestavljen iz dveh delov: predstavitvenega (Front-End) in administrativnega (Back-End oz.
dashboard).
Obstajata dva načina razširitev. Prva razširitev, ki nam precej olajša delo, je vnaprej vgrajena
arhitektura vtičnikov, namenjena predvsem večji funkcionalnosti in preglednosti strani, druga
pa je sama tema, ki določa videz spletnega mesta. Trenutno je WordPress najbolj razširjen
sistem za upravljanje vsebin na spletu (9).
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Veliko prednost WordPressa predstavlja prosto dostopna (odprtokodna) programska oprema,
ki omogoča ustvarjanje spletnega mesta brez znanja kodiranja, a je za uspešno spletno mesto
– celokupno gledano – vseeno potrebnega veliko dela, saj moramo razumeti potrebe
uporabnikov in nato najti rešitev, ki jim omogoča, da pridobijo informacije ali izkušnje, ki jih
iščejo (10).
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2.3 Vsebina spletnega mesta
V spletni industriji velja rek »vsebina je kraljica spleta«. Uporabniki v največji meri pridejo
na spletno mesto zaradi vsebine, zato mora biti podana z namenom, da uporabnike pritegne in
jih hkrati tam zadrži. Posledici dobre vsebine sta širjenje dobre besede in deljenje le-te na
socialnih omrežjih. Na spletnem mestu moramo objaviti poglavitne informacije, ki so
razumljive in pregledne. Prav tako moramo biti pozorni na to, da je vsebina spletnega mesta
zelo pomembna, in sicer s stališča SEO, ki v iskalnikih, predvsem v Googlu, spletno mesto
razvršča po relevantnosti in tako lahko neposredno vpliva na dohodke podjetij (11).
2.3.1 Besedilo
Pri pisanju besedila se izogibamo dolgim vrsticam, razširjenih čez cel ekran, saj so naporne in
časovno zamudne za branje. Besedilo (slika 2) mora biti berljivo in zajemati glavne
informacije, s katerimi spodbudimo uporabnika, da se odloči za nas. V besedilu se sklicujemo
na pomembna vprašanja, ki jih potencialni kupec zastavi. Prikažemo jih jasno, kratko in
jedrnato. Tako bo uporabnik ponotranjil pomembne informacije in posledično nadaljeval
brskanje po spletni strani. Komunikacija igra ključno vlogo pri oblikovanju spletnega mesta,
saj je bistveno, da vzpostavimo jasno povezavo med spletnim mestom in uporabnikom ter s
tem uporabniku karseda kvalitetno pomagamo pri doseganju ciljev. Če govorimo o
komunikaciji na spletu, pri tem mislimo na besedilo, zato moramo biti pri izbiri tipografije
karseda pazljivi. Izbira dobre pisave omogoča lažje branje, nepravilna izbira pa lahko
negativno vpliva na uporabnikovo razpoloženje (12). Oliver Reichenstein je o tem povedal:
»Optimizirati tipografijo pomeni optimizirati berljivost, dostopnost, uporabnost in celokupno
grafično ravnotežje« (12).

Slika 2: Poudarjeno besedilo
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2.3.2 Slike
Slike so najpogostejši tip multimedije na spletnih straneh in morajo biti optimizirane, saj si ne
želimo, da bi se strani nalagale dolgo časa. Poimenovanje slik, ki so uporabljene na spletnem
mestu, je prav tako zelo pomembno, vsaj kar se tiče optimizacije SEO (npr. namesto da sliko
poimenujemo csds.jpg, jo raje poimenujmo racunovodski-serivs.jpg) (13).
2.3.3 Animacija
Animacija je v spletnem oblikovanju nekaj, kar je vsak dan bolj vidno in razširjeno po svetu.
Majhne, preproste animacije so zanimive in privlačne ter dajejo smiselno povratno
informacijo in ustvarjajo občutek orientacije. Kar se oblikovanja tiče, pa nas zagotovo bolj
pritegnejo obsežne in vizualno zanimive animacije. Pri tem moramo paziti, da ne uporabljamo
preveč različnih učinkov, saj to lahko povzroči popoln kaos. Animacija je lahko zelo
uporabna, vendar ni za vsak projekt. Biti mora brezhibna, imeti mora namen in na pravi način
služiti uporabniku, vsebini pa ne sme biti v napoto. Glavni razlog za uporabo animacije je, da
orientira in pomaga uporabnikom, kako se premikati po strani in kateri gumb je treba klikniti.
Poleg tega se animacije uporablja za estetiko. Včasih je glavni cilj animiranih elementov
ravno vizualna podoba. Z njo lahko povemo zgodbo ali ustvarimo čustveno povezavo med
uporabnikom in vmesnikom. Namen animacije je vzbuditi interes in ohraniti uporabnika, da
se znova in znova vrača na spletno mesto (13).

2.4 Trendi za oblikovanje spletnih mest
Na področju spletnega oblikovanja se trendi in videz spletnih mest močno spreminjajo. Vsak
oblikovalec želi biti na tekočem z novostmi in rešitvami na tem področju. Poleg novih trendov
grafičnega oblikovanja morajo biti spletne strani unikatne. Spletno oblikovanje je tako
dinamično, da pogosto velja sledeče: kar je včasih veljalo za sveže in sodobno, je danes že
zastarelo (14).
2.4.1 Abstraktne ilustracije
Abstraktne ilustracije (slika 3) so ene izmed najbolj vročih trendov v spletnem oblikovanju, in
sicer zaradi preprostih oblik, zanimivih barv in linij. Njihov unikaten stil navdihuje
oblikovalce, jim pomaga širiti ideje in graditi identiteto. Abstraktne slike izražajo ideje in
vodijo do čustvenih odzivov uporabnikov (15).
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Slika 3: Primer spletnega mesta z abstraktno ilustracijo (16)

2.4.2 Odzivnost spletnih mest
Z novimi odzivnimi razvojnimi tehnikami in mobilnimi napravami, ki imajo zaslon od roba
do roba, gre pričakovati vse več spletnih mest in aplikacij za celoten zaslon (ang. full screen),
ki omogočajo kar najboljšo izkušnjo za uporabnike. Izdelava zanimivih in interaktivnih
spletnih mest, prilagojenih za mobilne naprave, terja veliko več časa in volje kot izdelava
spletnega mesta za namizne računalnike. Spletno mesto mora biti odzivno, ne sme vsebovati
težje berljivega besedila, neodzivnih slik itd. Prilagoditi moramo navigacijski meni, v splošni
rabi je trenutno pogosto prisoten tako imenovani »hamburger«. Treba je paziti tudi na velikost
pisave, ikon, slik in ostalih elementov, ki so uporabljeni na spletnem mestu (17).
2.4.3 Velike slike, videoposnetki in GIF-i
Velike slike z dodatno tipografijo in grafiko so pomemben del spletnih mest že precej let. Z
njimi pritegnemo uporabnikovo pozornost in se lahko zelo uspešno zoperstavimo problemu
slabe uporabniške izkušnje. Pozorni moramo biti pri kvaliteti vsebine in paziti, da se ne
odmaknemo od bistva in tako uničimo sam izgled grafične podobe spletnega mesta. Slike
morajo biti odlične kakovosti in tako prikazati podjetje v najboljši možni luči (17).
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2.4.5 Velika in krepka pisava
Pisava je pomemben element pri oblikovanju spletnega mesta. Naši zasloni so vse večji in
uporabniki so se primorani premikati po spletni strani, kar pomeni, da je pisava lahko večja,
kot prikazuje slika 4 (18). Pisava lahko spletnemu mestu zgradi osebnost, jo naredi bolj
zanimivo in pozitivno vpliva na uporabnika, ki spletno mesto obišče. Tako lahko v
prihodnosti pričakujemo še večji napredek in s tem še bolj unikatno pisavo. Dejstvo je, da z
naslovi, ki so veliki in krepki, izpostavimo bistvo vsebine in zadržimo uporabnika na strani
(19).

