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IZVLEČEK
V diplomskem delu je opisan proces izdelave celostne grafične podobe in spletnega
mesta za podjetje, ki se ukvarja z nepremičninskim posredovanjem.
Pomembnost kakovostnega spletnega mesta je vedno večja, saj je ta vse bolj pogosto
prvi stik, ki ga podjetje naveže s potencialnim kupcem. Na podlagi izkušnje si
obiskovalec ustvari mnenje o podjetju in se odloči, ali s podjetjem v nadaljnjem želi
poslovati. S tem v mislih je bilo ustvarjeno spletno mesto Slo-dom. Podjetje se ukvarja
z nepremičninskim posredovanjem, na trgu pa je novo, zato je prvotni namen
spletnega mesta predstavitev trgu in doseg širšega občinstva.
V eksperimentalnem delu diplomskega dela je opisan proces izdelave celostne
grafične podobe, od definicije ciljev, preko procesa izdelave do končnega izdelka.
Postopek gradnje spletnega mesta se v prvem koraku dela začne z analizo trga,
nadaljuje z določanjem ciljnih skupin in reprezentativnega uporabnika, idejne zasnove
in informacijske arhitekture, nato je predstavljen sam proces izdelave spletnega mesta
in končni produkt.
Celostna grafična podoba je bila ustvarjena s pomočjo programa Adobe Illustrator,
izvedba spletnega mesta pa je potekala z uporabo sistema za upravljanje vsebin
WordPress in gradnika Divi.
Analiza uporabnosti spletnega mesta je bila izvedena s pomočjo intervjujev.
Ugotovljeno je bilo, da je spletno mesto po mnenju poskusnih uporabnikov všečno iz
oblikovnega vidika, pri uporabi so uporabniki zadovoljni, prav tako pa so ustrezne
določene funkcionalnosti in je dosežen pričakovan nivo uporabnosti.

Ključne besede: spletno mesto, WordPress, nepremičnine, celostna grafična podoba,
spletno oblikovanje
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ABSTRACT
This thesis describes the process of creating a corporate visual identity and a website
for a real estate company.
The importance of a quality website is becoming more essential since this is often the
first contact that a company makes with a potential buyer. Based on this experience,
the visitor creates an opinion about the company and decides whether they want to do
business with them in the future. With this in mind, we started to create the website
Slo-dom. The company is new in the market of real estate brokerage, so the primary
purpose of the website is to present the company to the market and reach a wider
audience.
In the thesis, the experimental work described the process of creating a corporate
visual identity starting with the definition of goals, then defining the creative process
and in the end, the final product. The process of building a website starts with the
analysis of the market, continues with the definition of target groups and a
representative user, conceptual design and information architecture, and finally the
process of creating a website and the final product.
The corporate visual identity was created using Adobe Illustrator, and the creation of
the website was done using the WordPress content management system and Divi
builder.
Testing the website's performance was done through interviews. It was found that the
website, according to test users, is successful in terms of aesthetics and functionality
and achieves the expected level of usability.

Keywords: webpage, WordPress, real estate, visual identity, website design
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
CGP – Celostna grafična podoba; elementi, ki dajejo podjetju prepoznavnost in
identiteto.
PNG – Portable Network Graphics; rastrski grafični format.
HTML – Hyper Text Markup Language; standardni označevalni jezik za spletna mesta.
CSS – Cascading Style Sheets; programski jezik za opisovanje slogov dokumenta
HTML.
PHP – Personal Home Page; programski jezik za splošno uporabo.
Tajni vhodi – angl. Backdoors; metoda, ki nam omogoča, da zaobidemo običajno
overjanje ali šifriranje.
VW – Viewport Width; velikost, ki se spreminja glede na velikost oglednega okna.
VR – Virtual reality; navidezna resničnost.

vi

1 UVOD
V diplomskem delu bo predstavljen potek izdelovanja celostne grafične podobe podjetja za
nepremičninsko posredovanje, glavni del pa bo izdelava spletnega mesta glede na oblikovnost
grafične podobe podjetja. Celostna grafična podoba je več kot le zunanjost podjetja, ki jo
vidimo skozi logotipe, vizitke in oglase, je skupek imidža, identitetnega sistema na simbolni
ravni in realne identitete podjetja. Je nepogrešljiv del vsakega podjetja, kar pa vse bolj
postajajo tudi spletna mesta.
Z vzpostavitvijo spletnega mesta znatno povečamo poslovne priložnosti vsakega podjetja in
mu pomagamo pri rasti, saj ima splet veliko večji doseg kot kateri koli drug način oglaševanja.
Spletno mesto ponuja platformo, kjer so potencialnim strankam podane vse pomembne
informacije o delovanju in ponudbi podjetja, njihovi ideologiji in grafični podobi. Obiskovalec si
na podlagi tega o podjetju ustvari mnenje, ustvarjalec spletne strani pa na to mnenje lahko
močno vpliva z dobro premišljeno uporabniško centrirano zasnovo.
Celostna grafična podoba bo ustvarjena s pomočjo različnih programov Adobe, spletno mesto
pa s pomočjo odprtokodnega sistema za upravljanje vsebin WordPress, ki omogoča izdelavo
spletnega mesta brez poznavanja programskih jezikov in gradnika Divi, ki izdelavo olajša in
nam dovoljuje širši spekter oblikovalskih rešitev.
Glavni cilj je ustvariti prepoznavno spletno podobo podjetja, primerno njeni stroki, in s spletnim
mestom to podobo predstaviti širšemu občinstvu. Pomembno je ustvariti spletno mesto, ki je
estetsko privlačno, pregledno, funkcionalno, njegova uporaba pa je preprosta. Doseganje teh
kriterijev bo preverjeno s preizkusom uporabnosti spletnega mesta ter nekaterih njegovih
vsebinskih in funkcionalnih rešitev s pomočjo intervjuja desetih uporabnikov, ki spadajo v ciljne
skupine podjetja.
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2 TEORETIČNI DEL
Teoretični del smo razdelili na štiri poglavja, in sicer smo v prvem poglavju obrazložili pojem
celostna grafična podoba in njen vpliv na pojavnost in prepoznavnost podjetja. V drugem delu
smo zapisali pomen spletne identitete podjetij in pomembnost te v današnji družbi. Tretji del
sestoji iz podrobnejšega opisa odprtokodnega sistema za upravljanje vsebin WordPress, četrti
pa gradnika WordPress, po imenu Divi.

2.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA [1]
V tem poglavju sledi definicija celostne grafične podobe in njen pomen za pojavnost in
prepoznavnost podjetja.
Celostna grafična podoba je veliko več kot samo simbolni elementi, kot so logotipi, barve in
tipografije. Jernej Repovš v knjigi »Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno usmerjena celostna
grafična podoba kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij« trdi, da celostna
grafična podoba poleg vizualnih elementov vključuje tudi nematerialne značilnosti, skupaj s
katerimi ustvari realno identiteto podjetja preko podobe, oblikovane v zaznavah opazovalcev.
Celostna grafična podoba je odraz delovanja in »realnosti« podjetja na simbolni ravni, prav
tako pa je idealiziran odraz podjetja, ki ga priredimo v obliko, ki jo želimo podati potencialnim
kupcem ali uporabnikom naših storitev. S celostno grafično podobo uporabnikom poskušamo
vizualno predstaviti svoje poslanstvo, filozofijo, cilje in strategije, tako realne kot te, h katerim
stremimo.
Celostna grafična podoba se tesno povezuje z organizacijo in njenim imidžem, za boljše
razumevanje teh povezav pa nam je v pomoč referenčni trikotnik, ki je vizualno predstavljen v
sliki 1.

Slika 1: Referenčni trikotnik [1]
2

Realna identiteta organizacije vključuje vse realne vidike organizacije. To so njena poslopja,
aparati, kolektiv, načini poslovanja, vizija, filozofija, storitve, izdelki itd.
Imidž je vtis, ki ga imajo ljudje o podjetju, ne glede na to, ali so s podjetjem kdaj bili v stiku ali
ne. Na imidž lahko uspešno vplivamo s konsistentnim načinom delovanja in vizualnimi
podobami.
Identitetni sistem na simbolni ravni pa je realna identiteta, predstavljena z barvami, oblikami,
tipografijo, podobo.

