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IZVLEČEK
Kakovostno spletno mesto je ključnega pomena za sodobno podjetje. Zagotavlja
prepoznavnost podjetja ter pripomore k višjemu zadovoljstvu uporabnikov. Glavni elementi
funkcionalnega spletnega mesta so videz, uporabnost in primerna tehnološka dovršenost.
Pogosta težava oblikovanja spletnih mest je v poudarjanju dizajna in zanemarjanju ostalih
dveh elementov. Povprečni uporabnik se ne osredotoča na tehnološke rešitve ali razporeditev
informacij na strani, v kolikor primerno delujejo. Opazi zgolj videz mesta. Pozablja pa se, da
ni dizajn tisti, ki pripomore k bolj pogostemu obisku spletnega mesta, temveč uporabniška in
tehnična primernost. Uporabniška izkušnja in informacijska arhitektura morata biti zato v
ospredju pri izdelavi komercialnega spletnega mesta.
Namen dela je bil analizirati teoretične smernice in njihovo aplikacijo na konkreten primer.
Šlo je za predelavo spletnega mesta podjetja Linea Kozmetika z namenom izboljšanja
uporabniške izkušnje in upravljanja mesta s strani naročnika.
Izvedeni so bili testi uporabniške izkušnje, analizirana je bila informacijska arhitektura, za
izdelavo pa so bila uporabljena napredna orodja za kreiranje spletnih mest, kot je Wordpress
in odzivno oblikovanje. Rezultati so omogočili izdelavo sodobnega spletnega mesta, ki je
konkurenčna prednost podjetja Linea Kozmetika.
Ključne besede: informacijska arhitektura, uporabniška izkušnja, spletno mesto, CMS,
odzivnost, Wordpress
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ABSTRACT
A high quality website is crucial for a modern company. Providing brand recognition,
promoting the products and recognition of a company, it generates higher customer
satisfaction. The main characteristics of a functional website are visual appearance, usability
and adequate technological level. A common problem of website design is paying too much
attention to design and too little to other elements. This is due to the fact that an average user
will not focus on technological solutions behind the site design, and will not notice the
navigation on the site, as long as they both work perfectly. They will only see how nice it
looks. However, the poor usability and technical inadequacy will discourage them from using
the site. This is why user experience and information architecture should be the main focal
points in any commercial website design.
The purpose of this paper was to apply theoretical findings into practical use. The paper deals
with practical example of Linea Kozmetika site, with intention of improving customer
experience and website management.
User experience tests were excecuted to reach the goal as well as information architecture
research and the use of advanced tools such as content management system Wordpress and
responsive design. Findings helped to create a modern website that provides a competitive
advantage of company Linea Kozmetika.

Key words: information architecture, user experience, website, content management system,
responsive design, Wordpress
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POVZETEK
Magistrsko delo sega na področje izdelave spletnih mest komercialnih podjetij. Naš namen je
bil izdelati prenovljeno mesto podjetja Linea Kozmetika z namenom izboljšanja uporabniške
izkušnje in lažjega urejanja mesta s strani naročnika. V ta namen smo najprej raziskali
teoretične smernice. Pregledali smo tehnične novosti, kjer smo se zaradi izrazitega naraščanja
uporabe pametnih naprav še posebej poglobili v odzivno oblikovanje. Ugotovili smo, da
tehnološko podporo odzivnosti nudijo vse novejše verzije brskalnikov. Poleg tega se
pojavljajo tudi novosti, ki še olajšajo odzivno oblikovanje. Pri tem gre še posebej za razvoj
CSS kode, ki z večjo funkcionalnostjo vse bolj nadomešča JavaScript. Poleg odzivnosti smo
na kratko pregledali orodja za izdelavo spletnih mest, v našem primeru Wordpress skupaj s
potrebnimi spletnimi programskimi jeziki. Naslednji pomemben element kakovostnega
spletnega mesta je vsebina, kateri smo posvetili precej pozornosti. Analizirali smo, na kakšen
način mora biti vsebina podana, pri čemer je še posebej pomembno, da sledimo ustaljenim
zakonitostim postavitve elementov. Slednje zaradi ustaljenih navad uporabnikov pripomore k
lažji navigaciji. Pregledali smo trende na področju načinov podajanja vsebine, iskanju
informacij in sestavi navigacijskih menijev. Na koncu smo preučili še varnost podatkov.
Vsem virom je bilo skupno, da so poudarjali vključitev uporabnika v načrtovanje spletnega
mesta in razširjeno analizo sorodnih spletnih mest. Na kratko smo si pogledali tudi oblikovne
trende, še posebej glede tipografije, uporabljenih barv in kompozicije.
Pri izdelavi prenovljenega spletnega mesta Linea Kozmetike smo po priporočilih virov začeli
z natančno analizo vsebine mesta in njegovega uporabnika. Poznavanje uporabnika je prvi
korak do uporabniško prijaznega mesta. Pregledali smo tudi nekaj mest konkurenčnih podjetij
in jih skupaj s starim spletnim mestom Linea Kozmetika natančno analizirali. Še posebej smo
se osredotočili na skupne lastnosti vseh mest in njihove pozitivne točke. Na podlagi tega smo
vzporedno izdelali razporeditev glavnih vsebinskih elementov za mobilne naprave, tablice in
namizne naprave. Izdelali smo tudi prenovljen navigacijski meni. Okvirno rešitev smo
predstavili nekaj konkretnim uporabnikom mesta in jih vprašali za mnenje. Poleg tega smo
postavili še nekaj splošnih vprašanj o mestu v primerih, kjer analiza konkurenčnih spletnih
mest ni dala jasnih odgovorov. Na podlagi ugotovitev smo načrt spletnega mesta še izboljšali
in se nato lotili izdelave prototipa. Izdelek smo nato ponovno analizirali s pomočjo ankete,
kjer smo ugotavljali tudi, kako pomembni so določeni elementi na spletnem mestu.

V

Rezultati magistrskega dela so nam omogočili izdelavo optimalnega spletnega mesta podjetja
Linea Kozmetika, ki bo znova postalo konkurenčna prednost. Ugotovili smo tudi, da so
teoretična priporočila primerna in se skladajo z rezultati praktične analize.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
CMS (ang. content management system) = sistem za urejanje vsebin na spletu. To je
uporabniški vmesnik, ki urednikom strani omogoča urejanje spletnih mest brez poznavanja
kode.

W3C (ang. world wide web consortium) = mednarodna ustanova za razvoj standardov na
spletu.

em = relativna tipografska enota na spletu.
Tekoče oblikovanje (ang. fluid design) = način oblikovanja spletnih mest z uporabo
relativnih enot, s čimer zagotovimo prilagajanje vsebine zaslonu ob pomanjšanju/povečanju
okna brskalnika.
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1