Slika 4: Prikaz vstopne strani z veliko in krepko pisavo (18)

2.4.6 Video
Na spletnem mestu želimo čim bolje ukrasti uporabnikovo pozornost, kar lahko z
videoposnetki zelo hitro dosežemo. Ti so enkratni za pripovedovanje zgodb, v ljudeh vzbudijo
čustva, spletno stran pa s svojim dinamičnim pristopom naredijo zares uporabniku prijazno. V
prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo videoposnetki prevzeli primat med vsebinami (19).
Ker se internetni promet seli na mobilne naprave, ki se pogosto uporabljajo tudi v službi ali na
drugih javnih mestih, je v zadnjem času vse bolj pogosta objava videoposnetkov z lahko
berljivimi podnapisi, saj ljudje tam ne morejo imeti vklopljenega zvoka.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Namen eksperimentalnega dela je načrtovanje in oblikovanje spletne strani za računovodski
servis Oreka in v končni fazi testiranje uporabnosti s pomočjo ankete v luči potencialnih
prihodnjih izboljšav. Računovodski servis Oreka računovodstvo d.o.o. je družinsko podjetje,
ki nudi storitve s področja računovodstva, davkov in davčnega svetovanja za podjetja,
samostojne podjetnike, društva in ostale samostojne poklice. Podjetje je na trgu že od leta
1998, najprej kot s. p., od leta 2014 dalje pa kot d. o. o. Omenjeni računovodski servis še
nikoli ni imel spletne strani, s katero bi se lahko predstavil ciljni skupini. Celotna spletna stran
je tako zasnovana kot enostranska predstavitvena stran, ki vsebuje le najpomembnejše
podatke o storitvah.

3.1 Analiza spletnih strani že obstoječih računovodskih servisov
Pred začetkom načrtovanja in oblikovanja spletne strani za računovodski servis Oreka smo
analizirali podjetja, ki so z računovodskimi storitvami že predstavljena na domačem spletnem
trgu, in sicer računovodski servisi Libres, Proevent in Solis. Pri analizi smo se osredotočili na
vizualno podobo in odzivnost spletnih mest, ki smo jih analizirali na podlagi naslednjih
kriterijev:
-

slikovna vsebina spletnega mesta,

-

tekstovna vsebina spletnega mesta,

-

barve spletnega mesta,

-

interaktivnost spletnega mesta,

-

uporabnost spletnega mesta in

-

odzivnost spletnega mesta.

3.2 Cilji
Glavni cilj spletne strani računovodskega servisa Oreka je predstaviti njihove storitve
potencialnim strankam. Oreka računovodstvo d.o.o. je majhno podjetje, ki poleg obstoječih
strank cilja na omejeni krog novih, saj nima veliko časovnega manevra za preveliko število
strank. Zaradi zgornjih razlogov smo se pri izdelavi spletne strani Oreka.si osredotočili na
moderen dizajn z malo teksta ter več slikovnega in grafičnega materiala. Pri izdelavi spletne
strani smo sledili trenutnim trendom in dali poudarek na odzivnost in dinamičnost.
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3.3 Ciljna skupina
Določitev ciljne skupine je zelo pomemben korak, ki nam pomaga pri zasnovi vsebinske
strategije, saj moramo natančno vedeti, komu bo stran namenjena, in jo s tem v mislih
ustrezno prilagoditi. V našem primeru podjetje cilja na majhen porast novih strank, ki nimajo
možnosti internega upravljanja z računovodskimi posli in to delo raje zaupajo
računovodskemu servisu.
Za ciljno skupino smo tako določili dve skupini:
-

v prvi skupini so uporabniki, potrebni pomoči računovodskega servisa za namene
opravljanja računovodskih storitev; v to skupino spadajo podjetja, posamezniki v
društvih, samostojni podjetniki (s. p.) in tudi drugi samostojni poklici,

-

v drugi skupini so odrasli (starejši od 21 let), ki vodijo posel in imajo svoje prihodke.

3.4 Koncept spletne strani
Pred načrtovanjem spletne strani smo stopili v stik z direktorico računovodskega servisa in
dobili odgovore na ključna vprašanja, ki smo jih kasneje uporabili kot glavna vodila za
izdelavo spletne strani. Vprašanja so se navezovala na dejavnosti servisa, njihove cilje, način
sodelovanja s strankami in njihovo zgodovino (na kratko). S pridobljenimi odgovori smo tako
določili glavne dejavnike, ki so krojili razvoj spletne strani.

3.5 Informacijska arhitektura
Po zastavljenem konceptu spletne strani smo organizirali in načrtovali njeno vsebino. Z
informacijsko arhitekturo smo zagotovili, da bodo uporabniki na spletni strani hitro našli
želene informacije. Za spletno stran smo določili, da bo enostranska predstavitvena stran, saj
je direktorica računovodskega servisa želela, da je preprosta ter predstavi le bistvo in ključne
storitve podjetja. Na spletni strani tako nismo uporabili podstrani, zaradi česar je enostavna za
uporabo. Če bo želja naročnika kadarkoli drugačna, bo treba oblikovati še podobo podstrani
oz. najti privlačen način za dodajanje vsebine znotraj trenutne enostranske podobe. Na
začetku smo se najbolj posvetili vstopni strani, saj ima najpomembnejšo nalogo – kako
uporabnika zadržati na spletni strani. Sem smo umestili vsebino, ki uporabnika seznani s tem,
kaj mu nudimo in čemu je spletna stran namenjena. Na spletno stran smo umestili navigacijo,
s katero vodimo uporabnika do iskane informacije. Glede na to, da gre za enostransko
predstavitveno stran, je zastavljena tako, da uporabnik takoj najde vse bistvene informacije.
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3.6 Žični model
Po izdelani informacijski arhitekturi smo se lotili izdelave žičnih modelov spletne strani za
namizni in tablični računalnik ter mobilne naprave (slika 5). Za izdelavo žičnih modelov smo
uporabili program Adobe Illustrator, ki je ravno pravšnji za izdelavo le-teh. V prvi fazi smo
postavili platno – gre za dvodimenzionalni prostor, na katerem se postavljajo in urejajo
grafični elementi. V začetnih nastavitvah izberemo mere (najnovejša različica programa nam
jih ponudi že sama), ki definirajo velikost zaslona za prenosne računalnike, mobilne naprave
itd. V našem primeru smo za osnovo določili ločljivost zaslona z dimenzijo 1920 × 1080
pikslov, kasneje pa pripravili obliko še za tablični računalnik in mobilno napravo. Pred
začetkom izdelave žičnega modela smo dobro razmislili o postavitvi navigacijskega menija,
logotipa, besedila, gumbov in preostalih elementov. Pri tem smo upoštevali želeno vsebino,
povezovanje in hierarhijo elementov ter njihovo velikost. Upoštevali smo tudi funkcionalnost
in vedenje elementov v luči interaktivnosti. Pri oblikovanju smo uporabili črno-bele
ilustracije, s katerimi smo ustrezno prikazali strukturo strani, ki so nam kasneje pomagale pri
nadaljnji izdelavi. Pomembno je, da vemo, da v tej fazi ne gre za končni izdelek, ampak le za
okvirni prikaz.
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a)

b)

c)