2.2 SPLETNA IDENTITETA
V današnjih časih, ko je izdelava spletnih mest mogoča brez znanja programskih jezikov in je
le z malo truda na voljo popolnoma vsem, je spletno mesto za vsako podjetje samoumevno in
nujno potrebno. Ko stranka želi najti informacije o podjetju ali njenih storitvah, se za iskanje
teh informacij obrne na splet. Vizualna identiteta ni več naloga le celostne grafične podobe,
njeno pomembnost danes odtehta tudi spletna podoba. Videz in funkcionalnost spletnega
mesta sta pomembna, saj je v večini primerov prvi vtis, ki ga podjetje naredi na potencialno
stranko, neposredno povezan z njihovim mnenjem o podjetju [2].
S spletnim mestom se podjetje predstavi potencialnim kupcem, predstavi svojo ponudbo, nudi
popis informacij, ki jih šteje za pomembne, kupcem olajša navezovanje stika in z dobro
optimizacijo poveča svoj doseg kupcev.
Spletno mesto mora biti dobro organizirano, kar pomeni, da so informacije smiselno
porazdeljene in je njihova količina optimalna. Če je informacij preveč, s tem uporabnika
preobremenimo in otežimo navigacijo, če jih je premalo, podamo vtis neprofesionalnosti.
Navigacija mora biti intuitivna, stranka mora do želene vsebine priti brez vračanja. Spletno
mesto mora biti redno posodobljeno, potrebuje redni pritok svežih informacij. Funkcionalnost
in odzivnost sta ključnega pomena [2].
Podoba spletnega mesta mora reflektirati grafično podobo podjetja, povezava mora biti jasna.
Spletno mesto mora biti optimizirano za vse brskalnike in ponujati pravilen ogled tako na
prenosnem oz. namiznem računalniku kot na tabličnem računalniku in mobilnem telefonu.
Najbolj pomembno pa je, da spletno mesto obiskovalca motivira v poslovanje s podjetjem.
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2.3 WORDPRESS
WordPress je pripomoček za ustvarjanje spletnih mest, od preprostih blogov do zapletenih
portalov in trgovin. Je v samem ospredju med ponudniki storitev te vrste, v letu pisanja tega
diplomskega dela poganja kar 34 % mest spleta [3].
Obstajata dva načina za izdelavo spletnega mesta z uporabo WordPressa, Wordpress.com in
Wordpress.org. Wordpress.org je odprtokodni sistem CMS, ki temelji na programskem jeziku
PHP in sistemu za upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL. Za uporabo tega sistema
potrebujemo lasten strežnik, domeno, potrebna je inštalacija programa. Wordpress.com je
spletno mesto, ki ponuja storitev uporabe nekaterih implementiranih orodij Wordpress.org,
brez potrebe po lastnem strežniku in inštalaciji. Slabost tega načina je, da je omejena
prilagodljivost in personalizacija, zato se za kompleksnejša mesta uporablja odprtokodni
sistem. V nadaljevanju se bom z besedo WordPress nanašala na Wordpress.org [4].

Kot že prej omenjeno, je WordPress odprtokodni sistem, to pomeni, da je izvorna koda odprta
za spreminjanje, preučevanje, nadgrajevanje in deljenje tako izvorne kot nadgrajene kopije
popolnoma brezplačno in brez kakršnih koli ovir ali prepovedi. Poleg neomejene
personalizacije, popolnega nadzora in svobode ima odprtokodni sistem tudi veliko drugih
prednosti, ena od glavnih pa je večja varnost. Pri zaprtokodnih sistemih so proizvajalci pogosto
prisiljeni ustvariti tajne vhode (angl. backdoors) ali pa na varnost preprosto ni dano velikega
poudarka. Pri odprtokodnih sistemih uporabnikom ni treba slepo zaupati proizvajalcem, saj
lahko sami preiščejo kode, najdejo napake in jih sami ali s pomočjo skupnosti odpravijo. Druga
velika prednost je moč skupnosti, saj je z velikim številom uporabnikov modifikacija in
nadgrajevanje učinkovitejše in razvoj hitrejši [5].
WordPress ponuja veliko različnih funkcij, dve od najpomembnejših pa sta možnost uporabe
vtičnikov in tem. Ti dve funkciji se pogosto prepletata in druga drugo dopolnjujeta. S temo
urejamo videz in predstavitev vsebine, z vtičniki pa nadzorujemo delovanje in dodajamo
funkcije spletnemu mestu.
Vsako delujoče mesto WordPressa mora vsebovati vsaj eno temo. Tema je sestavljena iz
jezika PHP, HTML in CSS, uporabniku pa dovoljuje korigiranje videza in funkcionalnosti mesta
WordPress brez spreminjanja temeljne kode. Izberemo jo lahko neposredno iz orodja
WordPress za spreminjanje videza ali pa eksterne datoteke vnesemo v direktorij teme. Vsi
gradniki teme so lahko modificirani, kodo lahko spreminjamo in nadgrajujemo neposredno ali
pa ustvarjamo hčerinske teme, kjer selektivno spreminjamo lastnosti naše teme in jih
zamenjamo z lastnostmi druge. Teme se delijo na brezplačne in plačljive [6].
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Vtičniki so paketi kode, sestavljeni iz jezikov PHP, CSS in JavaScript. Pogosto se pojavi
vprašanje, zakaj obstajajo vtičniki, če lahko preprosto spremenimo svojo WordPress kodo. Prvi
odgovor je, ker je hitreje. Vtičnik, ki si ga izberemo, že vsebuje vse potrebne kombinacije kod,
te so delujoče in združljive s trenutno različico WordPressa. Glavni razlog za obstoj vtičnikov
so nadgradnje WordPressa. Z vsako nadgradnjo se temeljne datoteke prepišejo in tako so vse
funkcionalnosti, ki smo jih sami dopisali in spremenili v teh datotekah, izbrisane. Vtičnikov te
nadgradnje ne izbrišejo, ob novi nadgradnji razvijalci kodo vtičnikov zgolj posodobijo [7].
Vtičniki so torej paketi kode, s katero razširimo funkcionalnost mesta WordPress. Te kode
variirajo, od zelo preprostih, primer take je vtičnik Hello Dolly, kratka koda PHP, dolga le 82
odstavkov, ki nam v uredniku kaže besedilo istoimenske pesmi, do zapletenih. Drugi primeri
najbolj popularnih vtičnikov so optimizator iskanj Yoast SEO, generator kontaktnih obrazcev
Contact form 7, Asikmet anti-spam, ki preprečuje nezaželene komentarje, odprtokodni
eCommerce sistem WooCommerce in veliko drugih [8].

2.4 DIVI
Divi je tema WordPressa in gradnik mesta v enem, ki jo je ustvarilo podjetje Elegant themes.
Je tema, ki je prijazna tako začetnikom s svojim intuitivnim načinom delovanja kot izkušenim
razvijalcem [9].
V gradniku Divi operiramo z moduli, to so gradniki, s pomočjo katerih ustvarimo vsebino
našega mesta. Te variirajo, od preprostih, kot so besedila in slike, do zapletenih, kot so
kontaktni obrazci, galerije, blogi, gumbi, zemljevidi itd.
Slika 2 prikazuje module WordPressa.

Slika 2: Moduli WordPressa

5

Z moduli ustvarjamo na način primi in spusti, na voljo pa imamo tudi različne stopnje za
implementiranje vsebin. Tako lahko na primer vstavimo besedilo v ospredje in sliko v ozadje.
Slika 3 prikazuje, kako deluje hierarhija modulov in kako je v gradniku vizualno prikazana.

Slika 3: Hierarhija modulov

Divi ponuja več načinov upodabljanja in je ena izmed redkih tem, ki se ponaša z delujočim
vizualnim urejanjem. Tak način urejanja nam dovoljuje, da mesto vidimo v vizualizirani obliki
in ga na tej ravni tudi urejamo. Neposredno lahko urejamo besedilo, premikamo, dodajamo in
brišemo module ter reguliramo razmik med posameznimi razdelki. Slika 4 prikazuje primer
delovanja vizualnega urejanja.

Slika 4: Prikaz vizualnega (angl. front-end) urejanja

Velika prednost urejevalnika Divi je odzivnost in možnost prilagajanja vsebine na treh različnih
napravah – računalniku, tabličnem računalniku in telefonu. Za vsako napravo posebej lahko
izbiramo velikosti in lastnosti pisav velikosti slik in razmike med posameznimi sekcijami.
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3 PRAKTIČNI DEL
Prva tri poglavja praktičnega dela smo namenili procesu izdelave CGP-ja. Te smo začeli s
predstavitvijo ciljev in želj stranke za CGP, nadaljevali s postopkom izdelave in zaključili s
končnim videzom CGP podjetja. Nato sledi izdelava spletnega mesta. To smo začeli z analizo
trenutnega trga podjetij, ki se ukvarjajo z nepremičninskim posredovanjem. Nato smo
predstavili namen in cilje spletnega mesta, zatem pa določili ciljne skupine in formirali
reprezentativne uporabnike spletnega mesta. Ustvarili smo idejno zasnovo in informacijsko
arhitekturo spletnega mesta. Nato smo določili slikovno gradivo in besedilne vsebine, oblikovali
informacije in interaktivnosti in producirali spletno mesto.

3.1 CILJI IN ŽELJE ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO
Za CGP podjetja smo naročnika prosili, naj s tremi besedami opiše svoje asociacije na želen
logotip. Poudarila je ključne besede preprosto, enobarvno in intuitivno. Po pregledu nekaj
primerov logotipov je izrazila tudi željo po kombinaciji preproste, enodebelinske, neserifne
pisave, s pisavo, ki po izgledu spominja na pisano s prosto roko.
Kot pomembnost je poudarila tudi, da je pisani del dobro viden in ni preveč ženstven, kar se
po njenem mnenju hitro zgodi pri kaligrafski pisavi, to pa bi po mnenju stranke negativno
vplivalo na strokovni odraz podjetja kot takega.
Za slikovni del logotipa je naročnik izrazil le željo po minimalizmu in jasni povezavi z
nepremičninsko stroko.