Uvod

Pred dobrim desetletjem je bil splet namenjen predvsem mladim, tehnološko razgledanim
uporabnikom. To je bilo obdobje odkrivanja možnosti znotraj spleta, ko so se podjetja za
spletno predstavitev le redko odločala. Čez čas so se pokazale koristi spleta, kar so pričela
izkoriščati tudi podjetja preko spletnih trgovin in spletnih mest. Internet je postal orodje za
dosego dodatnega profita in konkurenčnosti (1, 2). V tem obdobju je spletno predstavitev
vzpostavilo podjetje Linea Kozmetika. Šlo je za preprosto spletno mesto, namenjeno opisu
prodajanih izdelkov in dejavnosti podjetja. Z napredkom internetnih storitev se je povečalo
število njegovih uporabnikov, ki so poleg tega postali vedno bolj raznovrstni in zahtevni. Ni
bilo več dovolj imeti spletno mesto; predvsem je postalo pomembno, da je to uporabniško
prijazno in ustreza čim večji skupini uporabnikov. Če je bilo pred 15 leti napredno imeti
spletno mesto, je danes to pogoj in v veliki meri tudi sam način poslovanja. Pri tem nastopi
težava spletnega mesta Linea Kozmetika. Ker je bilo izdelano v obdobju, ko spletno mesto ni
bilo ključnega pomena, je temu primerna tudi uporabniška izkušnja, upravljanje oziroma
posodabljanje spletnega mesta in sam videz. Spletno mesto ne upošteva smernic dobre
uporabniške izkušnje in ni primerno za današnje standarde. Problematika oziroma izziv
preoblikovanja spletnega mesta predstavlja način, s katerim bi spletno mesto postalo
konkurenčna prednost. Ker se danes le redko kdo odloči za večji nakup zgolj preko ogleda
izdelka v fizični trgovini, je uporabniško prijazno spletno mesto ključnega pomena za
pridobivanje nove baze uporabnikov in ohranjanja zadovoljstva obstoječih kupcev. Dobro
komercialno spletno mesto uporabniku omogoča vpogled v mnenja kupcev, ki imajo izkušnje
z izdelkom, primerjavo podobnih izdelkov in tudi sam nakup. Kot pa pravi Boulton (2009) v
svoji knjigi, je danes težko določiti povprečnega uporabnika spleta, določiti njegova znanja in
izkušnje s tovrstnim nakupovanjem (1). Prav tako je težko predvideti, kam bodo šli trendi v
prihodnosti in kakšen dizajn bo obiskovalce spletnega mesta pritegnil v nakup. Oblikovanje
oziroma izdelava spletnega mesta je tako problematična iz več vidikov: upoštevati moramo,
da je spletno mesto uporabniško prijazno celotni ciljni skupini uporabnikov; novinec pri
uporabi spleta zaradi kompleksnosti ne sme zapustiti spletnega mesta, bolj izkušenega
uporabnika pa ne smejo motiti elementi namenjeni nepoznavalcem; poleg tega je izziv spletno
mesto oblikovati tako, da bo primerno prikazano na vseh napravah in brskalnikih. Iz
dosedanjih raziskav (3) je bilo ugotovljeno, da uporabniki v primeru slabe uporabniške
1

izkušnje spletno mesto zapustijo že po 10-20 sekundah. Problematična so spletna mesta z
veliko količino besedila; uporabniki namreč preberejo zgolj približno 30 % tekstovne vsebine
(4). Ne nazadnje moramo upoštevati tudi prihodnost in omogočiti veliko prilagodljivost
spletnega mesta za morebitne spremembe. Glavni izziv je poskrbeti, da bomo ustrezali čim
večji skupini uporabnikov (1). V magistrskem delu se bomo pri izdelovanju prenovljenega
spletnega mesta soočili z vsemi navedenimi problemi, ki jih bomo reševali s pomočjo
pregleda teoretičnih smernic, na podlagi mnenj uporabnikov in s pregledom rešitev sorodnih
spletnih mest.
V magistrskem delu se bomo ukvarjali s področjem oblikovanja in razvoja spletnih strani;
bolj natančno s celostno uporabniško izkušnjo spletnega mesta. Namen dela je preurediti
spletno mesto podjetja Linea Kozmetika za optimalno uporabniško izkušnjo tako za
naročnika, kot tudi za končnega uporabnika, ter s tem izboljšati konkurenčnost in
prepoznavnost podjetja ter prodajo.
Cilji:


Z analizo trenutnega stanja spletnega mesta in pregleda teoretičnih smernic
kakovostne uporabniške izkušnje bomo ugotovili, kje so potrebne spremembe.



Na podlagi teoretičnih smernic kakovostne uporabniške izkušnje bomo načrtovali in
izdelali novo spletno mesto, ki bo ustrezalo tako zahtevam končnih uporabnikov, kot
tudi naročniku.



S pomočjo najnovejših spletnih orodij bomo zagotovili, da bo novo spletno mesto
primerno delovalo na vseh napravah in brskalnikih.



S pomočjo uporabe sistema za upravljanje vsebin bomo naročniku omogočili
preprosto nadgrajevanje vsebine spletnega mesta.



S pomočjo vseh uvedenih sprememb bomo dosegli, da se bodo uporabniki na
spletnem mestu zadrževali dlje časa, da ga bodo obiskali bolj pogosto in bodo za
iskanje informacij potrebovali manj časa, s čimer se bo povečal spletni nakup.

Hipoteze:


Uporabniki spletnega mesta ne berejo večje količine besedila in imajo podatke raje
strnjene v ključne točke.



Nova informacijska arhitektura spletnega mesta je bolj uporabniško prijazna kot stara.
2



Izboljšano spletno mesto bo povzročilo, da ga bodo uporabniki obiskali bolj pogosto.



Tehnološka ustreznost spletnega mesta bo pripomogla k večjemu obisku iz pametnih
naprav (tablic, pametnih telefonov).



Uporaba novega sistema za upravljanje vsebin bo naročniku omogočila lažje urejanje,
vzdrževanje in nadgrajevanje spletnega mesta.



Kakovostno oblikovano spletno mesto pripomore k boljšemu poslovanju podjetja.

Vprašanja, ki se pojavijo pri raziskovanju, so: na kakšen način lahko spletno mesto najlažje
približamo čim večjemu deležu ciljne skupine in kako omogočiti, da bo spletno mesto
aktualno čim dlje časa, oziroma ga bo možno preprosto prilagoditi na spremembe v trendih
prihodnosti. Zastavlja se nam tudi vprašanje, kako zastaviti informacijsko strukturo spletnega
mesta, da zagotovimo njegovo jasnost in preglednost za čim večji obseg uporabnikov.
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2
2.1

Teoretični del
Elementi kakovostnega sodobnega spletnega oblikovanja

Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ko želimo popolnoma preoblikovati spletno mesto,
je, ali je naša odločitev upravičena. Pogosto so razlogi za spremembo osnovani na tem, kaj si
predstavlja naročnik, in ne toliko, kaj si želijo uporabniki. Kot primer omenimo vizualno
podobo spletnega mesta. Naročnik spletno mesto zelo dobro pozna in natančno ve, kje se kaj
nahaja. Skozi daljši čas uporabe se pogosto zgodi, da se vizualne podobe naveliča in si zaželi
nekaj svežega. Poleg tega je lahko zaslepljen z idejo, da ima konkurenca bolje oblikovano
spletno mesto zgolj zato, ker je videti lepše. Ob tem pozablja, da uporabniki spletnega mesta
pogosto ne mislijo enako. Mesto obiščejo manjkrat kot naročnik in se pri tem ne osredotočajo
na vizualno privlačnost, ampak na iskanje željenih informacij. Znana zasnova jim pri iskanju
pomaga, medtem ko popolnoma spremenjeno spletno mesto pripelje do zmede in frustracije.
Uporabniki veliko bolj cenijo dobro uporabniško izkušnjo in preprosto uporabo spletnega
mesta, videz mesta pa je za ta namen sekundarnega pomena. Spletno mesto obiščejo v želji po
informacijah in ne v želji pa lepih slikah in lepo oblikovanih menijih. To je tudi eden od
razlogov, zakaj ljudje v splošnem ne maramo sprememb (5). V podporo tej ideji lahko
omenimo bolj znane večje spremembe kot na primer oblikovna prenova YouTuba ter
Facebooka, ki sta bili večinoma negativno sprejeti, ne nazadnje pa tudi Windows 8, ki je
prejel ogromno kritike. Sčasoma se uporabniki na prenovljeno podobo sicer navadimo, vendar
moramo biti pri drastičnih spremembah preudarni in se zanje odločiti le, če manjši popravki
niso zadostni. Ob izdelavi novega spletnega mesta je pomembno, da poskrbimo za njegovo
veliko fleksibilnost, s čimer bomo zagotovili primernost mesta za daljši čas.
Pa vendarle se v nekaterih primerih popolni spremembi ne moremo izogniti. V poštev pride,
ko je spletno mesto tehnološko zastarelo in ne omogoča nadgradenj, ki bi podpirale boljšo
uporabniško izkušnjo (na primer odzivnost). Na drugi strani je sprememba potrebna tudi, ko
informacijska arhitektura spletnega mesta postane neurejena zaradi slabe zasnove ali
neprestanega dodajanja elementov. V takih situacijah zgolj prilagajanje spletnega mesta ni
mogoče.
V poglavju bomo predstavili pomembne tehnične, oblikovne in vsebinske elemente
kakovostnega spletnega mesta s poudarkom na uporabniški izkušnji.
4