Slika 5: Prikaz žičnih modelov za a) prenosne in namizne računalnike, b) tablične računalnike in c)
mobilne naprave
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3.7 Oblikovanje
Celostna grafična podoba ali CGP (slika 6) izraža vizualno podobo podjetja. Z njo podjetje
pridobi prepoznavnost v svetu, gradi identiteto, izraža vizijo in poslanstvo ter utrjuje kulturo
podjetja. Primarni elementi CGP so logotip (v našem primeru je bil že izdelan), izbor barv,
pisave itd. Ker smo logotip prejeli že pred začetkom izdelave spletne strani, smo izhajali iz
barv, ki ga sestavljajo. Določili smo barvno paleto, ki jo prikazuje slika 7, in črkovni vrsti, ki
sta na spletni strani uporabljeni. Za oblikovanje slik in elementov spletne strani smo uporabili
programa Adobe Illustrator in Adobe Photoshop.

Slika 6: Celostna grafična podoba podjetja

3.7.1 Barvna paleta
Barva se nahaja povsod in vpliva na naše razmišljanje, počutje in obnašanje. V spletnem
oblikovanju so barve vodilo, ki vplivajo na to, kam usmerimo pogled, kaj kliknemo in kako
interpretiramo elemente na spletni strani. Razumeti moramo, kako barve delujejo, in
izkoristiti njihovo moč, saj močno vplivajo na dobro uporabniško izkušnjo. Naši primarni
barvi sta odtenka modre. Modra barva je za spletne strani zelo priljubljena, če omenimo zgolj
nekaj vodilnih imen, ki to dokazujejo: Facebook, Twitter, Shazam itd. Modra barva asociira
na naravo, čisto vodo in nebo, kar pomeni dober potencial za uporabo. Lahko jo povezujemo
tudi s tehnologijo in inovacijami.
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Slika 7: Barvna paleta

17

3.7.2 Tipografija
Uporaba več kot treh različnih črkovnih vrst naredi spletno stran neprofesionalno in
nestrukturirano. V duhu tega smo za našo spletno stran uporabili le dve črkovni vrsti, in sicer
eno za naslove in eno za ostalo besedilo. Za naslove smo uporabili črkovno vrsto Montserrat,
za besedilo pa črkovno vrsto Open Sans. Čeprav smo izbrali le dve pisavi, smo pazili, da sta
med seboj skladni in se dopolnjujeta. Pri besedilih je pomembno, da pazimo na kontrast s
podlago, kar pomeni, da uporabimo svetlo pisavo na temnem ozadju ali obratno. Pisave za
splet lahko najdemo na spletni strani Google Fonts, kjer lahko dostopamo do pestrega nabora
spletnih pisav.
Za naslove smo izbrali linearno pisavo Monserrat (slika 8), ki spada v sklop enodebelinskih
pisav in nima serifov. Značilnost linearnih pisav je tudi prečna poteza pri mali črki e, ki je
ravna in na sredini. Pisava je čitljiva, primerna za naslove in sovpada s sodobnimi videzi
spletnih strani. Na spletni strani smo jo uporabili izključno za naslove in besedila, s katerimi
smo želeli nekaj poudariti. Na spletni strani Google Fonts najdemo kar 18 stilov te pisave.

Slika 8: Črkovna vrsta za naslove
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Za besedilo smo prav tako izbrali sodobno linearno pisavo Open Sans (slika 9). Uporabili smo
jo z namenom, da je besedilo berljivo in moderno, saj je to ključnega pomena za doseganje
privlačnega in zanimivega videza spletne strani. Na spletni strani Google Fonts črkovna vrsta
vsebuje 10 stilov.

Slika 9: Črkovna vrsta za besedilo

19

Pri načrtovanju in oblikovanju spletne strani smo uporabili programa Adobe Illustrator in
Adobe Photoshop. Adobe Illustator smo uporabili za oblikovanje žičnih modelov in
infografike (slika 10). Žične modele smo oblikovali zelo preprosto, uporabili smo kvadrat,
krog in linijo. Infografiko smo oblikovali, da bi izdelali bolj interaktivno spletno stran, ki
uporabnikom ponuja nazornejši prikaz vsebine.