3.2 IZDELAVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Začeli smo z idejno zasnovo celostne grafične podobe, z upoštevanjem ciljev in želj stranke.
Na podlagi referenc smo v sodelovanju s stranko izrisali grob zasnutek logotipa in ga priredili
glede na vtis in asociacije, ki jih želimo, da jih izraža.
Podobo sestavlja neserifna, debelejša pisava v kapitelkah, dekorativna rokopisna pisava in
vektorska podoba, ki jasno odraža povezavo z nepremičninsko obrtjo. Proces smo začeli z
izbiro neserifnih pisav in serifnih pisav, ki smo jih nato kombinirali in opazovali v kombinaciji z
vektorsko grafiko. Nato smo izbrali dve optimalni pisavi glede na želeno podobo in slog, ki ga
kombinacija odraža. Sliki 5 in 6 predstavljata vizualno prikazan nabor pisav in našo končno
izbiro.
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Slika 5: Nabor neserifnih pisav

Slika 6: Nabor serifnih pisav
Logotip vključuje dva besedilna in en vektorski element. Vektorski element je na vseh
različicah isti, variira pa v debelini potez. Primarna oblika vektorskega elementa je preprost
kvadrat, zasukan za 45°. Element je v spodnjem delu obrezan, vanj pa je postavljena podoba
hiše.
Ustvarili smo štiri različice logotipa. Tri od teh so si po uporabljenih besedilnih elementih
identični. Odločili smo se za napis »Slo-dom« v kurzivni pisavi Rage-Italic, v kombinaciji z
napisom »Nepremičnine« v pisavi Montserrat. Ker je ne-serifna pisava v kapetalkah, smo za
večjo uravnovešenost izbrali zelo lahko različico in celoten del petkrat pomanjšali od serifnega.
Ob levem in desnem robu smo za večjo dinamiko dodali dva detajla črt, v debelini črk. Prva
različica logotipa se po besedilnem delu od drugih razlikuje po tem, da je tudi napis »Slo-dom«
v neserifni pisavi Montserrat, tokrat v krepki verziji.
Vektorski elementi različic se med seboj razlikujejo po debelini poteze, z izjemo tretje različice,
ki vsebuje še preprost prikaz gore, ki asociira na slovenski Triglav. Slika 7 prikazuje vse štiri
različice.

Slika 7: Izdelane različice logotipa
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3.3 KONČNI VIDEZ CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Naročnik se je odločil za kombinacijo sredinskih različic logotipa. Iz teh smo po nekaj popravkih
ustvarili dve različici, polno in prazno. Prazna različica je izdelana z idejo, da bodo vanjo lahko
potencialno vstavljene slike. Končne različice logotipa prikazuje slika 8.

s

Slika 8: Končni videz logotipa

3.4 NAMENI IN CILJI SPLETNEGA MESTA
Podjetje Slo-dom je novo in kot tako še nima rednih strank ali kanala, preko katerega bi
pridobivalo nove stranke. Temu namenu bo služilo spletno mesto. S spletnim mestom se bo
novo podjetje predstavilo trgu kot podjetje, ki se na prvem mestu ukvarja z nepremičninskim
posredovanjem. Poudarili bi radi, da podjetje nudi tudi druge storitve, kot so pravna in
strokovna pomoč pri imigraciji in prenovah stanovanj, odlikuje pa jih možnost poslovanja v
ruskem in ukrajinskem jeziku. Cilj spletnega mesta je ustvariti platformo, ki bo pritegnila nove
stranke in hkrati podala vse vitalne informacije o poslovanju in ponudbi podjetja.
Namen je torej pridobiti nove uporabnike, razširiti doseg potencialnih kupcev in omogočiti lažji
stik strank s podjetjem, kar bo olajšano s kontaktnimi obrazci, implementiranimi na spletno
mesto. Ključnega pomena sta jasno sporočilo in intuitivna uporaba, spletno mesto mora biti
preprosto, ne obsežno in vsebovati samo informacije, ki jih podjetje šteje za bistvene.
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Pomembno je tudi, da posodobitev spletnega mesta ni zahtevna, saj bo dodajanje in
spreminjanje vsebin naročnik opravljal sam. S tem vidikom v mislih smo se odločili za uporabo
odprtokodnega sistema WordPress v kombinaciji z gradnikom Divi.

3.5 PREGLED SLOVENSKEGA TRGA
Pred izdelavo spletne podobe je potreben pregled konkurence, da ugotovimo, kakšno je
povpraševanje na trgu in kakšna je ponudba. Iz tega razberemo, kaj si stranke od nas želijo,
kaj pričakujejo in kje so možne izboljšave, s katerimi se ločimo od drugih.
Izbrali in raziskali smo šest slovenskih nepremičninskih podjetij, tri smo izbrali naključno glede
na Google zadetke in tri po izbiri stranke. V raziskavo spada kratek pregled njihove zgodovine
in delovanja ter analiza spletnega mesta.

3.5.1 ABC nepremičnine
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1996. Poleg poslovanja z nepremičninami ponujajo tudi razne
investicije, cenitve nepremičnin in pa pravno svetovanje.
Pridobljen imajo certifikat ISO 9001, dosegli pa so tudi zlato boniteto odličnosti AAA, kar
nakazuje dobro in varno poslovanje s to agencijo. Obširna lista referenc z velikim številom
znanih podjetij pove, da imajo v Sloveniji precejšnjo mero prepoznavnosti in zaupanja. Podjetje
je osredotočeno na nepremičnine v Sloveniji in Hrvaški Istri, z največjim fokusom na Slovenijo
oz. Ljubljano, kjer so tudi locirani. Vsebina spletnega mesta je na prvi pogled zelo
profesionalna in ne osebna, na začetku spletnega mesta ni mogoče najti vsebine, ki bi se
nanašala na samo podjetje, podatki so zgolj o storitvah, ki jih ponujajo [10].
Prva in najbolj moteča stvar na spletnem mestu je zvok, ki se odvija ob videu v glavi. Video se
samodejno ponavlja, kar pomeni, da se vsakih 20 sekund pojavi zvok, ki ga ni mogoče izklopiti
in daljše iskanje po domačem spletnem mestu naredi neprijetno.

3.5.2 Dodoma
Dodoma je podjetje, ki je bilo 22 let nazaj ustanovljeno v Mariboru, kjer je tudi njegov sedež.
Trg je osredotočen na Slovenijo, kjer ima Dodoma 4 poslovalnice, in sicer v Kopru, Ljubljani,
Velenju in Mariboru. Poslujejo pa tudi na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori. Ukvarjajo se s prodajo
in nakupom nepremičnin, investicijami, cenitvami in pravnim svetovanjem. Poleg ocenjevanja
nepremičnin ocenjujejo tudi stroje in opremo [11].

10

Spletno mesto je preprosto, navigacija je intuitivna, količina vsebine je primerna. Kot celota je
popolnoma zadostna za zadovoljevanje potreb, pomembne informacije ni zahtevno najti,
vizualno pa deluje nekoliko nedodelana.

3.5.3 Nepremičnine Century 21
Blagovna znamka Century 21 je prisotna v več kot 80 državah, med njimi je tudi Slovenija.
Licenco za uporabo blagovne znamke za slovenski trg je pridobila družba CSLO Regionalna,
d. o. o., ki pa ne opravlja nepremičninskega posredovanja. To počnejo franšizojemalci, ki so
samostojni podjetniki ali pa pravne osebe. Agencija je bila ustanovljena v Kaliforniji leta 1971,
od tam pa se je razširila po vsem svetu. Z licenco nepremičninskega posrednika nudijo
možnost, da uporabnik postane Century 21 posrednik, kar je na voljo na njihovem spletnem
mestu [12].
Spletno mesto je funkcionalno na zelo visoki ravni, vsebuje veliko posebnih funkcij, kot so
pojavna okna (angl. pop-up), odlično organiziran iskalnik nepremičnin, zemljevid ponujenih
lokacij itd. Vizualna zasnova spletnega mesta se sklada s CGP-jem podjetja.

3.5.4 Rocco nepremičnine
Podjetje je precej mlado, z zgolj nekaj leti izkušenj na trgu, vendar pa hitro raste in pridobiva
glas. Sedež ima v Ljubljani, kjer je največji trg in konkurenca. Njihov trg je omejen zgolj na
Slovenijo. Sestoji iz majhnega kadra zaposlenih, ki si prizadeva za dobre odnose s strankami
in sodelovanje z investitorji pri pomoči načrtovanja novogradenj [13].
Zasnova spletnega mesta je precej zapletena, uporabljen je minimalistični slog, z alternativno
postavitvijo, izvedba tega sloga pa ni najboljša, zato je spletno mesto precej zahtevno za
navigacijo. Čezmerna količina animiranih elementov, razporeditveni sistem ni intuitiven.