2.1.1

Tehnični elementi

Dobro zasnovano spletno mesto mora imeti kakovostno tehnično podlago. Le tako lahko
zagotovimo, da bo vsebina primerno prikazana na vseh napravah in brskalnikih. Poskrbeti
moramo, da se vsebina primerno hitro nalaga, da so vse povezave in gumbi delujoči in da je
mesto primerno opremljeno z bistvenimi metapodatki. Poleg tega mora biti oblikovano
fleksibilno in mora omogočati nadgradnje v prihodnosti, saj je tehnološki napredek hiter in
nenehen.
2.1.1.1 Odzivnost
S pojavom mobilnih naprav in s tem mobilnega interneta se je pojavila potreba po prilagoditvi
spletnih vsebin na majhne zaslone. Prva rešitev problema je bila izdelava ločenega spletnega
mesta, izdelanega zgolj za uporabnike mobilnih naprav. Poleg oblikovne prilagoditve
spletnega mesta je tak način pogosto vključeval tudi vsebinske spremembe. Predvidevalo se
je, da ima uporabnik mobilnih naprav drugačne potrebe kot uporabnik klasičnih namiznih
računalnikov oziroma prenosnikov (6, 7). Ker naprave niso bile izredno zmogljive, je večina
uporabnikov z njihovo uporabo želela dostopati le do najnujnejših informacij. Velike slike in
ogromno število podstrani so upočasnile pridobivanje teh informacij, kar je postal argument
za spreminjanje vsebine mobilnega mesta v primerjavi z namiznim.
Trg mobilnih naprav je od začetka pojava rešitev prilagoditve spleta izredno hitro naraščal in
s tem prinesel veliko vrsto novih izzivov. Zmogljivejše naprave so uporabnikom odprle več
možnosti in zmanjšale število omejitev. Uporabniki pametnih naprav na spletu niso več zgolj
preverjali nujnih informacij, temveč so začeli spletna mesta uporabljati s podobnimi cilji in
nameni kot na velikih zaslonih. Poleg tega so mobilne naprave in internetne storitve postale
dostopnejše, cenejše in kakovostnejše (6). Prvotna rešitev izdelave ločenih spletnih mest se je
izkazala za slabo. Vsebinske spremembe so prinesle zmedo v uporabniški izkušnji, zaradi
velike raznolikosti naprav pa rezultat ni bil zadovoljiv niti oblikovno. Postalo je očitno, da
zgolj poznavanje naprave, iz katere uporabnik dostopa do spletnega mesta, ne pove ničesar o
njegovem namenu in ciljih (7, 8). Poleg tega ločeno spletno mesto predstavlja dvakrat več
dela za urednika spletnega mesta in dvakrat toliko stroškov z zakupom strežnika in tehničnim
vzdrževanjem. Če bi želeli ustrezati še večjemu številu naprav, pa bi se stanje še poslabšalo.
Poleg tega se nikoli ne ve, kakšnih dimenzij bodo naprave v prihodnosti (6). Prednost uporabe
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ločenih spletnih mest je bila v večji prilagodljivosti na brskalnike, saj od začetka še niso vsi
podpirali medijskih poizvedb, ki so potrebne za primerno delovanje odzivnega spletnega
mesta. Danes podpora brskalnikov ni več problem. Na sliki 1 je nazorno prikazano, da
trenutno vsi brskalniki, razen stare verzije Internet Explorerja podpirajo medijske poizvedbe
(zelena barva). Vrstice predstavljajo verzijo brskalnika, stolpci pa vrsto brskalnika.
Poudarjena je trenutno uporabljena verzija. Na spletnem mestu najdemo tudi podatek, da
trenutno 93,98 % uporabnikov v Sloveniji, oziroma 94,58 % uporabnikov na svetu uporablja
brskalnik, ki podpira medijske poizvedbe (9). Uporaba medijskih poizvedb je sprejeta tudi iz
strani W3C.

Slika 1:

Podpora brskalnikov za medijske poizvedbe, 18. 4. 2015. Z zeleno barvo je
označena popolna podpora, z rdečo pa brez podpore (9).

Pojem odzivno oblikovanje je leta 2010 zasidral Ethan Marcotte v reviji A List Apart (7).
Medijske poizvedbe predstavljajo tehnologijo za odzivnim spletnim oblikovanjem. Gre za niz
kode, ki zazna lastnosti naprave, iz katere uporabnik dostopa, in glede na to prikaže za ta
namen oblikovano spletno mesto, ne da bi se hkrati spremenila njegova vsebina (6, 7). Tako
lahko za poljubno število kriterijev (pametni telefon, tablica, ležeča/pokončna postavitev ...)
izdelamo poljubno število CSS datotek, ki bodo uporabljene, ko bodo izpolnjeni izbrani
kriteriji (6).
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 480px)
and (resolution: 163dpi)" href="shetland.css" />

Zgoraj je naveden primer niza HTML5 kode, ki glede na izpolnjen pogoj (maksimalno širino
naprave in ločljivost) prikaže CSS kodo v datoteki, izdelani za prikaz vsebine pod tem
pogojem. V kolikor pogoj ni izpolnjen, se koda ignorira. Z besedo »and« med pogoji lahko
dodamo poljubno število pogojev. Poleg tega lahko medijske poizvedbe uporabimo tudi
znotraj CSS datoteke za odzivnost pri zgolj določenem elementu na strani (7).
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@media screen and (max-device-width: 480px) { .column { float: none; } }