Slika 10: Infografika

Adobe Photoshop smo uporabili za popravljanje slik, ki smo jih nato objavili na splet.
Fotografije služijo le kot dodana vrednost spletne strani. Spremenili smo svetlost in kontrast
ter uporabili orodje za obrezovanje, saj sta bili izvorni sliki nepravilne velikosti.
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3.8 Izdelava spletne strani v orodju WordPress
Spletno stran smo izdelali v sistemu za urejanje vsebine WordPress. Za uporabo le-tega smo
se odločili, ker je z njim preprosto upravljati, hkrati pa dovoljuje spreminjanje izvorne kode,
kar pomeni, da lahko stran prilagodimo svojim oz. naročnikovim željam. Najprej smo zakupili
gostovanje in registrirali domeno pri spletnem ponudniku zabec.net, nato pa smo postavili
spletno stran na njihov strežnik. Od ponudnika smo prejeli uporabniško ime in geslo ter naziv
strežnika za dostop. Sledila je inštalacija programa FileZilla, ki nam je omogočila prenos
datotek na strežnik. Ko smo se povezali na strežnik, smo naložili WordPress v mapo
public_html. Predhodno smo zbrisali datoteko index.php, saj bi nam le-ta povzročila napako
pri namestitvi. Ko smo WordPressovo temo naložili na strežnik, je bila potrebna registracija,
določitev uporabniškega imena in gesla, nato pa smo pričeli z izdelavo spletne strani. Naložili
smo kupljeno temo Native in s pomočjo žičnih modelov in oblikovanja v programih Adobe
izdelali spletno stran za računovodski servis Oreka. Obliko spletne strani smo urejali s
pomočjo vtičnika Visual Composer.
3.8.1 Izbira teme
Iskanje nove teme vzame kar nekaj časa. Pri izdelavi spletne strani Oreka.si smo se odločili za
plačljivo temo Native, ki je produkt ekipe DFDevelopment. Izbrano temo smo namestili v
administrativnem oknu: pod zavihkom »Videz« je bil potreben klik na »Tema« in »Dodaj
novo«. Tema je zelo natančno izdelana, tudi sam vmesnik je enostaven za uporabo. Kljub
vsem funkcijam, ki jih tema ponuja, je bilo za končni rezultat izdelave spletne strani potrebnih
kar nekaj spretnosti in popravkov CSS.
3.8.2 Vtičniki
Za izboljšavo in nadgradnjo spletne strani smo uporabili vtičnike WordPress. Namestitev in
odstranitev le-teh je izredno enostavna in se izvaja na podoben način kot urejanje teme spletne
strani. Razvite teme danes ponujajo vtičnike že v paketu, tudi naša tema Native je vsebovala
kar nekaj vtičnikov, s katerimi smo si pomagali ustvariti stran tako, kot smo si zamislili.
Dodatne vtičnike, kot so recimo piškotki, smo namestili prek nadzorne plošče, natančneje v
levi navigaciji pod zavihkom »Vtičniki«. Vtičnike dodamo s klikom na gumb »Dodaj« in nato
v iskalniku najdemo želeni vtičnik. Ko ga namestimo, ga moramo še aktivirati.
Vtičnik Visual Composer je hiter in enostaven za uporabo, razvil pa ga je WP Bakery.
Vtičnik omogoča orodja, s katerimi enostavno ustvarimo kompleksno postavitev strani brez
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uporabe kod. Možnosti je zelo veliko, saj lahko dodamo vrstice, stolpce, besedila, slike,
gumbe in še mnogo več. Podloge lahko tudi shranimo in jih prihodnjič ponovno uporabimo.
Pri izdelavi naše spletne strani je bil Visual Composer glavno orodje.
V dokumentu CSS smo spremenili barve, definirali črkovno vrsto, velikost pisave itd. Težava,
ki se je pojavila, je bil uvoz črkovne vrste Montserrat, ki smo jo uporabili za naslove. Pisava
namreč ni vsebovala šumnikov in prav tako nam tema ni dopuščala, da bi jo naložili in
uporabili. Tako smo s pomočjo podloge CSS definirali pisavo (slika 11). Za glavni naslov, ki
mora biti odebeljen, smo uporabili:
}
.op-title-thin strong,
.op-title-thin b {
font-family: MontserratExtraBold, "Montserrat", "Open Sans", "PT Sans", sans-serif;
font-weight: bold;
}

Slika 11: Prikaz urejanja CSS

22

Na sliki 12 so prikazani glavni načini urejanja v vtičniku Visual Composer:
KLASIČNI/ADMINISTRATIVNI NAČIN
V klasičnem načinu se nam prikaže koda strani. Predvsem nam je to v pomoč pri podvajanju
strani, saj celotno kodo lahko enostavno kopiramo in jo prilepimo v novo stran.
Administrativni način in poimenovanje elementov za spreminjanje si lahko ogledamo na sliki
12.
GUMB ZA DODATNO IZBIRO
Gumb za dodatno izbiro smo uporabili v primeru dodajanja elementov v prvi vrstici.
POLJE ZA UREJANJE CSS
V polju smo urejali CSS za spreminjanje črkovnih vrst, barv besedila, ozadij in drugega.
GUMB ZA PREMIK
Z gumbom za premik smo spreminjali položaj vrstice in število stolpcev znotraj vrstice.
GUMB ZA UREJANJE VRSTICE
Z gumbom za urejanje vrstice smo lahko podvojili vrstico, jo urejali ali pa po potrebi izbrisali.
GUMB ZA UREJANJE STOLPCA
Prav tako smo z gumbom za urejanje stolpca le-tega po potrebi urejali ali podvojili.
GUMB ZA UREJANJE ELEMENTA
S klikom na gumb za urejanje elementa se nam je odprlo novo okno, v katerem smo urejali
elemente vtičnika Visual Composer.

Slika 12: Prikaz in poimenovanje urejanja elementov v vtičniku Visual Composer
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Kot je razvidno s slike 13, smo dodali elemente, s katerimi smo na strani predstavili storitve.
Ko smo miškin kazalec postavili na okno, se nam je prikazala izbira za njegovo urejanje. S
klikom se nam je odprlo podokno, v katerem smo urejali besedilo, dodali animacijo in
podobno.

Slika 13: Dodajanje in urejanje elementov v vtičniku Visual Composer

Revolution Slider je vtičnik za izdelavo večplastnih odzivnih drsnikov. Vtičnik smo
uporabili za oblikovanje glave strani, v katero smo dodali sliko in besedilo, kot je razvidno s
slike 14. Najprej je treba dodati nov »slider«, ki nam potem omogoča, da vanj umestimo
želene elemente. Za večjo atraktivnost strani smo sliki in besedilu dodali animacijo. Besedilo
je bele barve, da je vidno na temnejšem ozadju. Nastavili smo tudi želeno velikost pisave,
elemente razporedili tako, da so bili skladni s stranjo, in določili vrstni red predvajanja.
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Slika 14: Predogled vtičnika Revolution Slider

Vtičnik Cookie Notice smo uporabili za piškotke na naši spletni strani, ki jih lahko poljubno
prilagajamo našim željam. V našem primeru smo določili barvo, položaj na spletni strani in
tudi to, kako se bo stran obnašala glede na potrditev »Strinjam se.« Prikaz nastavitev si lahko
ogledamo na sliki 15.

Slika 15: Izgled vtičnika Cookie Notice

Vtičnik Yoast SEO smo uporabili za optimizacijo spletne strani in je pomemben dejavnik za
njeno uspešnost, saj zagotavlja njeno vidnost na različnih brskalnikih. Pozorni moramo biti na
urejenost elementov spletne strani, kot so naslovi URL, domena, naslovi strani, oznake za
multimedijo in drugo. Prav tako je pomembna prisotnost na socialnih omrežjih, vendar to pri
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nas ni prišlo v poštev, saj podjetje ne želi komunicirati prek socialnih omrežij in si želi le
predstavitvene spletne strani.
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3.9 Odzivnost spletne strani
Spletna stran računovodskega servisa Oreka je zasnovana in razvita kot odzivna spletna stran,
ki se prilagaja različnim velikostim zaslonov. Odzivnost spletne strani smo preverili s
testiranjem strani na različnih napravah. Naše spletno mesto je bilo izdelano za sledeče:
prenosni računalnik, namizni računalnik z manjšo in večjo resolucijo, mobilne naprave in
tablične naprave. slika 16 prikazuje nastavitve vtičnika Revolution Slider – nastavili smo,
kako se bo glava odzivala na različnih zaslonih.