3.5.5 Stan
15 let stara nepremičninska agencija Stan je specializirana za prodajo stanovanj, hiš,
poslovnih objektov, reprezentančnih objektov ipd. Podjetje je v Ljubljani in je včlanjeno v
gospodarsko zbornico Slovenije. Trg je usmerjen samo na Slovenijo. Nudijo brezplačno
svetovanje in oglaševanje na svojem spletnem mestu in v aktualnih časopisih [14].
Oblikovni slog spletnega mesta je moderen, vendar ni izstopajoč. Kar na spletnem mestu
izstopa, je odlična razporeditev informacij. Informacije so razdeljene v večjo količino zavihkov,
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ki so precej kratki, kar iskanje informacij naredi zelo preprosto in hitro. Pri funkcionalnem
pregledu se je pokazalo nekaj napak, kot so nedelujoče povezave in iskalniki.

3.5.6 Mesto nepremičnin
Ljubljansko podjetje Mesto nepremičnin ima več let izkušenj na slovenskem trgu. Poleg
standardnega poslovanja z nepremičninami nudijo tudi prenove in inženiring ter pomoč in
svetovanje pri notranjem opremljanju. Imajo možnost lastnega izbora nepremičninskega
agenta. Na svojem spletnem mestu pa imajo objavljene nasvete in novice za boljše
razumevanje nepremičninskega trga in pomoč pri samem odločanju kupca [15].
Zelo prijetno spletno mesto, slogovno živahno in v skladu s CGP-jem podjetja. Barvna paleta
sestoji iz živo rumene in modre barve, ki pa sta uporabljeni zmerno in nista kričeči. Uporabljeni
elementi ustvarjajo globino s prekrivanjem in dinamiko, z veliko količino interaktivnosti.

3.6 CILJNE SKUPINE [16]
Če hočemo uspešno poslovati s strankami in imeti zastavljeno pravo smer za našo vizijo,
moramo vedeti, kdo in kaj so naše ciljne skupine ter kaj si želijo.
Da lahko pritegnemo izbrane ciljne skupine, moramo uporabiti proces raziskovanja in kreiranja
modela, izpeljanega iz vnaprej določenega sektorja tržnega marketinga, v katerega
usmerjamo našo kampanjo.
Prvi del tega procesa je, da določimo skupino potencialnih ali pa že sedanjih potrošnikov oz.
strank, na katere ciljamo s samo kampanjo in oglaševanjem. Te potrošnike je treba analizirati
in segmentirati, da bomo vedeli, na kakšen način pristopiti do njih in jim nuditi naše usluge,
produkte ipd.
Če je stranka fizična oseba, je priporočljiva segmentacija glede na:
-

demografijo,

-

psihografijo,

-

vedenjske lastnosti,

-

geografsko informacijo,

-

življenjski slog.

Demografsko je treba stranke ločiti na čim več skupin. Ločimo jih glede na starost, spol, raso,
zakonski stan, izobrazbo ipd. S tem dobimo več informacij o tem, kaj si določena skupina želi
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in pričakuje. Demografska analiza strank pripomore k samemu komuniciranju in pristopu do
njih in nam odpre vrata za lažje nadaljnje poslovanje.
Če hočemo dobiti poglobljen vpogled v naše ciljne skupine, potem uporabimo psihografsko
analizo. Analiziramo bolj intimne detajle, da lahko pridobimo razumevanje preferenc in
odločitev. Poizvemo o konjičkih, interesih, željah, osebnih značilnostih in o drugih stvareh, s
pomočjo psiholoških in socioloških dejavnikov. Kaj vpliva na to, da se stranka odloči za nakup,
je vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, če hočemo v poslovnem svetu ostati relevantni.
Vedenjske lastnosti strank podjetje analizira, da ve, kakšna sporočila naj pošilja širši javnosti
in kako naj se oglašuje. Odnos ljudi do podjetja je ključnega pomena, saj lahko zaradi slabih
mnenj prenehajo poslovati z nami in preidejo h konkurenci. Treba je dobro razumeti, kaj si
stranke želijo, in ohraniti njihovo zaupanje.
Bistvo geografskih informacij je, da vemo, kje so naše ciljne skupine in kako se jim prilagoditi.
Če vemo, da so naša ciljna skupina ljudje iz Ukrajine in Rusije, se prilagodimo trendom na
njihovem trgu, da jih lažje pritegnemo.
Življenjski slog je razdeljen na tri glavne sekcije:
-

dejavnosti

-

interesi

-

mnenja

Z razumevanjem življenjskega sloga stranke je lažje oblikovati ponudbo ali izdelek, ki bo
stranko pritegnil.
Na naši spletni strani ponudba sestoji iz nepremičninskih storitev in pa storitev za pomoč pri
imigraciji. Velik poudarek je na rusko in ukrajinsko govorečih strankah, saj se podjetje v tem
specializira in s tem izstopa. Omejitev ne bo zgolj na Rusijo in Ukrajino, saj obstaja več držav,
katerih ljudje govorijo ta jezika. Prav tako pa so zaželene tudi slovensko govoreče stranke.
Ciljne skupine so ljudje med 25. in 70. letom starosti, ki naj bi bili finančno zmožni in bili
pripravljeni

zaživeti

v

drugačnem

okolju.

Finančna

zmožnost

je

pri

uporabnikih

nepremičninskih storitev ključnega pomena, zato kot ciljne skupine lahko določimo osebe na
višjih delovnih položajih in osebe višje izobrazbe.
Vedenjske lastnosti uporabnikov spletnega mesta so premišljenost in načrtovanje, saj se bodo
o ponudbi in postopkih želeli pozanimati s pomočjo spletnega mesta. Uporabniki s trenutno
nastanitveno situacijo niso zadovoljni, zato iščejo storitve nepremičninskega agenta. Zaradi
ponudbe migracijskih storitev so velika ciljna skupina tudi uporabniki, ki bodisi zaradi jezikovne,
časovne ali lokacijske ovire celotnega procesa niso zmožni izvesti sami.
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Treba je ugotoviti, kdo so končne stranke, saj nam to pomaga pri izdelavi spletnega mesta in
poda jasnejšo sliko delovanja podjetja. Pri tem si pomagamo z ustvarjanjem reprezentativnih
uporabnikov.

3.7 PROFILIRANJE REPREZENTATIVNIH UPORABNIKOV
Reprezentativni uporabnik je izmišljen lik, s katerim ustvarimo idealno stranko za naše
podjetje. S pomočjo person lažje razumemo sedanje stranke in najdemo načine, da poiščemo
nove. Izvemo tudi potrebe, težave in pa želje strank in preko tega optimiziramo spletno mesto,
oglaševanje in drugo. Pri ustvarjanju persone se osredotočimo na spol, starost, nacionalnost,
delovno mesto, način življenja in obnašanja v spletnem okolju, namen uporabe in pričakovanja.
Z vsemi temi informacijami se lahko lažje in bolj dovršeno lotimo oblikovanja strateškega
modela [17].
V sodelovanju z naročnikom smo ustvarili tri reprezentativne uporabnike.

Reprezentativni uporabnik 1:
Ime: Oksana
Spol: Ženski
Nacionalnost: Ukrajina
Starost: 27
Delovno mesto: Modna oblikovalka
Namen uporabe spletnega mesta: Kot oblikovalko so jo med svoj kader sprejeli v slovenskem
modnem podjetju, za selitev mora pridobiti bivalno dovoljenje. Ne pozna pravnega procesa,
zato želi s spletnega mesta pridobiti čim več informacij.
Pričakovanja (Želje): Čim večje število kredibilnih informacij.

Reprezentativni uporabnik 2:
Ime: Karmen
Spol: Ženski
Nacionalnost: Slovenija
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Starost: 34
Delovno mesto: Vodja marketinškega oddelka v podjetju
Namen uporabe spletnega mesta: S svojim partnerjem sta se odločila za nakup novega
stanovanja, saj oba delata v Ljubljani, trenutno pa živita v stanovanju v Škofji Loki, ki ga je
Karmen podedovala od staršev. Videz stanovanja ji je zelo pomemben, zato bo v bazi
spletnega mesta pregledala stanovanja in izbrala popolnega. Nato bo uporabila kontaktni
obrazec za oddajo ponudbe.
Pričakovanja: Zaradi marketinške podlage pričakuje, da je spletno mesto vizualno privlačno in
dodelano, saj to odraža profesionalnost podjetja.

Reprezentativni uporabnik 3:
Ime: Viktor
Spol: Moški
Nacionalnost: Belorusija
Starost: 55
Delovno mesto: Nekdanji direktor
Namen uporabe spletnega mesta: Pred kratkim je prodal uspešno podjetje v Belorusiji,
razmišlja o poslovni emigraciji v Slovenijo, kjer bi kupil novo podjetje, ki bi mu omogočilo
poslovanje znotraj Evropske unije. Glede selitve je še neodločen, proces se mu zdi zelo
zahteven in dolgotrajen, s spletnega mesta želi ugotoviti, koliko dela bi mu uporaba
emigracijskih storitev prihranila.
Pričakovanja (Želje): Spletno mesto mora biti enostavno in pregledno, svoje informacije želi
najti v največ 5 klikih.
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3.8 IDEJNA ZASNOVA IN INFORMACIJSKA ARHITEKTURA
Z idejno zasnovo (slika 9) smo poskušali vizualizirati prvotno zasnovo domačega spletnega
mesta, v njej smo definirali zavihke in njihovo medsebojno lego.