Zgornja koda prikazuje uporabo medijske poizvedbe (ang. media query) znotraj CSS. Ne
glede na to, kateri način uporabimo, pa je rezultat enak: oblika spletnega mesta je prilagojena
napravi, iz katere dostopamo (7, 6).
Trenutek, ko se postavitev elementov na spletnem mestu zamenja, imenujemo prelomna
točka. Uporabimo lahko poljubno število prelomnih točk, pomembno pa je, da vključimo
velikosti za pametni telefon, tablico in namizne naprave. Pogosto je v uporabi tudi ležeča
postavitev za tablico. Načeloma največjemu obsegu naprav zadostimo s pogojem manjše kot
480 px za pametne telefone, med 481 in 768 za tablice s pokončno, oziroma med 768 in 960
px za ležečo orientacijo in večje od 960 px za namizne naprave (10).
Medijske poizvedbe prinašajo vrsto prednosti. Poleg prilagajanja veliki vrsti različnih naprav
omogočajo prilagajanje slik različnim ločljivostim naprav, zmanjšajo prenos podatkov na
mobilnih napravah, poenostavijo elemente spletnega mesta s tem, da nepomembne skrijejo,
pomembne, kot so na primer meniji, pa poudarijo, povečajo oziroma prilagodijo zaslonu na
dotik. Poleg tega omogočajo možnost uporabe geo lokacije in orientacije mobilne naprave. V
kolikor si želimo dodatno podporo za odzivnost, lahko v spletno mesto vključimo JavaScript
kodo iz obstoječe JavaScript knjižnice. To pride v poštev, če uporabnikov brskalnik ne
podpira medijskih poizvedb oziroma če želimo v spletno mesto vključiti novejše elemente, ki
jih brskalniki še ne podpirajo v celoti (6).
Poleg tega, da poskrbimo za uporabo medijskih poizvedb, moramo biti za celostno odzivnost
pozorni tudi na uporabo tekočega oblikovanja (ang. fluid design), s čimer zagotovimo
ustreznost spletnega mesta tudi med prelomnimi točkami. Obstaja ogromno število različno
velikih naprav, poleg tega pa uporabniki okna brskalnika poljubno zmanjšujejo oziroma
povečujejo, s čimer bi pri fiksnem oblikovanju, kljub uporabi medijskih poizvedb, prišlo do
poslabšanja uporabniške izkušnje, npr. do pojava horizontalnega drsnika (6). Tekoče
oblikovanje dosežemo z uporabo relativnih enot, na primer odstotki ali em (relativna
tipografska enota). Poleg tega obstajajo tudi relativne enote, ki za osnovo jemljejo celotno
razpoložljivo okno brskalnika (ang. viewport-percentage), ki pa niso tako pogosto v uporabi
(11). Tekoče oblikovanje omogoča, da se celotna vsebina spletnega mesta sorazmerno
zmanjša oziroma poveča glede na okno brskalnika in omogoča, da je vsebina primerno
prikazana tudi med vsemi prelomnimi točkami.
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V pomoč pri oblikovanju tekočega odzivnega dizajna so mrežni sistemi. Gre za navidezno
mrežo, s katero spletno mesto s pomočjo »div« elementov razdelimo v stolpce. Tako lahko
dosežemo širino npr. dveh stolpcev za meni in polno širino za glavo spletnega mesta. Obstaja
več obstoječih mrež, kot na primer Bootstrap, 1200 px grid system, foundation, semantic,
skeleton, golden grid system in podobno. Nastavimo lahko tudi poljubno število stolpcev
glede na lastne potrebe (12). Prednost uporabe takega sistema je v lažjem oblikovanju
vsebine. Stolpčno urejene elemente lahko veliko lažje razvrstimo enega pod drugim. Tako
oblikovanje je v pomoč pri pisanju kode, prav tako pa nam je mreža v pomoč pri oblikovnem
urejanju spletnega mesta in sledenju oblikovnih smernic.
Pri odzivnem oblikovanju moramo biti pozorni tudi na upravljanje slik. S pomočjo CSS kode
lahko slike preprosto zmanjšamo glede na potrebe, vendar to ni dinamično zmanjševanje. S
tem ne dosežemo, da se zmanjša velikost datoteke, kar pomeni, da se na mobilno napravo
naložijo ogromne fotografije, ki so le dimenzijsko pomanjšane. To lahko povzroči povečan
prenos podatkov in počasno nalaganje mobilnega spletnega mesta (6, 12). Rešitev problema je
izdelava slik v več velikostih/ločljivostih glede na napravo, na kateri želimo, da so prikazane.
S pomočjo različnih orodij lahko nato na primerno napravo naložimo sliko primerne velikosti
in s tem dosežemo hitrejši čas nalaganja, manjši prenos podatkov in optimalno kakovost slike.
To lahko dosežemo tudi z novimi elementi, ki so na voljo v CSS3 in HTML5. S pomočjo
elementa »picture« lahko že znotraj HTML kode brez uporabe JavaScripta dosežemo, da se
bo na primerno napravo naložila slika primerne velikosti. Koda deluje na podoben način, kot
medijske poizvedbe (13). Primer kode je naveden spodaj.
<picture>
<source srcset="slika-velika.jpeg" media="(min-width: 1281px)">
<source srcset="slika-mala.jpeg" media="(min-width: 721px)">
<img src="slika-telefon.jpeg" alt="Slika">
</picture>

Element »picture« pa še v veliki meri ni podprt. Na spodnji sliki je razvidno, da ga podpira
zgolj slaba polovica brskalnikov (9).
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Slika 2:

Podpora brskalnikov elementu »picture«, 23. 4. 2015. Z zeleno barvo je označena
popolna podpora, z rdečo pa brez podpore (9).

V ta namen se zato uporablja JavaScript, ki omogoča podporo elementu tudi v ostalih
brskalnikih. JavaScript koda je v več oblikah prosto dostopna na spletu, na primer na
spletnem mestu Picturefill (14). Datoteko .js prenesemo v ustrezno mesto v direktoriju, v
.html datoteko pa nato v glavi dokumenta dodamo kodo prikazano spodaj, s katero
omogočimo delovanje JavaScripta (14).
<script src="picturefill.js"></script>