Slika 16: Prikaz urejanja glave spletne strani v vtičniku Revolution Slider

3.10 Anketa
Ko smo končali z izdelavo spletne strani, smo preverili njeno uporabnost. Ali je spletna stran
prepričala končno ciljno skupino, smo preverili z vprašalnikom (sliki 17 in 18), ki je
sestavljen iz osmih različnih vprašanj, s katerimi smo želeli od uporabnikov izvedeti mnenje o
spletni strani in dobiti vpogled v morebitne popravke z namenom izboljšanja uporabniške
izkušnje. Prav tako smo želeli izvedeti, ali bi se na podlagi spletne strani uporabnik odločil za
računovodski servis Oreka. Anketo je rešilo 25 zaposlenih posameznikov (primarno v
administrativnem in računovodskem sektorju), starih 21 let ali več.
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Slika 17: Prvi del vprašalnika
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Slika 18: Drugi del vprašalnika
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V današnjem času težko najdemo dobro podjetje, ki nima predstavitvene strani na spletu, saj
ta v večini primerov predstavlja prvi stik s potencialnim kupcem. Pri tem je pomembno, da je
stran narejena kvalitetno in je enostavna za uporabo, saj lahko kupce v nasprotnem primeru
hitro izgubimo zaradi slabe uporabniške izkušnje. Ob vstopu na stran mora obiskovalec biti
hitro seznanjen z glavno aktivnostjo podjetja. To lahko dosežemo z dobro izbrano in obdelano
fotografijo, besedilom ali sloganom, animacijo, videoposnetkom in podobno interakcijo.
Pomembno je, da uporabnika zadržimo na spletni strani, dokler ne prejme vseh potrebnih
informacij. Ne smemo spregledati tudi grafične podobe spletne strani, saj je vizualna
komunikacija pomemben del pri začetni vzpostavitvi stika, čeprav se jo marsikdaj zanemarja.
Grafični dizajn mora biti sodoben in slediti trendom v oblikovanju, saj uporabnikom lahko le
tako vzbudimo pozornost. Na spletno stran umestimo vsebino, ki naj bo zgoščena in
preprosta, saj je tipični obiskovalec v današnjih časih vpet v hiter slog življenja in pozornosti
ni sposoben obdržati veliko časa. Pomembno je, da podamo ključne informacije, saj lahko v
nasprotnem primeru obiskovalca hitro odvrnemo od bistva.

4.1 Rezultati analize spletnih mest že obstoječih računovodskih servisov
Preučili smo tri spletna mesta že obstoječih računovodskih servisov: Libres, Proevent in Solis.
Računovodstvo in svetovanje Libres d. o. o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja z
računovodskimi storitvami. Na trgu je s svojimi storitvami prisotno 20 let in ima se ukvarja s
priporočili na področju bank, velikih podjetij, računovodstva, davkov in financ. Libres.si je
predstavitvena stran (slika 19). S transparentnostjo in kombinacijo bele, črne in modre barve
nam daje občutek prefinjenosti, hkrati pa tudi resnosti, kar od takega podjetja tudi
pričakujemo. Slika v glavi spletne strani je nekoliko zamegljena, vendar je njen namen še
vedno razviden. V glavi se prikazuje več glavnih naslovov, ki odgovorijo na vprašanje »Zakaj
z nami?«. Iz naslovov dobro razberemo, za katere storitve gre, pri tem pa nam pomaga tudi
logotip v levem kotu glave. Nad logotipom ima uporabnik možnost izbire jezika – spletna
stran je v slovenščini, a je prevedena tudi v angleški in nemški jezik, kar kaže na to, da
podjetje posluje tudi izven domače države. Pomemben element glave je tudi gumb
»Povpraševanje«, ki nas preusmeri na stran, kjer lahko uporabnik prek kontaktnega obrazca
odda povpraševanje za ponujene storitve. Navigacijski meni na vrhu strani je fiksen, da lahko
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obiskovalec hitro dostopa do želene podstrani. Ta ohranja videz začetne strani in vsebuje
dodatno vsebino, ki je smiselno razporejena in napisana v preprostem jeziku. Nad
navigacijskim menijem je postavljeno še prijavno polje za stranke.

Slika 19: Prikaz spletnega mesta Libres.si na stacionarnem računalniku (21)

Slabost spletnega mesta je neodzivnost, saj se njegov dizajn ne prilagaja različnim
dimenzijam zaslonov. Ta pomanjkljivost je najbolj opazna na mobilnih napravah (slika 20),
kjer besedilo v glavi ni vidno v celoti oz. je prekrito. Prilagodljiva odzivna oblika je aktualna
že kar nekaj let, zato je ta spodrsljaj – glede na lepo vizualno podobo – malce nepričakovan.
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Slika 20: Prikaz spletnega mesta Libres.si na mobilnih napravah (21)

Uveljavljen računovodski servis Proevent d.o.o. / Računovodske in davčne storitve nudi
računovodske storitve številnim podjetjem doma in v tujini, s svojo strokovnostjo pa gradi na
zaupanju in vzajemnem sodelovanju. Dizajn strani je živahen, barvit in čist. Slika v glavi in
sama grafika le-te ne razkrivata, za katero dejavnost točno gre, kar je morda manjša slabost,
saj v današnjih časih svetovni splet temelji na vizualni komunikaciji. Na dotičnem spletnem
mestu je večji poudarek na besedilu. Že takoj ko vstopimo na stran, lahko hitro ugotovimo
njen namen, in sicer s pomočjo napisa »DOBRODOŠLI V SVET BREZSKRBNIH FINANC
IN UREJENIH RAČUNOV.« Spletno mesto je dobro zasnovano in v nasprotju z Libres.si
poleg dinamičnosti nudi tudi odzivnost. Na sliki 21 lahko vidimo prikaz spletnega mesta na
različnih napravah. Na računalniku, tudi prenosnem, je uporabljen odprti meni, na tablicah in
mobilnih napravah pa meni, ki ga imenujemo »hamburger« in je navadno uporabljen pri
manjših resolucijah zaslona. Klik na menijsko postavko nas preusmeri na novo stran. Poleg
menija lahko prek ikon, ki so postavljene pod glavnim naslovom in grafiko, pridemo do
naslednjih podstrani: Računovodske storitve, VEM TOČKA, Storitve za tujce in Prehod med
računovodskimi servisi. Spletno mesto je zelo dobro optimizirano, saj na Googlu pod
iskalnim nizom »računovodski servis« zaseda prvo mesto.
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Slika 21: Prikaz spletnega mesta računovodskega servisa Proevent na različnih napravah (22)

Računovodski servis SOLIS d.o.o. s 15-letno tradicijo delovanja uspešno deli svoje znanje in
izkušnje. Ob vstopu na spletno mesto nas pričaka animacija z videoposnetkom v ozadju.
Uvodni posnetek, na katerem si dva človeka sežeta v roko, ponazarja uspešno sklenitev posla,
kar krepi zaupanje. Spletno mesto je interaktivno, saj se med premikanjem po strani navzdol
počasi dopolnjuje vsebina. Podjetje svojo dodano vrednost prikaže prek interakcije z mrežo,
na kateri so navedene kvalitete podjetja, pri katerih se ob kliku na ključne besede ob njih
izpiše dodatno besedilo (slika 22). Spletno mesto Solis.si ima tudi funkcijo odzivnosti,
prikazano na sliki 23. Meni z glavnimi menijskimi postavkami ter kontaktnimi podatki, ikono
Facebooka in ikono za povpraševanje se nahaja na vrhu strani. Zgornji meni se ob premikanju
po strani navzdol nekoliko pomanjša in na vrhu zaklene, da je vseskozi viden.