Slika 9: Idejna zasnova

V informacijski arhitekturi (slika 10) smo predstavili zavihke in podstrani spletnega mesta
podjetja Slo-dom, njihove medsebojne povezave, vsebino in glavne elemente, ki jih vsebujejo.

Slika 10: Informacijska arhitektura
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3.9 DOLOČANJE SLIKOVNEGA GRADIVA IN BESEDILNE VSEBINE
Kot vsa spletna mesta je tudi to vsebinsko polno, na vsakem mestu pa je najbolj pomembna
vsebina, s katero se obiskovalec najprej sreča. S to vsebino ga nagovorimo, vzpostavimo prvi
stik, ta pa se na podlagi nje odloči, ali bo nadaljeval svoj ogled našega spletnega mesta. Ta
vsebina je praviloma na domačem spletnem mestu.
V nadaljevanju bomo opisali vsebinski del vsake podstrani.
3.9.1 Opis vsebinskega dela zavihka »Domov«
Struktura domačega spletnega mesta je zasnovana z vsebino v mislih. Prvi razdelek je
namenjen nagovoru obiskovalca, je prvi besedilni stik, ki ga z njim navežemo, tu poudarimo,
da je slovenski trg nepremičnin na voljo vsem in da se podjetje specializira v prodaji, oddaji in
nakupu nepremičnin rusko in ukrajinsko govorečim strankam.
Ker je v Sloveniji veliko nepremičninskih agencij, prvi odstavek poudarja, kar to agencijo ločuje
od drugih – možnost posredovanja v ruskem jeziku. Besedilni del je kombiniran z grafiko. To
je slika PNG, spodaj obrezana v polkrog za večjo dinamiko, z vektorsko podobo na levi strani
za bolj enakomerno, dvotonsko podlago, primerno za besedilo, na desni pa sliko moderne
hiše, ki sovpada s tematiko spletnega mesta. Na sliki 11 je prikazana prej omenjena grafika.

Slika 11: Ozadje [18]
Tik pod tem je razdelek z drugimi vitalnimi informacijami, ki jih naročnik želi poudariti. Govori
o tem, da je podjetje registrirano z ustreznimi licencami, poudari dolgoletne izkušnje,
zagotavlja pravno podporo, varnost in optimalne izide.
Sledi element, sestavljen iz slike rok, ki s predajo ključev izraža zaupanje, veselje in nov
začetek. Barvno se sklada s preostalo stranjo. Tu je dodan tudi vektorski element, ki vključuje
logotip podjetja v beli barvi. Na sliki 12 in 13 sta predstavljena prej omenjena slikovna elementa
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Slika 12: Ozadje 2 [19]

Slika 13: PNG element
Vsebina četrtega razdelka je prikaz nekaj predstavnikov ponudbe nepremičnine. Prikaz
sestavljajo slika nepremičnine, njen naslov, cena in več informacij o njej pod imenom »detajli«.
Prav tako je dodan gumb za ogled celotne ponudbe z imenom »vsa ponudba«.
Peti vsebinski razdelek na domačem spletnem mestu je sestavljen iz šest ključnih besed in
besednih zvez, ki opisujejo to podjetje, v kombinaciji s pripadajočimi kratkimi opisi in
vektorskimi elementi. Te besede so »pravna podpora«, »zanesljivost«, »diskretnost«, »osebni
pristop«, »natančna izvedba«, »strokovno znanje«.
Vse to je kombinirano s sliko hiš v naravi, ki je barvno predelana v večinoma rožnato in zlate
odtenke barvnega spektra. Slovenija je znana po prevladovanju narave in zelenja, slika
potencialnega

kupca

spomni

na

to.

Slika

18

14

prikazuje

prej

omenjeno

ozadje.

Slika 14: Ozadje 3 [20]

Pod tem sta vstavljena dva slikovna elementa, v kombinaciji z vektorsko obliko kvadrata, v
barvi poudarkov spletnega mesta in naslovoma pripadajočih podstrani – nepremičnine in
imigracija. Slika 15 prikazuje slikovna elementa v kombinaciji z besedama, ki ju predstavljata.

Slika 15: PNG element 2 [21] [22]
Na koncu se nahaja kontaktni obrazec. Ta je kombiniran z vektorskim elementom istega
obreza in gradienta kot ozadje prvega obravnavanega besedila. Gradient je isti, kot je
uporabljen v prvem razdelku, barvno skladen s preostankom spletnega mesta. Slika 16
predstavlja gradient, vstavljen v ozadje kontaktnega obrazca.

Slika 16: Ozadje 4
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3.9.2 Opis vsebinskega dela zavihka »Naša ponudba«
Zavihek »Naša ponudba« v zgornjem delu vsebuje predstavitveno sliko podstrani, čez katero
je postavljen naslov podstrani, ki se glasi »Ponudba nepremičnin«. Izbrana je slika soseske
hiš, obkroženih z naravo v vibrantnih, toplih barvah. Veliko število hiš na sliki namiguje na
obsežno ponudbo, narava spominja na naravo v Sloveniji, tople barve delujejo domače in nas
privlačijo. Slika 17 predstavlja prej omenjen slikovni element.

Slika 17: Ozadje 5 [23]

Glavni namen podstrani je prikazati celoten izbor nepremičnin, ki jih podjetje ponuja. Pod glavo
je kratek uvod v podstran, ki opisuje storitve, ki jih podjetje ponuja na področju nepremičnin.
Pod tem je gumb, ki vodi do podstrani »Storitve«, kjer si obiskovalci lahko preberejo več
informacij o storitvah, ki so na voljo.
Ponudba je razdeljena na tri kategorije: stanovanja, hiše in drugo. V naslednjem razdelku ležijo
trije istoimenski gumbi, ki ob kliku vodijo na lokacijo mesta, kjer je kategorija.
Sledi ponudba nepremičnin, razdeljena v prej omenjene kategorije. Ob vitalnih informacijah,
kot so ime nepremičnine, kratek opis, cena in detajli, bo ob vsakem ponujenem artiklu tudi
slika, ki ga predstavlja.

3.9.3 Opis vsebinskega dela zavihka »Storitve«, »Gradnja, prenove, notranje
oblikovanje« in »Imigracija«
Vsi trije zavihki vsebujejo pomembne informacije o delovanju in ponujenih storitvah podjetja in
so si po vsebinski razporeditvi podobni. Na vrhu leži naslov podstrani, s pripadajočo sliko v
ozadju.
Pod sliko je razdelek s kratkim sinopsisom nadaljnje vsebine. Nato sledijo razlage delovanja
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in storitev s pripadajočimi slikami, ki razumevanje razlage utrdijo, prav tako pa omilijo količino
besedila in ga razvedrijo.

3.9.4 Opis vsebinskega dela zavihka »Kontakti«
Glavni namen zavihka »Kontakti« je čim bolj razločno podati vse potrebne informacije o
podjetju in omogočiti čim lažji in časovno nezahteven stik.
Zavihek vsebuje kratek nagovor in takoj ob tem kontaktni obrazec z zahtevki za ime,
elektronski naslov, telefonsko številko in vsebino.
Tik pod tem je zemljevid z Google lokacijo podjetja.
Pod tem so drug ob drugem trije razdelki z zapisano lokacijo, telefonsko številko in
elektronskim naslovom. Ob vsakem razdelku leži tudi pripadajoča ikona.
Na koncu leži še kontaktni obrazec za prijavo na listo za prejemanje oglasnega gradiva, s
pripadajočim kratkim nagovorom. Pod njim leži zatemnjena slika v ozadju, za boljšo vidljivost.
Slika vsebuje motiv jezera, obdanega z gorami, v katerega vodi pomol. Narava spominja na
to, ki jo vidimo v Sloveniji, pomol pa nakazuje na pot do novih dogodivščin, ki jih lahko
uporabnik doseže z vpisom na listo.

3.10 OBLIKOVANJE INFORMACIJ IN INTERAKTIVNOSTI
Pri izbiri pisav spletnega mesta smo se odločili za pisavo Montserrat v kombinaciji s pisavo
Esteban.
Montserrat je neserifna pisava v slogu zgodnjega 20. stoletja, ki ga je avtorica ustvarila po
navdihu ročno risanih tipografij na starih posterjih in znakih [24].
Esteban je serifna pisava, katere prvotni namen je bila uporaba v daljših pisanih delih, kot so
literarna dela in poezija. Zanjo so značilni neenakomerni potegi, ki se debelijo in tanjšajo v
osnovni potezi. Ta slog je bil odkrit v rokopisnih delih pisatelja Jorgeja Alfreda Diaza, ki je
uporabljal pripomoček, s katerim je reguliral debelino poteze glede na pritisk pisala na papir
[25].
Montserrat smo uporabili za naslove, te pa so v kapitelkah v črni barvi. Za besedila smo
uporabili pisavo Estaban v črni in sivi barvi. Kombiniran je v klasični (angl. regular) in krepki
(angl. bold) različici za poudarke. Velikosti pisav so odzivne, kar pomeni, da se večajo in
manjšajo glede na velikost okenca našega brskalnika.
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Za poudarke smo uporabili sončno rumeno barvo, v kombinaciji s svetlo bež barvo z rožnatim
odtenkom v nekaterih grafičnih elementih.
Interaktivnosti se kažejo v kontaktnih obrazcih, ki omogočajo hitrejši stik s podjetjem, grafikah,
preko katerih preidemo na druge podstrani, in pojavnih oknih.