Nato uporabimo že omenjen element »picture«.
2.1.1.2 Orodja za izdelavo spletnih mest
HTML5 (ang. hyper text markup language, jezik za označevanje nadbesedila)
HTML je osnovno orodje za izdelavo spletnih mest. Omogoča razvrstitev elementov po
pomembnosti in namenu in nosi vsebino spletnega mesta. Trenutno je v uporabi HTML5, ki
je zadnja variacija tega jezika in je bil sprejet oktobra 2014. Gre za nadgradnjo leta 1997
sprejetega HTML4 in vsebuje dodatne elemente, ki nudijo večjo multimedijsko podporo (15).
CSS3 (ang. cascading style sheets, kaskadne stilske podloge)
CSS omogoča grafično oblikovanje spletnih mest. S pomočjo HTML oznak se elementom na
strani določi barve, oblike, vzorce itd. Trenutno je v uporabi CSS3, ki se deli na module. Vsak
od modulov opisuje funkcionalnost posameznega elementa, na primer selektorje, medijske
poizvedbe, barvo itd. (16).
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JavaScript
JavaScript je dinamičen programski jezik, uporabljen na spletu. Na spletno mesto doda
funkcionalnost, ki je CSS ne more zagotoviti. Uporablja se tako na strežniku, kot tudi v
brskalniku.
PHP (ang. personal home page tools, orodja za osebno spletno stran)
PHP je vsesplošno uporaben programski jezik, ki se uporablja predvsem za programiranje
spletnih strani na strani strežnika. Spletnemu mestu doda funkcionalnost. Je pomemben za
upravljanje spletnih mest s pomočjo CMS sistemov.
MySQL (ang. My Structured Query Language, My strukturiran poizvedbeni jezik)
MySQL je eden izmed najbolj razširjenih odprtokodnih sistemov za upravljanje s
podatkovnimi bazami. Je ključen v kompletu LAMP (Linux, Apache, MySQL,
Perl/PHP/Python), ki je potreben za primerno delovanje večine CMS sistemov (17).
Wordpress
Wordpress je eden izmed bolj priljubljenih CMS sistemov, ki služijo kot pomoč pri izdelavi
in urejanju spletnih mest. Izdelan je bil za uporabnike blogov, vendar se danes poleg tega med
drugim uporablja tudi za spletna mesta trgovin in predstavitvena mesta. Je odprtokodni
projekt (18).
2.1.1.3 Metapodatki in optimizacija za iskalnike
Eden izmed zelo pomembnih elementov spletnega mesta so metapodatki. Metapodatki so tako
imenovani »podatki o podatkih« oziroma v našem primeru podatki o spletnem mestu, ki s
pomočjo ključnih besed in fraz brskalniku omogočajo, da naše spletno mesto prikaže čim
višje pod iskanimi rezultati. Lažje, kot bo brskalnik prepoznal našo spletno mesto in ga
umestil med rezultate, bolj bo spletno mesto obiskano. Uporabniki interneta zelo redko
pregledajo več kot le eno stran zadetkov v rezultatih iskanja, kar pomeni, da slabo označenega
spletnega mesta ne bodo našli. Tudi če v mesto vložimo ogromno truda in denarja in bo
vsebinsko popolno, ne bo vredno nič, v kolikor ga ne bo nihče našel (19, 20). Poleg tega
moramo v primeru, ko imamo tudi na našem spletnem mestu iskalnik, poskrbeti za dobro
označevanje elementov z metapodatki znotraj spletnega mesta. To omogoča lažje iskanje
informacij in izboljša uporabniško izkušnjo.
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Urejenost mesta z metapodatki spada pod optimizacijo za iskalnike (ang. SEO; search engine
optimization), kamor spada tudi prilagajanje mesta na vse možne funkcije brskalnika. Vedno
moramo spletno mesto oblikovati tako, da je uporabno tudi, če je do največje mere popačeno.
Pod to spada povečevanje vsebine (ang. zoom), blokirani skripti, pomanjkanje podpore
pisavam itd. oziroma če naročnik na mesto naloži fotografijo v neprimernem formatu ali
objavi vsebino na napačnem mestu (1). V ta namen moramo poskrbeti, da so vse slike na
spletnem mestu opremljene z besedilom, ki se prikaže, če se slika ne naloži. Poskrbeti
moramo, da ne prihaja do prelivanja teksta v ostale elemente (CSS element text-overflow),
kar bi lahko vodilo do skrivanja teksta. Poskrbeti moramo tudi za urejeno stran 404, to je
stran, za katero vsebina ne obstaja.
2.1.2 Struktura, organizacija in funkcionalnost vsebine
Odzivnost in kakovostno tehnično zastavljeno spletno mesto omogoča prilagajanje vsem
napravam in velikostim oken, poskrbi za primerno hitrost nalaganja in s tem pripomore k
boljši uporabniški izkušnji. Kljub temu pa samo po sebi še ni dovolj, da zagotovimo
kakovostno, uporabniško prijazno spletno mesto. Za dosego tega se moramo osredotočiti še
na uporabnika, vsebino in oblikovno postavitev mesta.
Funkcionalnost spletnega mesta in organiziranost vsebine na njem, vidimo pod pojmom
informacijska arhitektura. V sklopu informacijske arhitekture iščemo vzorce, ki jih tvorijo
podatki ter jih združujemo v smiselne sklope, ki pomagajo odpraviti kompleksnost. Naš cilj je
vzpostaviti tako strukturo spletnega mesta, ki bo ciljnemu uporabniku omogočila enostavno
uporabo (21). Za ta namen moramo poznati razlog, da je uporabnik zašel na naše mesto.
Razlogi so lahko odkrivanje novih stvari, zabava, nakupovanje ali informiranje (19). Poleg
tega se moramo vedno zavedati ciljev podjetja. Ko poznamo cilj uporabnika in podjetja, lahko
spletno mesto izdelamo tako, da bomo zadostili potrebam uporabnika in hkrati dosegli lasten
cilj. Pri tem moramo zadostiti tako uporabnikom, ki imajo veliko izkušenj, kot tudi
začetniškim uporabnikom spletnega mesta.
V današnjem svetu, kjer kraljuje internet, je presenetljivo, da nekatera podjetja še vedno
objavijo spletno mesto, ne da bi pred tem izvedla potrebne teste uporabniške izkušnje. Taka
podjetja za neuspeh poslovanja preko spleta krivijo internet, medtem ko je krivec v resnici
njihovo spletno mesto (22). Lastnik podjetja dobro pozna svoje izdelke in podjetje, vendar to
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pogosto predstavlja omejitev in ne prednost. Spletno mesto namreč izdelujemo za kupce