33

Slika 22: Prikaz interakcije na spletnem mestu Solis.si (23)

Slika 23: Prikaz spletnega mesta Solis.si na prenosnem in tabličnem računalniku (23)

Spletne strani vsebujejo veliko tekstovne vsebine, prek katere je uporabnik seznanjen o
storitvah in nagovorjen k temu, da si jih izbere. Glede na korektno izdelano spletno stran
izstopa računovodski servis Proevent, saj je vsa vsebina jasno prikazana in hitro najdena.
Uporabnost spletnega mesta Libres.si je nekoliko slabša, saj spletno mesto ni odzivno za
različne naprave. Kar pa se tiče izgleda spletnih strani, so vse sodobnega videza.
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4.2 Rezultati koncepta spletne strani
Koncept spletne strani računovodskega servisa Oreka je zasnovan na preprostosti. Gre za
enostransko predstavitveno stran, ki vsebuje le najpomembnejše podatke o storitvah. S
pridobljenimi odgovori na vprašanja, ki smo si jih zastavili na začetku, smo določili glavne
dejavnike, ki so krojili razvoj strani. Uporabnik se pri vstopu na spletno stran v prvi fazi
spozna z dejavnostjo, pri čemer smo si zadali cilj, da ga z atraktivno podobo na strani
zadržimo, da bi izpolnil kontaktni obrazec. Vsebina je za dotični računovodski servis
postranskega pomena, pomembno je le, da je pregledna, zanimiva in kratka, hkrati pa skozi
celotno stran podprta z grafikami, slikami in kratkimi slogani. Stran je bila že v prvi fazi
zasnovana za vse tipe naprav (namizni in prenosni računalnik, tablica in mobilni telefon).
Shematski prikaz spletne strani si lahko ogledamo na sliki 24. V glavi strani sta slika in
slogan, da obiskovalec vidi, čemu je stran namenjena. Na namiznih in prenosnih računalnikih
smo uporabili odprti meni. Ta je fiksen, kar pomeni, da nas pri navigaciji proti dnu spletne
strani ves čas spremlja (v spremenjeni podobi), istočasno pa obiskovalca obvešča, na katerem
tematskem delu spletne strani se nahaja. Meni je sestavljen iz zavihkov DOMOV,
STORITVE, O NAS in KONTAKT. Kontaktna predstavitev je v celoti umeščena v nogo, ki
je poleg glave in kontaktnega obrazca tretji najpomembnejši element strani.

Slika 24: Shema spletne strani
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V nogi se nahajajo vsi kontaktni podatki servisa, torej telefonska in faks številka, elektronski
naslov in fizični naslov podjetja. Odsek storitve je predstavljen s štirimi ikonami in vsaka
predstavlja eno od štirih storitev, ki jih podjetje nudi. Pod ikono, ki je trenutno označena, se
na levi strani izpišejo glavne informacije o storitvi, na desni strani pa se nahaja kontaktni
obrazec, s katerim lahko stranka hitro pošlje povpraševanje. V naslednjem odseku strani so
grafično predstavljene še kvalitete podjetja in ostale glavne informacije, ki jih je vsebinsko
pripravila direktorica podjetja.
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4.3 Rezultati informacijske arhitekture
Informacijska arhitektura spletne strani Oreka.si na sliki 25 prikazuje nadgrajen koncept
spletne strani. Logotip podjetja je postavljen nad navigacijo, in sicer na sredino, omogoča pa
povezavo na prvo stran. Prav tako se na prvo stran lahko vrnemo s klikom na gumb
»DOMOV«. Navigacijo na spletni strani smo postavili vodoravno in umestili gumbe
»DOMOV«, »STORITVE«, »O NAS« in »KONTAKT«. Po spletni strani se uporabnik
premika navzdol, torej vertikalno, in sicer od prvega odseka DOMOV do zadnjega odseka
KONTAKT.

Slika 25: Informacijska arhitektura spletne strani
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4.4 Rezultati žičnih modelov
Po vzpostavitvi koncepta in informacijske arhitekture je sledilo skiciranje spletne strani. Pri
vizualizaciji njene spletne strukture smo si pomagali z žičnimi modeli v programu Adobe
Illustrator, v katerem smo pripravili preproste modele brez barvnih odtenkov in tonov.
Osredotočili smo se predvsem na postavitev elementov, ki so nam kasneje pomagali pri
oblikovanju in postavitvi spletne strani. Kot lahko vidimo na sliki 26, smo se odločili, da bo
spletno mesto enostranske oblike, a bo vsebovalo štiri odseke. Pomembni elementi so
označeni temnejše, pri tem pa velja, da je besedilo najpomembnejše. Tako besedilo kot tudi
slike so označene s pravokotniki, a imajo slike še temnejše diagonale. Ikone so prikazane s
sivimi krogi. Na mobilnih napravah in tabličnih računalnikih smo za meni uporabili element
»hamburger«, ki je predstavljen s tremi horizontalnimi črtami. Ob kliku na »hamburger« se
meni razširi. Po spletni strani se uporabnik premika vertikalno, torej navzdol. V glavi menija
so prikazani slika, logotip podjetja in besedilo. Vsi odseki spletnega mesta vsebujejo glavni
naslov, ki je naveden tudi v meniju (v glavi). Glavni naslov vodi uporabnika, da spletno stran
laže uporablja. Pod vsakim naslovom je naveden tudi opis, ki predstavi določen odsek.
Glavna dodana vrednost spletnega mesta je kontaktni obrazec, ki potencialne stranke poveže z
računovodskim servisom.
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Slika 26: Namizna oblika žičnega modela z opisom
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4.5 Predstavitev elementov spletne strani
4.5.1 Glava
Ko odpremo spletno stran, se najprej prikaže animacija logotipa (slika 27), ki je dodana
vrednost in uporabnika privabi k ogledu. Animacija je bila izdelana na željo naročnice, in
sicer v programu Adobe After Effect z načinom prihoda malih delcev, ki sestavijo celoto, tj.
logotip, kar nekako tudi prikazuje računovodsko dejavnost, ki poskrbi, da na videz
neorganizirani računi na koncu tvorijo celoto. Fotografija ozadja (slika 28), ki je nekoliko
zabrisana, simbolično prikazuje delo, ki ga opravlja računovodski servis. Razberemo lahko,
da je na njej moški srednjih let, zaradi česar spletna stran pridobi na osebnosti. Na sredino
smo postavili naslov »Vaš račun, naša skrb«, da bi izpostavili, da se podjetje posveti
potencialnemu naročniku in opravi vse potrebno delo, ki bi ga sicer lahko bremenilo.
Elementi (naslov, navigacija in logotip) so ob vstopu na spletno stran sredinsko poravnani.

Slika 27: Začetna animacija
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Slika 28: Glava strani

Na manjših zaslonih se horizontalni meni zamenja s tako imenovano ikono »hamburger«. Kot
lahko vidimo na sliki 29, s klikom na omenjeni meni sprožimo animacijo, ki posvetli ozadje
spletne strani in hkrati prikaže ozadje z vertikalno navigacijo.