3.11 PRODUKCIJA SPLETNEGA MESTA
Delo smo začeli z izbiro in pripravo potrebnih vtičnikov, ki bodo nadgradili uporabniško izkušnjo
in olajšali samo izdelavo spletnega mesta. Po preiskavi trga v primerjavi različnih ponudnikov,
z upoštevanjem kritik uporabnikov, smo izbrali 5 vtičnikov. Vsi izbrani vtičniki so brezplačni.

Duplicate
Preprost, a nepogrešljiv vtičnik na vsakem spletnem mestu WordPressa. Podstrani so si na
spletnih mestih pogosto zelo podobne, z izjemo besedilne vsebine, ali pa vsebujejo vsaj
podobne elemente. Da isti postopek ponavljamo za vsako mesto posebej, ni smiselno, zato
nam vtičnik Duplicate omogoča, da taka mesta podvajamo. Podvajamo lahko tudi članke [26].

Smush
Velikost slikovnega materiala je neposredno povezana s hitrostjo odzivnosti našega spletnega
mesta. Pogosto se za reduciranje velikosti slik, ki ni na račun kakovosti, uporabljajo spletna
mesta kot TinyPNG.com. Tak postopek pa je pogosto zamuden, saj je treba uvažati, čakati in
izvažati, vse pa oteži še omejitev 20 slik na obdelavo. Smush je podobna rešitev, ki pa je preko
vtičnika v WordPress implementirana in deluje samodejno [27].

Yoast SEO
Pripomoček za boljšo uvrstitev pri iskanju z iskalnikom. Vpišemo ključno besedo, za katero
menimo, da bi se morala uvrstiti med rezultati. Vtičnik nam nato pove, ali to besedo
uporabljamo dovolj pogosto in na pravih krajih [28].
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Icegram
Vtičnik za poenostavljeno ustvarjanje pojavnih oken, opomnikov in drugih vizualnih elementov
s posebnimi akcijami. Vsebuje različne predloge elementov, ki jih lahko personaliziramo po
svojih željah [29].

WP Fastest Cache
Ta vtičnik je prav tako namenjen optimiziranju hitrosti delovanja spletnega mesta. Deluje tako,
da z dinamičnega spletnega mesta ustvari statično kopijo HTML za uporabnike. Render
statične različice HTML tako manj obremeni CPU in RAM, zaradi česar mesto deluje hitreje
[30].

Naslednji korak je bil uvažanje potrebnega slikovnega gradiva v knjižnico. Prav tako smo pod
splošnimi nastavitvami v tipografiji dodali Montserrat kot pisavo za naslove in Esteban kot
pisavo za telo.
Nato smo dodali favicon. Favicon je ikona, ki jo vidimo zraven povezave do našega spletnega
mesta in zraven imena spletnega mesta v zavihku. Ikona je lahko poljuben simbol,
najpogosteje pa je logotip podjetja. Pri izbiri grafike za favicon je treba upoštevati, da je ikona
zelo majhna, zato mora biti enostavna, brez detajlov in besedila, saj bo ta neberljiv.
Za favicon našega spletnega mesta smo izbrali poenostavljen logotip podjetja z odebeljenimi
črtami brez besedila. Ustvarili smo dve različici – črn simbol na belem in inverz. Slika 18
predstavlja uporabljen favicon in njegov inverz.

Slika 18: Favicon
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3.11.1 Izdelava podstrani »Domov«
Izdelavo zavihkov smo začeli s podstranjo »Domov«, ki bo služila kot osnovna stran, na katero
bodo obiskovalci najprej pristali ob obisku. Sestavljena je iz šest osnovnih elementov, ki so v
gradniku Divi poimenovani sekcije (angl. sections). Notri so vrstice (angl. rows), znotraj teh pa
moduli. Moduli, uporabljeni na tej strani, bodo modul za besedilo, modul za sliko, modul za
kontaktni obrazec in kratko kombinirano besedilo (angl. blurb). To je modul, ki vsebuje sliko in
besedilo. Uporabljene pisave so pred nastavljene, pri vsakem razdelku pa je velikost regulirana
glede na estetski videz in pomembnost, vse velikosti so izdelane z enoto VW za boljšo
odzivnost. Vsi elementi so do neke mere prav tako bili potrebni reguliranja videza na različnih
napravah z oblaganjem (angl. padding).
Prva sekcija je kombinacija vizualnega in besedilnega, katerega namen je nagovoriti
obiskovalca z vsebino in ga pritegniti z zanimivo in dinamično vizualizacijo. Na levi strani je
besedilo, pod njim pa je v ozadje vstavljena vizualna podoba luksuzne hiše, v kombinaciji z
vektorskim elementom, obdanim z gradientom. Zaradi zapletenosti oblike slike je bila za
pravilen prikaz potrebna regulacija sekcije, z oblaganjem na vseh treh napravah. Sliki ozadja
je za dinamiko dodan lebdeči (angl. hover) učinek, pri katerem se slika poveča, ko se kazalec
zapelje čeznjo. Besedilo je animirano in ob prihodu na stran prileti z leve strani.
Druga sekcija sestoji iz besedilne vsebine, kombinirana je naslovna pisava (angl. heading) in
pisava besedila (angl. paragraph). Na vrhu in dnu je prostor reguliran z dodanim oblaganjem,
dodanim prostorom, ki ga sekcija zavzame.
Tretji razdelek vsebuje po širini celozaslonski slikovni element v ozadju sekcije, čez katerega
je v ozadje vrstice vstavljen animirani transparentni element PNG, ki vsebuje logotip podjetja
Četrti razdelek vsebuje prikaz treh predstavnikov nepremičnin, ki so na voljo iz ponudbe.
Uporabljeni so kombinirani besedilni moduli, sestavljeni iz slike in besedila. Slika je zgoraj, pod
njo je naslov »Nepremičnine«, pod tem pa cena. Cena je za popestritev in izstopanje v rumeni
barvi. Pod kombiniranim besedilnim modulom je preklopni modul (angl. toggle) ob kliku, na
katerega se odpre okence z več informacijami. Kombinacija teh modulov je uporabljena trikrat,
pod njimi pa gumb vodi do zavihka »Naša ponudba«. Ta je za dinamiko in skladnost prav tako
v rumeni barvi poudarkov spletnega mesta. Za besedilo gumba je uporabljena pisava
Montserrat v beli barvi, robovi gumba so zaobljeni, ob preletu kazalca čez gumb pa se pojavi
puščica.
V petem razdelku je šest kombiniranih besedilnih modulov, ki vsebujejo besedilni del, nad
katerim je vektorski – pripadajoča ikona. Ta elementa sta postavljena na belo podlago za boljšo
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vidljivost, za popestritev pa je dodan zgornji del okvirja v rumeni barvi. Za globinski učinek je
okoli modulov dodana senca, prav tako so animirani. V ozadju je slika barvno obdelana za
boljšo vidljivost kombiniranega besedilnega modula, tej sliki pa je dodan še paraleksen učinek.
Prav tako je bila potrebna regulacija razmikov. Ker slika ni vizualno občutljiva na porezavo, ni
tako bistvena kot pri prvi sekciji.
V šestem razdelku sta dva preprosta modula slik z vstavljenima elementoma PNG, ki vodita
na istoimenska zavihka. Za bolj jasno funkcijo klika je dodan lebdeči učinek, kjer se sliki
povečata, ko se čeznju zapelje kazalec.
Zadnji razdelek vsebuje modul kontaktnega obrazca, ki vsebuje razdelek za ime, elektronski
naslov in vsebino. Debelinam črt, ki zaznamujejo vpisovalna okenca, je dodan lebdeči učinek.
V ozadje je vstavljen element PNG, ki je po videzu in obliki podoben ozadju prvega razdelka,
zato je prav tako potreben natančno reguliranega oblaganja na vseh treh napravah. Gumb za
odposlana povpraševanja je v rumeni barvi poudarkov spletnega mesta.
Slika 19 prikazuje zavihek »Domov«.