proizvodov, ki te bolj ali manj dobro poznajo. Četudi se nam informacijska arhitektura
spletnega mesta zdi logična, ni nujno, da se bo zdela logična tudi končnemu uporabniku. Ves
čas se moramo zavedati, kako pomembna je uporabnost spletnega mesta. Uporabniki bodo
predčasno odšli, v kolikor domača stran ne bo jasno sporočala, čemu je namenjena, če se bodo
na spletnem mestu izgubili, če besedila ne bodo dovolj informativna ali bodo težko berljiva
ipd. Navodila za uporabo spletnih mest ne obstajajo, obstaja pa velika količina sorodnih
spletnih mest, ki so preprostejša za uporabo (23). V kolikor bomo zadovoljili zahteve
uporabnika spletnega mesta, bomo hkrati zadovoljili tudi potrebe podjetja. Kakovostno
vsebinsko organiziranost dosežemo s pomočjo načrtovanja menijev in organizacije podatkov,
z dobrim poznavanjem uporabnika ter tudi s testiranjem naše zasnove, preden je na voljo za
širšo javnost.
Ob obisku spletnega mesta uporabnik pričakuje standardno razporeditev elementov, ki ji sledi
večina spletnih mest, kar mu pomaga pri orientaciji. To pomeni, da prevelika kreativnost
lahko negativno vpliva na uporabniško izkušnjo. Ena od raziskav uporabnosti je dokazala, da
uporabniki kljub nasprotujočim vizualnim namigom še vedno nezavedno sledijo lastnim
pričakovanjem (20). Ker je povprečen uporabnik pripravljen za iskanje informacije porabiti
zgolj določeno količino časa, se lahko zgodi, da bo spletno mesto z nezadovoljstvom zapustil.
Zavedati se moramo, da se večina uporabnikov na našem spletnem mestu zadržuje zgolj tako
dolgo, kot je nujno potrebno, in ga ne obiskujejo zelo pogosto (3). Posebna postavitev mesta,
ki je sicer vizualno privlačna, vendar zahteva nekaj več učenja, je zato slabša izbira od
klasičnega oblikovanja.
Uporabnikove navade lahko izkoristimo za namen izboljšanja uporabniške izkušnje. Ko se bo
uporabnik spletnega mesta navadil na določeno zaporedje ukazov za dosego določene naloge,
se bo skrajšal čas, potreben za opravljanje te naloge. Spletno mesto moramo zato izdelati
tako, da se bodo sorodne naloge izvajale s pomočjo izvedbe sorodnih ukazov (20).
Najpogosteje iskane informacije na spletnem mestu so kontaktni podatki, lokacija trgovine in
odpiralni čas. Pomembno je, da so te informacije lahko dostopne. Priporoča se njihova
navedba v nogo spletnega mesta, ki je vidna na vsaki podstrani. V kolikor je spletno mesto
namenjeno mednarodnim uporabnikom, se priporoča, da vključimo pretvornik cen, oziroma
orodja, ki bodo tem uporabnikom v pomoč (24).
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Pomembno si je zapomniti tudi to, da uporabniki neradi prebirajo daljša besedila. Uporabnik
bo spletno mesto najprej preletel za ključne besede in se šele nato lotil branja po stavkih,
vendar le, če bo precenil, da je našel iskane informacije. Povprečen uporabnik spleta prebere
zgolj 20–28 % besedila na spletnem mestu (4). Ljubši so mu krajši povzetki in informacije,
strnjene v oporne točke. Rešitev problema lahko predstavlja tudi uporaba poudarkov na
ključnih besedah, razčlenitev besedila v manjše dele in uporaba povzetkov na vrhu strani.
Dobrodošla je tudi uporaba večje količine fotografij, še posebej v spletnih mestih trgovin, kjer
uporabniki nimajo dostopa do fizičnega izdelka. Dodatno so na straneh prodajanih izdelkov
dobrodošli komentarji, ki uporabnikom pogosto pomenijo več kot prodajalčev opis izdelka
(19). Še ena rešitev problema velike količine teksta so tudi t. i. spoilerji, ki skrijejo določen
del vsebine. Pripomorejo k manjši količini vsebine na spletnem mestu, kar izboljša
preglednost, informacije pa so še vedno na voljo tistemu, ki jih zanimajo (8). Še posebej so
uporabni na mobilnih napravah, kjer je bistvena določitev ključne vsebine.
Uporabniško prijazno spletno mesto bo uporabniku na vsaki podstrani dalo vedeti, kje se
nahaja. Uporabnik lahko na primer na spletnem mestu najde nekaj koristnega, ko pa se bo čez
določen čas vrnil za več informacij, se ne bo spomnil, kje na spletnem mestu so se nahajale
želene informacije. Zemljevid strani v veliko primerih olajša iskanje, poleg tega pa je zelo
koristen še posebej v primeru, da uporabnik na spletno mesto pride neposredno iz brskalnika
(20).
Odzivno oblikovanje na spletnem mestu z veliko informacijami lahko povzroči izredno dolgo
stran, oziroma tako imenovano neskončno drsenje. V tem primeru se odlično obnesejo
povezave na sidro, ki uporabnika iz seznama naslovov na vrhu strani pošljejo do določenega
naslova. Prav tako je uporaben tudi gumb »na vrh«, ki uporabnika vrne na vrh strani in s tem
pospeši navigacijo po spletnem mestu, ali uporaba fiksne pozicije, ki meni ves čas ohrani
viden (8, 25). Ob tem velja omeniti, da je potrebno pomembne informacije umestiti na vrh
strani. Uporabnikov vertikalni drsnik ne moti, vendar se odločijo za pomik navzdol po strani
zgolj, če jih vsebina na zgornjem delu strani pritegne v nadaljnje brskanje. Kot je razvidno iz
slike 3, se ogled vsebine pod prelomom drastično zmanjša. Za izboljšanje uporabniške
izkušnje se odsvetuje uporaba zaključene slike nad prelomno točko, saj ta daje vtis zaključene
celote in uporabniku ne namiguje, da je pod njo več vsebine. Kot je bilo že omenjeno, se
odsvetuje tudi brisanje oziroma kakršno koli spreminjanje vsebine za mobilne naprave. Na
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mobilnih napravah se slabo obnesejo tudi večstopenjski meniji, saj uporabnik za dosego cilja
potrebuje preveč korakov. Priporočena je uporaba zanimivih fotografij, ki se nadaljujejo pod
prelomom strani in vsebine, ki namiguje na dodatna besedila nižje na strani (26, 25).