Slika 29: Prikaz vertikalne navigacije na manjših zaslonih

Spletna stran je na osebnih računalnikih zasnovana s funkcijo premikanja z miškinim
kolescem, na napravah kot sta tablica in mobilni telefon pa se po spletni strani navzdol
premikamo z drsanjem prsta navzgor, in obratno.
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4.5.2 Grafična predstavitev storitev in kontaktnega obrazca
Ko se premikamo po spletni strani navzdol (slika 30), nas navigacija še vedno spremlja.
Logotip je sedaj postavljen na levi rob, navigacija pa se prestavi na desno stran. Za
orientacijo, kje na spletni strani se nahajamo, je zgoraj uporabljena modra črta, ki se izrisuje
nad eno izmed menijskih postavk (DOMOV, STORITVE, O NAS in KONTAKT).

Slika 30: Grafični prikaz odseka STORITVE

Prvi odsek, ki smo ga oblikovali, je namenjen predstavitvi storitev podjetja. Najprej smo
dodali besedilo »Z dobrim poslovanjem do visokih ciljev.« To zopet nagovarja uporabnika, da
podjetje stremi k zagotavljanju celovitih storitev in uspešnega poslovanja. Odsek je oblikovan
kot preprost prikaz z grafikami. Sledijo štiri ikone, ki so prvotno obarvane v temno modro
barvo, ob kliku na eno izmed ikon pa se barva spremeni v svetlo modro. Ikone ponazarjajo
glavne računovodske storitve. V levem oknu se izpiše opis storitve, ki je trenutno izbrana, ob
vsaki pa se uporabniku na desni strani prikaže kontaktni obrazec, s katerim lahko stopi v stik s
podjetjem. Obrazec je sestavljen enostavno in nazorno prikazuje, katere podatke ponudnik
potrebuje. Izmed petih vnosnih polj so štiri prosta za urejanje (IME IN PRIIMEK,
ELEKTRONSKI NASLOV, TELEFON in SPOROČILO), eno pa je izbirno (STRANKA) –
tu lahko potencialna stranka sama določi, za kakšen subjekt gre (d. o. o., s. p., društva, drugi
samostojni poklici).
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V odseku STORITVE smo po navodilih direktorice predstavili tri glavne značilnosti podjetja,
ki opisujejo njihovo poslovanje (slika 31). Za ozadje smo uporabili sliko, ki se sklada s samim
izgledom spletne strani, za besedilo pa smo uporabili črkovno vrsto Montserrat.

Slika 31: Grafični prikaz značilnosti podjetja
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4.5.3 Grafična predstavitev O NAS
V odsek O NAS (slika 32) smo vnesli besedilo, ki smo ga prejeli od naročnice, in sicer
zgodovino ter delovanje računovodskega servisa Oreka. Pod opis smo umestili sliko, ki
prikazuje sklenitev posla. Z njo želimo obiskovalcem povedati, da je podjetje zanesljivo,
vredno sodelovanja, k sodelovanju pa jih pozovemo še z dodatnim napisom. Celotna vsebina
je postavljena v nekakšen okvir, pod katerim je logotip Davčno izobraževalnega inštituta, pri
katerem je naročnica pridobila certifikat.

Slika 32: Grafična predstavitev o nas
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4.5.4 Noga strani
Zadnji odsek spletne strani predstavlja noga (slika 33), ki je opremljena z osnovnimi
informacijami o podjetju. Na levi strani s pripisom »Začnimo sodelovati« ponovno pozovemo
potencialne stranke k sodelovanju, na desni strani pa so navedene vse potrebne kontaktne
informacije, torej telefonska in faks številka, elektronski naslov in fizični naslov podjetja.

Slika 33: Noga strani

Stran je izdelana tako, da se pomikamo po zaslonu od vrha proti dnu, kar pomeni, da je treba
v nekem trenutku priti nazaj na začetno stran. To smo rešili z belo puščico na temno sivem
ozadju. Ko se z miškinim kazalcem postavimo na puščico, se ta obarva svetlo modro (slika
34). Klik na puščico uporabnika popelje na začetek strani.

Slika 34: Prikaz puščice za pomik po strani navzgor
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4.6 Končna podoba spletne strani
Spletna stran, ki si jo lahko ogledamo na sliki 35, je enostranska predstavitvena stran, ki
vsebuje glavo, vmesni del in nogo. Končni izdelek si lahko ogledamo na naslovu
www.oreka.si

Slika 35: Spletna stran, prikazana na različnih zaslonih

Na sliki 36 je prikazana spletna stran na tabličnem računalniku, na sliki 37 pa si lahko
ogledamo še različne odseke spletne strani na mobilni napravi.
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Slika 36: Prikaz spletne strani na tablični napravi

Slika 37: Prikaz spletne strani na mobilni napravi
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4.7 Rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov
Za bolj zanesljive podatke bi potrebovali več anketirancev, a smo kljub temu dobili kar nekaj
konkretnih odgovorov, s pomočjo katerih lahko ocenimo, ali je izdelana spletna stran ustrezna
ali bi bili potrebni dodatni popravki. Pred anketiranjem smo postavili dve hipotezi, ki smo ju
želeli s pomočjo ankete v končni fazi potrditi ali ovreči. Rezultati ankete so prikazani na
slikah 38–43.
Prvo vprašanje ankete se je nanašala na to, v katero starostno skupino spadajo sodelujoči. Pri
anketiranju je sodelovalo 25 anketirancev. Starostno skupino (slika 38) smo razdelili na dve
podskupini:
-

med 21 in 40 let,

-

41 let ali več.

Največji delež anketirancev je pripadal starostni skupini med 21 in 40 let. Vsi udeleženci pri
delu uporabljajo računalnik, a so tisti, ki pripadajo mlajši skupini, zaradi povprečno večje
vpetosti bolj dovzetni za izbor oz. prvi vtis o storitvi prek spleta.

35%

65%

21 - 40 let

41 let ali več

Slika 38: Prikaz starostnih skupin anketirancev
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Drugo vprašanje: »Na kakšen način se raje odločite za začetek poslovanja?« (slika 39)
Večina anketirancev je odgovorila, da se za začetek poslovanja raje odloči na podlagi
informacij, ki jih dobi na spletni strani. S tem smo potrdili našo prvo hipotezo, da se več
posameznikov za začetek poslovanja odloči na podlagi pregleda spletnih strani. Pri tem ne gre
zanemariti dejstva, da so vsebine na spletu danes v večini primerov veliko hitreje dostopne
kot tiste, ki jih pridobimo prek osebne komunikacije.

40%

60%

pregled spletne strani

preko osebne komunikacije

Slika 39: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Na kakšen način se raje odločite za začetek poslovanja?«
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Pri tretjem vprašanju (slika 40) smo uporabnike prosili, naj ocenijo spletno stran, in sicer
tako, da vsako možnost označijo od 1 do 5. Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da je
anketirancem stran vizualno všeč, zdi se jim lahka za uporabo in pregledna.