Slika 19: Zavihek »Domov«
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3.11.2 Izdelava podstrani »Naša ponudba«
Podstran je sestavljena iz treh sekcij.
Začeli smo s celozaslonsko sekcijo, ki vsebuje modul za besedilo in ozadje. V ozadje je
vstavljena živa in detajlirana slika s širokim barvnim naborom, zato smo za besedilo izbrali
belo barvo, ki smo jo kombinirali s senco okoli črk. Izbrana je pisava Montserrat.
Sledi sekcija z uvodom, ki je razdeljena na pet delov. Prvi in tretji del vsebujeta besedilo, med
njima pa je za popestritev vstavljen pikčast delivec v rumeni barvi. Četrti in peti del sestavljajo
gumbi. Četrti del vsebuje gumb, ki vodi na podstran »Storitve«. Ta gumb je za skladnost v
rumeni barvi in je identičen gumbu pod predstavniki ponudbe na domačem mestu. Besedilo
gumba je v pisavi Montserrat bele barve, robovi gumba so zaobljeni, ob preletu kazalca čez
gumb pa se pojavi puščica.
Peti del je sestavljen iz treh gumbov, katerih funkcionalnost je, da ob kliku vodijo na dodeljeno
lokacijo zavihka. Po obliki in funkcionalnosti so identični gumbu iz četrtega dela, razlikujejo pa
se v barvi. Uporabljena barva je bež, z odtenki rožnate.
Zadnja sekcija vsebuje celotno ponudbo. Razdeljena je na tri dele. Ti so sestavljeni iz naslova
kategorije, pod to je delitelj, nato pa se v vrsticah po tri predstavijo ponudbe. Ponudbe so
sestavljene iz kombiniranega besedila modula, ki vključuje predstavitveno sliko, pod to si
sledijo naslov nepremičnine, kratek opis in cena. Elementu je za iluzijo globine dodana senca.
Sledi preklopni modul z več detajli. Slika 20 prikazuje zavihek »Naša ponudba«.

Slika 20: Zavihek »Naša ponudba«
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3.11.3 Izdelava podstrani »Storitve«, »Gradnja, prenova in notranje oblikovanje« in
»Imigracija«
Mesta so si po uporabljenih elementih identična, zato jih bomo opisali skupaj.
Prvi dve sekciji sta po obliki podobni sekcijama iz podstrani »Naša ponudba«. Prva vsebuje
naslovno besedilo v beli barvi, okoli katerega je zaradi vidljivosti dodana senca, pod tem
besedilom pa je v ozadje vstavljena celozaslonska slika.
V drugi sekciji sta dva besedilna modula, ki vsebujeta uvodno vsebino, med njima pa je
vstavljen pikčast delivec.
Naslednje sekcije so sestavljene iz dveh delov, ki pa se zrcalno menjata z vsako naslednjo
sekcijo. V začetni sekciji je levi del sestavljen iz slike, ki pa je nekoliko dvignjena nad in izven
sekcije. Desni del sestavljata dva besedilna modula, v zgornjem naslovnem besedilu je
uporabljena pisava Montserrat, v spodnjem pa pisava Esteban. Med njima je delivec v rumeni
barvi. V besedilu se izmenjujeta siva in bela barva.
Število sekcij je odvisno od količine vsebine. Na sliki 21 je prikazan zavihek »Storitve«.

Slika 21: Zavihek »Storitve«
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3.11.4 Izdelava podstrani »Kontakti«
Podstran je razdeljena na štiri sekcije.
Prva sekcija je deljena na levi in desni element. Levi element je sestavljen iz dveh besedilnih
modulov, med katerima je delivec rumene barve. Na desni strani je kontaktni obrazec.
Naslednja sekcija vsebuje modul za zemljevid. Zemljevid deluje preko aplikacije Google Maps
in kaže lokacijo obratovanja podjetja.
Tretja sekcija vsebuje tri kombinirane besedilne module, prvi vsebuje lokacijo, drugi telefonske
številke in tretji elektronske naslove.
Zadnja sekcija vsebuje dva besedilna modula na levi strani in kontaktni obrazec za prijavo na
spisek za pridobivanje oglaševanega materiala na desni. Besedilo je v beli barvi, kombinacije
pisav Montserrat in Esteban, v ozadju pa je zatemnjena slika za boljšo vidljivost. Slika 22
prikazuje videz zavihka »Kontakti«.

Slika 22: Zavihek »Kontakti«
Končno spletno mesta se nahaja na povezavi https://slo-dom.si/.

28

3.12 PREIZKUS UPORABNOSTI SPLETNEGA MESTA IN IMPLEMENTACIJA
NADGRADENJ
3.12.1 Preizkus uporabnosti
Za čim bolj objektivno oceno uspešnosti spletnega mesta smo jo za začetek preizkusili na
različnih napravah. Te naprave so bile prenosni računalnik z operacijskim sistemom Windows,
mobilni telefon z operacijskim sistemom Android, mobilni telefon z operacijskim sistemom iOS
in tablični računalnik z operacijskim sistemom iOS. Delovanje na računalniku smo opazovali s
pomočjo treh najbolj uporabljenih brskalnikov v času izdelave tega diplomskega dela – Google
Chrome, Safari in Internet Explorer [31]. V vseh treh brskalnikih smo spletno mesto odprli, se
prepričali, da je njegov videz primeren in preverili pravilno delovanje vseh interaktivnosti.
Spletno mesto smo preizkusili na mobilnem telefonu in tabličnem računalniku, s pomočjo
brskalnikov Google Chrome in Safari. Pri izdelavi spletnih mest pride do največ odstopanj, saj
je pri optimizaciji spletnih mest za mobilne naprave potrebna visoka stopnja natančnosti in
prilagajanja. Proces je dolgotrajen, potrebno je veliko popravkov in kompromisov.
Na spletnem mestu Slo-dom so bile potrebne prilagoditve velikosti pisav, velikosti elementov
in razmikov med moduli. Nekateri vsebinsko manj pomembni moduli so zaradi njihovega
neprimernega prikaza na mobilnih napravah bili odstranjeni.
3.12.2 Intervju
Za boljšo predstavo uspešnosti delovanja spletnega mesta z vidika potencialnih uporabnikov
smo izvedli intervju desetih ljudi, ki spadajo v ciljno skupino podjetja Slo-dom. Intervjuji so
povprečno trajali 15 minut, zastavljenih je bilo deset vprašanj, vmesen potek pogovora pa je
bil odvisen od podanih odgovorov. Izvedba intervjujev se je odvijala v pisarniških prostorih
naročnika, kjer smo pripravili tri testne naprave. Intervjuvanci so sami lahko izbirali med
ogledom strani na računalniku MSI GS65, mobilnem telefonu iPhone 7 ali tabličnem
računalniku iPad 2.
Potek intervjuja smo razdelili na tri dele, glede na kategorijo iskanih podatkov. V prvem delu
iščemo demografske podatke intervjuvanca, kot sta spol in starostna skupina, pomemben
podatek pa je tudi naprava, uporabljena za obisk spletnega mesta.
V drugem delu smo preizkusili preglednost in funkcionalnost spletnega mesta tako, da smo
intervjuvancem zadali nalogo, najti tri različne primere informacij. Opazovali smo, v kolikšnem
času do teh informacij pridejo in število potrebnih klikov.
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V tretjem delu smo zbirali osebna mnenja o videzu in delovanju spletnega mesta. Ta mnenja
dajo pomemben vpogled v dojemanje spletnega mesta s strani uporabnika in ponujajo ideje
za izboljšave.
Vprašanja in naloge pri testiranju:
1. Navedite svoj spol.
2. Izmed starostnih skupin od 20 do 35 let, od 35 do 50 let in od 50 do 65 let, v katero
spadate od naštetih spadate vi?
3. Izberite napravo, ki jo boste uporabili za ogled strani. Na voljo imate računalnik, mobilni
telefon in tablični računalnik.
4. Naloga 1: »Na spletnem mestu Slo-dom.si poskusi najti telefonsko številko podjetja«.
5. Naloga 2: »Najdi celotno ponudbo hiš, ki so na voljo za nakup ali oddajo«.
6. Naloga 3: »Poišči informacije o storitvah prenov stanovanj ali hiš«.
7. S svojimi besedami opišite izgled spletne strani in ocenite všečnost spletnega mesta iz
oblikovnega vidika.
8. Kako bi ocenili preglednost spletnega mesta? Zakaj?
9. Kako bi ocenili primernost količine besedila? Zakaj?
10. Podajte morebitne izboljšave, ki bi jih sami uvedli na spletno mesto.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Z oblikovanjem in izgradnjo spletnega mesta Slo-dom smo ustvarili mesto, ki nima le poudarka
na všečnosti z oblikovnega vidika, ampak tudi na funkcionalnosti, in je zasnovano z mislijo na
uporabnikove potrebe in želje. Ustvarili smo platformo, ki vsebuje vse pomembne informacije,
urejene po sistemu, v katerem se uporabniki z lahkoto znajdejo, vsebina pa je prijetna in vzbudi
njihovo zanimanje. Namen spletnega mesta je jasen in obiskovalca motivira za poslovanje s
podjetjem.
Sledi predstavitev rezultatov izvedenih intervjujev, med njimi so definirane tudi izvedene
izboljšave. Intervju smo začeli z zbiranjem demografskih podatkov. Tabele številčnih rezultatov
se nahajajo v prilogah.