Slika 3:

Zemljevid sledenja pogledu, ki prikazuje ogled strani do preloma in pod njim. Z
rdečo je označenih največ pogledov, z belo pa najmanj (26).

Odzivnost je prinesla tudi idejo, da je spletno mesto bolje najprej oblikovati za mobilno
verzijo in se šele zatem lotiti verzije za namizne naprave (27, 6, 28). Metoda je dobrodošla
predvsem zato, ker je na manjši površini težje oblikovati, zato je bolje, da smo pri tem brez
ovir. Poleg tega na ta način lažje določimo prednostno vsebino. Ko spletno mesto oblikujemo
za večji zaslon, vsebino samo povečamo. Vseeno pa tudi ta način oblikovanja ni optimalen.
Problematična je že omenjena izredno dolga stran, ki zahteva dolgotrajno premikanje navzdol.
Določitev prednosti prikaza na mobilnih napravah vodi do problema skritih gumbov in
menijev ter pomanjkanja vsebine glede na količino praznega prostora na velikih zaslonih.
Poleg tega so lahko moteči elementi namenjeni zgolj mobilnim napravam, kot na primer
orientacija naprave v prostoru in aplikacije, ki vključujejo geo lokacijo. Žal je oblikovanje, ki
popolnoma ugodi tako mobilnim kot tudi namiznim napravam, izredno težko doseči (29).
Uporabniki spleta veliko pomembnost pripisujejo kredibilnosti informacij (21). Kdo točno
objavlja informacije na spletu je pogosto nejasno, zaradi česar moramo kredibilnost dokazati.
Dosežemo jo lahko s povezavami do ostalih kredibilnih spletnih mest, ki v večini
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uporabnikov vzbujajo zaupanje, in z dobrim vizualnim vtisom (30, 20). Subjektiven stil
pisanja na spletnem mestu ni dobrodošel, saj zmanjšuje zaupanje in deluje preveč
oglaševalsko, kar je sploh problematično pri opisih prodajanih izdelkov. Bolj dobrodošlo je
zgolj navajanje dejstev in specifikacij. Spletno mesto moramo pogosto osvežiti in preprečiti,
da so informacije na njem zastarele. Poleg tega je zelo pomembno, da v besedilih ni
slovničnih ali pravopisnih napak (24).
2.1.2.1 Struktura menijev
Navigacija je zelo pomemben del spletnega mesta. V kolikor uporabnik ne ve, kje je oziroma
kam iti, bo spletno mesto najverjetneje v nezadovoljstvu zapustil. Medtem ko dobro
organizirana vsebina spletnega mesta poveča možnost, da bodo uporabniki tam preživeli več
časa, je dopolnjujoča struktura menijev potrebna za večjo fleksibilnost za navigacijo med
podstranmi spletnega mesta (21). Navigacija mora biti predvsem preprosta za uporabo in
poenotena skozi celotno spletno mesto. Uporabiti moramo jasno terminologijo, ki mora
temeljiti na povprečnem uporabniku. Menijske postavke morajo biti združene v smiselne
enote (20). Ob tem se pogosto pojavi vprašanje, koliko kategorij naj bi meni vseboval.
Whitenton (2015) pravi, da število kategorij ni zelo pomembno. Bolj je pomembno, da
uspemo celotno vsebino spletnega mesta povzeti v strnjene skupine (25). Ko se pojavi
problem, kam uvrstiti določene izdelke, ki spadajo deloma v eno in deloma v drugo menijsko
postavko, jih lahko vključimo pod obe (31). V poštev pri izdelavi menijev pride analiza
uporabnikov, saj le tako lahko ugotovimo, kako si povprečen uporabnik predstavlja logično
navigacijo.
Za izdelavo menijev se uporablja sortiranje kartic. Skupini ciljne publike v vpogled
predstavimo menijske postavke v obliki kartic, ki jih morajo nato subjekti organizirati v
smiselne skupine. Vsako možno rešitev nato analiziramo in na podlagi tega izdelamo meni
(20, 31). Nielsen (2004) priporoča testiranje 15-ih oseb. Poudarja tudi, da moramo poznati
razlog, ki stoji za rezultati testiranja uporabnikov, ter to upoštevati pri končni razvrstitvi. Za
nepričakovanimi rezultati lahko na primer stojij nelogično poimenovanje skupin (31).
Poleg grupiranja menijskih postavk je pomembna tudi postavitev menija. Potrebno je, da je
meni ena izmed prvih stvari, ki jih uporabnik na spletnem mestu opazi. Glavne menijske
postavke morajo biti vidne in ne v obliki spustnih menijev. Izogibati se moramo tudi uporabi
zelo dolgih podmenijev, sploh če je za njihovo uporabo potrebna uporaba drsnika. Menijske
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postavke naj tudi ne bi vsebovale okrajšav (32). Pri razvrstitvi menijskih postavk moramo
upoštevati, kaj je najpogosteje iskana postavka. Smiselno je, da to postavimo na prvo mesto,
saj je tam najbolj opazna. Večini uporabnikom tako ne bo potrebno brati celega menija.
Koristno je tudi, da sorodne postavke postavimo eno zraven druge, saj jih tako naredimo bolj
opazne za tiste, ki jih morda zanima oboje. Sortiranje po abecednem redu pride v poštev zgolj,
če imajo kategorije ime po šifri izdelka, saj bodo v tem primeru uporabniki po izdelku
poizvedovali s pomočjo šifre in jim s tem olajšamo delo. Smiselno je tudi v primeru, ko
imamo izredno dolg meni (približno 20 postavk) s postavkami, ki so zelo intuitivne.
Uporabnik v večini primerov ugane ime kategorije in lahko tako ignorira večji del menija, kar
pospeši iskanje (25).
2.1.2.2 Varnost podatkov
Varnost podatkov se po eni strani navezuje na zlorabe, po drugi pa tudi na časovno trajnost
oziroma izgubo podatkov.
Glavna problematika varnosti podatkov v primeru spletnih trgovin je posredovanje podatkov
kreditne kartice. S pomočjo šifriranja podatkov se tveganje drastično zmanjša, vendar dvomi
uporabnikov o varnosti še vedno ostajajo. Na spletu obstaja ogromno varnostnih pasti, kot so
na primer phishing (elektronsko sporočilo, kjer se pošiljatelj pretvarja, da je verodostojna
ustanova z namenom pridobivanja občutljivih informacij), vohunski program (dodatek v
brskalniku, ki se namesti brez našega dovoljenja in zbira naše podatke) in virusi.
Prva stvar, ki jo moramo za varnost podatkov upoštevati, je šifriranje podatkov v elektronskih
sporočilih, ki jih ob nakupu pošiljamo uporabnikom. Priporočljiva je uporaba digitalnega
podpisa, ki zagotavlja identiteto pošiljatelja. Poskrbimo za to, da obstoječe varnostne
nastavitve prednastavimo na najbolj varne. Večina uporabnikov prednastavljenih opcij ne
spreminja, zato lahko s tem preprosto povečamo varnost prenosa podatkov. Poleg tega je
potrebno upoštevati navade uporabnika in ne zgolj slediti splošnim napotkom (33). Primer
slednjega so zelo dolga gesla za prijavo, ki poleg tega zahtevajo uporabo znakov, številk ipd.
Uporabnik si takega gesla ne bo zapomnil, temveč si ga bo zapisal, kar bo imelo nasproten
učinek.
Vedno moramo poleg varnosti upoštevati uporabniško izkušnjo. Zaradi varnostnih razlogov je
potrebno, da se spletno mesto ponastavi v primeru, ko naročilo ni izpolnjeno v določenem
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času. To pomeni, da so izbrisani vsi obrazci in podatki, ki so bili vneseni pred tem. Za
uporabnika to predstavlja precejšno neprijetnost, zato moramo biti pozorni, da ga o tem
obvestimo, preden začne z izpolnjevanjem (20).
Za izpolnjevanje obrazcev, kot so na primer telefonske številke in številka kartice, se
priporoča uporaba razdeljenih polj za vnos podatkov, saj s tem olajšamo njihov vnos (20).
Ko uporabnik zaključi z nakupom, je priporočljivo, da ga obvestimo o uspešnem zaključku
procesa. Sporočilo naj vključuje tudi predviden čas pošiljanja paketa in ostale uporabne
informacije (34).
Še posebej za manjša oziroma nova podjetja s spletno trgovino, ki še nimajo velikega kroga
uporabnikov, se za možnost plačila priporoča uporaba plačila ob prevzemu. S tem
zadovoljimo tudi najbolj skeptične uporabnike spleta, ki spletnega plačevanja ne uporabljajo.
Medtem ko se proti zlorabam zaščitimo s šifriranjem podatkov, je za zaščito pred izgubo
podatkov priporočljivo izdelovati varnostne kopije vsebine in pomembnih podatkov. Za
spletno mesto je poleg tega zelo pomembno, da je vsebina neprestano dosegljiva. Za to lahko
poskrbimo tako, da uporabljamo geo razpršene lokacije oziroma vsebino spletnega mesta na
več strežnikih. V kolikor pride do težav na enem strežniku, je tako vsebina še vedno dostopna
na drugih.
Obstaja tudi možnost DoS napada (ang. denial of service, napad za zavrnitev storitve), kjer
napadalec na strežnik pošlje ogromno količino podatkov, ki je nismo predvideli, kar
onemogoči normalno delovanje spletnega mesta. Pred njimi se lahko zaščitimo na primer s
pomočjo požarnih zidov.
2.1.2.3 Iskanje informacij
Poleg tega, da je spletno mesto lahko najti s pomočjo brskalnikov, je dobrodošla uporaba
lokalnega iskalnika. To je še posebej pomembno za velika spletna mesta z ogromno izdelki
(30) ali dinamično vsebino, ki se dnevno nadgrajuje, na primer novičarske strani (21).
Priporoča se iskanje glede na več kriterijev, kot na primer po znamki, tipu izdelka, imenu ipd.
(34).
Katere kriterije je smiselno vključiti v iskalnik, je odvisno od vsebine spletnega mesta in od
uporabnikovega namena. Obstaja več namenov, s katerimi uporabnik išče informacije. Lahko
točno ve, kateri izdelek potrebuje. V ta namen pride v poštev uporaba opisnega iskanja. Poleg
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tega uporabnik lahko zgolj približno ve, kaj išče. Lahko na primer potrebuje novo kosilnico za
travo, vendar se še ni odločil, kateri tip potrebuje. Za tak primer je npr. potreben iskalnik po
skupinah izdelkov (21).
Za namen iskanja moramo, kot že omenjeno, elemente znotraj spletnega mesta dobro opremiti
z metapodatki. Iskalnik je namreč brezpredmeten, v kolikor vsebina spletnega mesta ni
primerno označena. Iskalnik ne sme biti nadomestilo za slabo zastavljeno navigacijo (21).
2.1.2.4 Uporabnik in načrtovanje spletnega mesta
Celoten projekt izdelave spletnega mesta je namenjen zadovoljitvi uporabnika. Tudi, če se
nam osebno izdelek zdi popoln, intuitiven in brez napak, še ne pomeni, da se bo tak zdel tudi
povprečnemu uporabniku. Zato je, kot že omenjeno, izrednega pomena, da že od načrtovanja
spletnega mesta sodelujemo z uporabniki in se jim v največji meri prilagajamo. Če želimo
izboljšati spletno mesto, ne bo nikoli dovolj, če spremenimo le njegovo vizualno podobo.
Najprej moramo uporabnika spletnega mesta dobro poznati in predvideti njegove navade.
Tako lahko spletno mesto lažje oblikujemo, kot če si za uporabnika predstavljamo »vse«. Če
oblikujemo za vse, je enako, kot da oblikujemo za nikogar. Poznavanje uporabnika vključuje
s kakšnimi stvarmi se rad ali nerad ukvarja, kako mu izdelki spletnega mesta pomagajo,
kakšen je njegov finančni status, kaj ga poleg tega še zanima in podobno. Če se bodo
uporabniki uspeli lažje poenotiti s spletnim mestom, je bolj verjetno, da bodo na njem tudi
nakupovali.
Koristno je, da si zamislimo scenarije, kjer predvidevamo, kako se bo uporabnik obnašal na
spletnem mestu. Vključuje naj vse možnosti, tako bolj, kot tudi manj verjetne. Zapišemo si
vse hipotetične akcije in dodamo vprašanja, ki so relevantna za vsak korak (35). Sprva
definiramo reprezentativnega uporabnika, recimo Majo, ki je študentka kozmetične smeri in
jo zanima nakup kreme za obraz. Rezultat začetnega scenarija je prikazan v spodnji
preglednici.
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Preglednica 1:

Primer osnovnega scenarija, kjer predvidevamo potrošnikovo obnašanje na
spletnem mestu.