Spletna stran je barvno usklajena
Dovolj tekstovne vsebine

3

Dobra interaktivnost

21

3

1

11

7
4

14

9

2

16

9

Ustrezne fotografije
Spletna stran je odzivna

Stran se hitro odpira

17

6

2

13

8

4

21

2
2

Hitro najdene informacije

19

6

Orientacija po spletni strani je enostavna

18

7

Enostavna navigacija

19

5

Spletna stran je moderna

1

Privlačen videz
0

18

5

1
1
5

10

15

Število anketirancev

popolnoma se strinjam
strinjam se
niti se strinjam, niti se ne strinjam
ne strinjam se
sploh se ne strinjam

Slika 40: Prikaz ocen spletne strani
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20

25

Pri četrtem vprašanju so uporabniki označili, kakšen vtis so dobili, ko so prvič obiskali
spletno stran. Želeli smo namreč preveriti, ali smo z izgledom in funkcionalnostjo spletne
strani uspeli doseči, da si uporabniki ustvarijo pozitivno mnenje. Sodeč po rezultatih ankete
smo bili pri tem precej uspešni. Več kot polovica anketirancev se je strinjala, da je podjetje –
če sodijo po izgledu spletne strani – zanesljivo, odgovorno, strokovno, kvalitetno in
učinkovito (slika 41).
14
Učinkovito
6
Kvalitetno
7
Strokovno
9
Odgovorno
11
Zanesljivo
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Število anketirancev
popolnoma se strinjam

strinjam se

niti se strinjam, niti se ne strinjam

ne strinjam se

sploh se ne strinjam

Slika 41: Prikaz rezultatov o vtisu podjetja

Peto vprašanje: »Bi se na podlagi videne spletne strani odločili za računovodske storitve
Oreka?« 19 anketirancev bi se odločilo za računovodske storitve Oreka, šest anketirancev pa
ne (slika 42).
Kot razlog, zakaj se ne bi odločili za storitve, so pri šestem vprašanju navedli, da je na
spletni strani premalo informacij, na podlagi katerih bi se lahko odločili za računovodski
servis, nekateri pa raje pridobijo mnenja od ljudi kot prek spleta (tudi socialnim omrežjem ne
zaupajo), same informacije na spletu ne zadostujejo in želijo svoje finance zaupati nekomu, ki
jih tudi osebno prepriča.
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Če privzamemo, da se je večini anketirancev spletna stran zdela privlačna, lahko delno
potrdimo tudi drugo hipotezo, ki pravi, da se uporabniki laže odločijo za storitve na podlagi
privlačnega in sodobnega videza ter enostavne uporabe.

24%

76%

DA

NE

Slika 42: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Bi se na podlagi videne spletne strani odločili za
računovodske storitve Oreka?«

Sedmo vprašanje: »Ali ste na spletni strani pridobili vse potrebne informacije, ki ste jih
iskali?« Kar devet anketirancev je odgovorilo, da na spletni strani niso dobili vseh potrebnih
informacij (slika 43).
Osmo vprašanje: »Če je odgovor na prejšnje vprašanje NE, prosim navedite kaj ste na
spletni strani pogrešali [sic].« Anketiranci so navedli nekaj predlogov za izboljšavo spletne
strani. Tukaj lahko opazimo tudi, da se anketiranci že pri tretjem vprašanju niso strinjali, da
spletna stran vsebuje dovolj tekstovne vsebine. Uporabniki so predlagali, da bi bilo bolje, če
bi podjetje navedlo več kompetenc in referenc, morda novičke iz sveta računovodstva in cene
storitev, saj je to velikokrat osnova za začetek sodelovanja oz. nadaljnjo komunikacijo.
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36%

64%

DA

NE

Slika 43: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali ste na spletni strani pridobili vse potrebne informacije,
ki ste jih iskali?«

Na anketo je odgovorilo majhno število ljudi, zato podatki niso najbolj zanesljivi. Kljub temu
rezultati kažejo na to, da je spletna stran v grobem privlačnega izgleda, a ima tudi nekaj
pomanjkljivosti. Videz spletne strani je glede na rezultate večino navdušil, zato je v prvi fazi
nismo spreminjali, pridobili pa smo kar nekaj predlogov za njeno optimizacijo, ki so se
nanašali predvsem na tekstovno vsebino. Uporabniki bi se na podlagi več informacij lažje
odločili za storitve.
Predlog o izboljšavi smo predstavili tudi naročnici, ki ga je zaenkrat zavrnila, saj je od samega
začetka želela le »osebno izkaznico«, s katero se lahko predstavi ciljni skupini. Vztrajala je,
da ne želi predstaviti referenc, cen, programov podjetja itd. Zaveda se, da bo v primeru
širjenja podjetja morala razširiti tudi obseg vsebine na spletni strani, a zaenkrat vztraja pri
tem, da v skladu z obsegom strank preliminarne pogovore in dogovore opravi na osebnem
nivoju.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo predstavili potek načrtovanja in oblikovanja spletne strani
računovodskega servisa Oreka računovodstvo d.o.o. Cilj naloge je bil izdelati tehnično
kvalitetno, privlačno in za uporabnika prijazno spletno stran. Izdelava strani je bil dolgotrajen
proces, ki je na začetku terjal precej dogovarjanja in usklajevanja glede vsebine z naročnico
spletne strani. Glede samega oblikovanja nam je pustila proste roke, zato je bil s tega vidika ta
del izdelave spletne strani precej bolj zanimiv. Opravili smo analizo že obstoječih spletnih
mest računovodskih servisov, na podlagi katerih smo pridobili nekaj smernic za nadaljnje
načrtovanje.
Pri načrtovanju spletne strani smo si pomagali s programom Adobe Illustrator, za oblikovanje
vsebin znotraj strani pa smo uporabili Adobe Photoshop. Spletna stran je bila s pomočjo
kupljene teme narejena v sistemu za opravljanje vsebin WordPress. Pri razvoju spletnega
mesta je bilo potrebno nekaj sprememb v dokumentu CSS.
Med celotnim ustvarjanjem smo seveda naleteli tudi na marsikatero težavo. Na vsebino smo
namreč čakali kar nekaj časa, saj jo je naročnica, ki je v računovodskem servisu zaposlena
tako rekoč sama, zaradi ogromne količine dela posredovala tik pred zdajci. Prav tako so se v
sami temi pojavile težave, kot je nezmožnost dodajanja nove črkovne vrste in podobno. Vse
skupaj smo na koncu uspešno rešili in naročnico obvestili s predlogi, ki smo jih izluščili iz
odgovorov na anketo. Ta nam je pokazala, da je uporabniška izkušnja spletne strani
Računovodski servis Oreka dobra. V začetku smo si zastavili dve hipotezi, ki smo ju na koncu
na podlagi rezultatov potrdili. Prvo hipotezo, da se več posameznikov za začetek poslovanja
odloči na podlagi pregleda spletnih strani, smo potrdili. Drugo hipotezo, da se uporabniki laže
odločijo za storitve na podlagi privlačnega in sodobnega videza ter enostavne uporabe, smo
prav tako potrdili, saj se je večini anketirancev spletna stran zdela privlačna.
Zaključimo torej lahko, da je za objavo spletne strani potreben dolgotrajen večnivojski
postopek. Predvideti moramo vse težave, ki nas lahko doletijo, in postaviti močno strukturo,
ki nas bo v večji meri brez večjih posebnosti vodila do končnega cilja. Z izdelavo spletne
strani za računovodski servis Oreka smo dosegli zastavljene cilje. Naročniku smo uresničili
zahtevo, da je stran preprosta, predstavitvena ter sodobnega in privlačnega videza.
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