Spol
Intervju smo začeli z demografskim podatkom o spolu. Ker v ciljnih skupinah podjetja ni
prednostnega spola, smo za čim enakovrednejše rezultate izbrali 50 % intervjuvancev
moškega spola in 50 % ženskega.

Starostna skupina
Po posvetu s stranko smo izbrali tri okvirne starostne skupine in najprimernejše število
posameznih predstavnikov glede na ciljne skupine podjetja. 30 % vseh uporabnikov spada v
starostno skupino od 20 do 35 let, 40 % v skupino od 35 do 50 let in 30 % v skupino od 50 do
65 let.

Naprava, uporabljena za obisk spletnega mesta
Za izvedbo intervjuja smo izpraševancem ponudili izbiro med računalnikom, mobilnim
telefonom in tabličnim računalnikom. 80 % ljudi se je odločilo za ogled na računalniku, 20 %
za ogled na mobilnem telefonu, nihče pa se ni odločil za ogled na tabličnem računalniku.

Naloga 1: »Na spletnem mestu Slo-dom.si poskusi najti telefonsko številko podjetja«
Intervjuvanci so za doseg telefonske številke potrebovali od 20 do 40 sekund, kar je znatno
preveč in bi prave uporabnike lahko odvrnilo od ogleda spletnega mesta. Izmed vseh treh
nalog je ta predstavljala največj težav. Obiskovalcem se je zdela tako ključna informacija
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preveč oddaljena od vrha zavihka. Da so informacijo našli, so potrebovali povprečno tri klike.
Tabele vseh meritev in izračunana povprečja se nahajajo v prilogah.
Težavo smo odpravili tako, da smo modul s stiki dodali na vrh zavihka in telefonsko številko
dodali v nogo spletnega mesta.

Naloga 2: »Najdi celotno ponudbo hiš, ki so na voljo za nakup ali oddajo«
Tukaj intervjuvanci niso imeli težav, povprečno so ponudbo našli v 8 sekundah, z majhnimi
odstopanji. Da so informacijo našli, so potrebovali dva klika.

Naloga 3: »Poišči informacije o storitvah prenov stanovanj ali hiš«
Kljub specifičnosti iskane informacije to iskanje ni delalo težav. Informacija je bila povprečno
najdena v 11 sekundah, intervjuvanci so intuitivno vedeli, pod katerim zavihkom je, nekoliko
pa jih je zamotilo slikovno gradivo zavihka. Za doseg informacije so povprečno porabili dva
klika.

Všečnost spletnega mesta z oblikovnega vidika
Privlačnost spletnega mesta je bil najbolj pozitivno poudarjen vidik s strani uporabnikov. Hvalili
so izbiro barv, ki delujejo domače in pomirjujoče, kakovost slik in pogost element narave, ki jo
asociirajo s Slovenijo. Eden od poudarjenih minusov je bila luksuznost hiš v slikovnem gradivu
ponudbe, saj za povprečnega kupca delujejo nedosegljive in s tem odbijajo. Na ta vidik smo
opozorili stranko, saj bo slikovna gradiva ponudbe izbirala in pripravljala sama.

Preglednost spletnega mesta
Razen že popravljene postavitve na zavihku »Stiki« glede preglednosti spletnega mesta ni bilo
pritožb. Uporabniki so bili s preglednostjo zadovoljni. Kot pozitivno so izpostavili majhno število
zavihkov in jasno poudarjeno funkcionalnost elementov, kot so npr. gumbi.
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Primernost količine besedila
Vsi intervjuvanci so menili, da je količina besedila popolnoma primerna. Nobene informacije
niso pogrešali, razmerje med slikovnim gradivom in besedilno vsebino je bilo zadovoljivo.

Izboljšave, ki bi jih intervjuvanci uvedli na spletno mesto
Večina izpostavljenih izboljšav se je nanašala na velikosti pisav, mnenja pa so bila od
uporabnika do uporabnika različna in odvisna od uporabljene naprave. Pogosto so si
nasprotovala, saj gre pri vprašanju za subjektivno mnenje, vseeno pa se je pokazal vzorec
želje po zmanjšanju naslovnih pisav in večanju besedilnih pisav. Te želje smo upoštevali in jih
vpeljali na spletno mesto.
Rezultati testiranja so nam nekatera predvidevanja o kakovosti spletnega mesta potrdili,
pokazali pa so tudi, da so vedno možne izboljšave. Z upoštevanjem kritik naredimo
uporabnikom obisk spletnega mesta prijetnejši in posledično izboljšamo njihov vtis o
organizaciji, ki za spletnim mestom stoji. Z uvedenimi izboljšavami smo ustvarili spletno mesto,
ki je za poskusne uporabnike tako vizualno privlačno kot funkcionalno.
Poleg že uvedenih izboljšav, ki smo jih identificitali s pomočjo poskusnih uporabnikov, bi bila
nujna še nadgradnja spletnega mesta v več jezikov. Ker podjetje odlikuje izbira poslovanja v
tujih jezikih, so v ciljnih skupinah podjetja večinoma tujci, ki bi jim ogled spletnega mesta v
maternem jeziku obisk olajšal.
Obogatili bi lahko vizualno podobo spletnega mesta s tridimenzionalnimi upodobitvami
stanovanj, z možnostjo ogleda VR. S tem bi izboljšali videz spletnega mesta in obiskovalcem
podali natančnejšo predstavo prodajanega objekta. Prav tako bi se po želji stranke lahko
implementirala spletna trgovina.
Vedno so možne tudi izboljšave slikovnega gradiva, besedilne vsebine inrazporeditve
elementov teroptimiziranje prikaza na mobilnih napravah in hitrosti odzivanja spletnega mesta.
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5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo izvedli izdelavo celostne grafične podobe in spletnega mesta za
nepremičninsko podjetje. Tako proces izdelave CGP-ja kot spletnega mesta sta zahtevna
procesa, ki potrebujeta znanja iz različnih področij, kot so fotografija, predelava slikovnega
gradiva, izdelava vektorskega gradiva, tipografija, poznavanje različnih pripomočkov za
ustvarjanje gradiv in spletnega mesta in programskih jezikov. V stroki grafičnega oblikovanja
se učenje nikoli ne zaključi, z vsako veščino, vsako novo izkušnjo izpopolnjujemo svoja znanja
in sposobnosti in jih združujemo v svoje izdelke.
Tako kot naše življenjsko učenje ni nikoli zaključeno, tudi spletno mesto ni nikoli dokončno
izdelano. Vedno se najdejo novi popravki, novejše gradivo, novejši sistemi, vedno so možne
nove raziskave mnenj uporabnikov, ki privedejo do novih izboljšav.
Dojemanje spletnega mesta z vidika uporabnika in dojemanje ustvarjalca sta si popolnoma
različna. Kot ustvarjalci pogosto spregledamo elemente, ki so uporabniku ključnega pomena.
Ta dojemanja lahko dobimo na različne načine, z anketami, intervjuji, fokusnimi skupinami itd.
Sami smo vidik uporabnikov pridobili s pomočjo intervjujev, ki so nam podali globlje
razumevanje dojemanja spletnega mesta s strani uporabnika. S pomočjo teh podatkov smo
uvedli izboljšave, ki so pripomogle k boljšemu videzu in delovanju spletnega mesta.
Ustvarili smo spletno mesto na visoki ravni tako estetsko kot funkcionalno, z njim pa zadovoljili
tako potrebe stranke po mestu, ki bo vsebovalo vse pomembne informacije in ponudbe, kot
potrebe uporabnikov, ki bodo te informacije iskali.
Prihodnje možne nadgradnje so predvsem s področja večjezičnosti, saj je pomembna prednost
podjetja možnost poslovanja v tujih jezikih.
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7 PRILOGA
7.1 MERITVE IZ NALOG PRI TESTIRANJU
Naloga 1
Na spletnem mestu Slo-dom.si poskusi najti telefonsko številko podjetja.
Zaporedno število
intervjuvanca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Potrebovan čas za
opravilo naloge v
sekundah

35

40

20

22

31

27

20

32

24

21

Potrebovani kliki za
opravilo naloge

4

4

2

2

4

2

3

4

2

2

Povprečje potrebovanega časa za opravilo naloge je 27 sekund. Povprečje potrebovanih klikov
so 3 kliki.

Naloga 2
Najdi celotno ponudbo hiš, ki so na voljo za nakup ali oddajo.
Zaporedno število
intervjuvanca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Potrebovan čas za
opravilo naloge v
sekundah

8

6

8

9

8

7

8

9

6

7

Potrebovani kliki za
opravilo naloge

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

Povprečje potrebovanega časa za opravilo naloge je 8 sekund. Povprečje potrebovanih klikov
sta 2 klika.
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Naloga 3
Poišči informacije o storitvah prenov stanovanj ali hiš.
Zaporedno število
intervjuvanca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Potrebovan čas za
opravilo naloge v
sekundah

6

10

15

11

11

14

10

9

7

13

Potrebovani kliki za
opravilo naloge

2

2

2

2

2

4

2

2

2

3

Povprečje potrebovanega časa za opravilo naloge je 11 sekund. Povprečje potrebovanih klikov
sta 2 klika.
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