Scenarij dopolnjujemo, dokler si nismo zapisali vseh korakov, ki bi jih uporabnik lahko
izvršil. Rezultati nam pomagajo poskrbeti, da bodo na spletnem mestu dostopne vse potrebne
informacije in da bomo uporabniku ponudili vse možnosti, tudi tiste, ki se jih zaveda le
podzavestno (33).
Osnova za spletno mesto naj nam bo tako naš star izdelek, kot tudi konkurenca. S pomočjo
primerjave s podobnimi izdelki lahko dokaj enostavno ugotovimo, kaj dobro deluje in kaj ne.
S pomočjo tega se izognemo investiranju v elemente, ki se pri konkurenci ne obnesejo in se
zato najbrž ne bi tudi pri nas. Poleg tega je vpogled v konkurenco prvi vpogled v to, kaj
uporabniki pričakujejo od sorodnih mest. Priporoča se vzporedno analizo 2–4 mest, saj bi z
večimi dobili preveč podatkov. Spletna mesta izberemo glede na sorodnost naši stroki in v
kolikšni meri so nam konkurenca. Izbirati moramo dobre primere in se od njih učiti. Še
posebej se je pametno osredotočiti na zelo močno konkurenco. Primerjava spletnih mest ne
pomeni, da od konkurence kopiramo, temveč da se od njih učimo in na podlagi rezultatov
sprejmemo odločitve o lastnih rešitvah (24).
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Eden izmed načinov primerjave uporabniške izkušnje različnih spletnih mest je s pomočjo
sledenja pogleda večih uporabnikov. Uporabniki se morajo na vsebino mesta do določene
mere spoznati, saj sicer rezultati ne bi bili reprezentativni. Sledenje pogledu je še posebej
učinkovito v povezavi z ostalimi usability metodami, kot na primer samoocenjevanje,
vprašalniki, izvedba nalog itd.
Stara oblika spletnega mesta naj služi kot osnova za novo. S pomočjo omenjene analize
ugotovimo, katere so slabe lastnosti, ki jih opustimo, in kje so prednosti, ki jih poudarimo.
Šele po analizah spletnih mest sledi izdelava osnutka. Poudarek je na vsebini in postavitvi
elementov in naj bi bil zgolj osnova, brez oblikovnih elementov. Vključuje lahko kratek opis
vsebine in načrt mesta z meniji in povezavami. Prototip služi kot osnova, na kateri gradimo na
podlagi mnenj uporabnikov. Šele ko smo zadovoljni z vsebinsko razdelitvijo spletnega mesta,
se lotimo oblikovanja. Po vsaki analizi prototip predelamo in nadgradimo na podlagi
povratnih informacij uporabnikov, dokler ne pridemo do končne različice. Pri analizi
uporabnosti ne smemo zanemarjati mobilne izkušnje. Pomembno je, da analiziramo tudi
končni rezultat, saj s tem preprečimo drobne napake, ki bi lahko škodile ugledu podjetja (23).
Tudi po tem, ko je spletno mesto že vzpostavljeno, je še vedno pomembno, da spremljamo
obnašanje uporabnikov. Za ta namen je na voljo mnogo različnih orodij, kot je na primer
Google Analytics. V kolikor ugotovimo, da uporabniki spletno mesto zapustijo vedno, ko se
na primer določen dokument dlje nalaga, je potrebno rešiti problem. Poleg tega je potrebno
spremljati tudi neposredna vprašanja uporabnikov, ki jih lahko uporabimo kot napotke za
izboljšavo.
2.1.3 Oblikovni elementi
Po ugotovitvah raziskave, ki jo je Al-Queisi (36) izvedel leta 2014, je oblikovna kakovost
spletnega mesta velikega pomena za celoten vtis o spletnem mestu. Ljudje smo vizualna bitja,
zato temu namenjamo veliko pozornosti. Obstajajo spletni trendi, ki narekujejo, kakšen videz
mora imeti spletno mesto, da velja za verodostojno. Trend predstavlja razširjeno uporabo
določenih oblikovnih elementov skozi daljše obdobje (37).
Za oblikovno kakovost je med drugimi pomembna tipografija, barve, kompozicija in slike, ki
se morajo med seboj dopolnjevati v smiselno celoto. Na strani ne sme biti preveč elementov,
saj s tem uporabnikom otežimo iskanje želenih informacij.
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2.1.3.1 Tipografija
Večina informacij na spletu je podanih v obliki besedila, zato je izbira dobre pisave še posebej
pomembna (1). Glavna značilnost, po kateri prepoznamo dobro pisavo, je, da je ne opazimo.
Ker pisava prenaša sporočilo besed, mora biti dobro berljiva. Za berljivost je pomembno,
kako pisavo umestimo v prostor. Poskrbeti moramo za dovolj belega prostora tako med
vrsticami, kot tudi v okolici teksta, in za primerno velikost pisave. Ob tem moramo biti
pozorni, da pisava ni prevelika na majhnih zaslonih in ne premajhna na velikih zaslonih. Kot
na splošno velja tudi za ostale elemente spletnega mesta, lahko to dosežemo na dva načina: z
relativnimi enotami in postavitvijo maksimalne/minimalne širine spletnega mesta (6). Ena
izmed najpogosteje uporabljenih relativnih enot za uporabo za tipografijo na spletu je em.
Velikost pisave pri eni enoti em je odvisna od nastavitve ločljivosti na uporabnikovi napravi
(ppi = points per inch) in od velikosti zaslona. Pisava se veča/manjša glede na osnovno
nastavljeno velikost na spletnem mestu. Za berljivost vsebine je zelo pomembna tudi velikost
črk, kar je še posebej problematično za starejše uporabnike. Pisava naj na spletu ne bo manjša
kot 1 em, dobrodošlo pa je, da je še večja (20).
Nastavitev maksimalne/minimalne širine spletnega mesta omogoči, da še dodatno
prilagodimo pisavo tako, da je predvsem ustrezno razporejena v stolpce in vsebuje zadostno
količino belega prostora. Razporeditev besedila v stolpce in količina besedila na spletnem
mestu sta tudi pomembni lastnosti dobro tipografsko urejenega spletnega mesta (4).
Težavo predstavlja postavitev besedila v stolpce, ki so neprimerno široki. V kolikor je
besedila v vrstici preveč ali premalo, je branje oteženo. Optimalna dolžina vrstice je približno
66 znakov; točna dolžina je odvisna od izbrane pisave (6). Pri izbiranju pisave moramo biti
pozorni na to, da izberemo takšno, ki bo lahko prikazana na vseh napravah. Izbiramo lahko
med t. i. pisavami, varnimi za splet (ang. web safe fonts), ki jih dobimo skupaj z namestitvijo
večine brskalnikov (1). Druga možnost je uporaba kratke CSS kode @font-face v kombinaciji
z eno od spletnih knjižnic fontov, kot na primer typekit ali Google fonts. Uporabnikov
brskalnik bo pisavo avtomatično črpal iz spletne knjižnice, iz katere je bila pridobljena.
Dodatna varnostna mreža predstavlja uporaba večih pisav, ki v primeru, ko pride do težav
(spletna knjižnica ne deluje, težave s kodo), na našem spletnem mestu uporabi pisavo, ki je
druga v vrsti, na primer Times New Roman v primeru spodaj.
body {font-family:"Times New roman", Times, serif;}
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2.1.3.2 Barve
Pri uporabi barv moramo biti pozorni, da je sporočilnost spletnega mesta prav tako uspešna,
če barv ne uporabljamo. To je še posebej pomembno za slabovidne, barvno slepe, oziroma
ljudi z ostalimi okvarami vida, ki predstavljajo približno 8 % moške in 1 % ženske populacije.
Še posebej problematična je zelena barva in svetli odtenki, ki ne izstopajo dovolj iz ozadja
(20).
S pomočjo barv lahko poudarimo pomembne vsebine, vendar moramo biti pozorni, da
uporabimo enotno barvo skozi celotno spletno mesto in da je barva zgolj ena. Prav tako
moramo paziti, da jasno razločujemo med hiperpovezavami in poudarjenimi besedami (8).
Za vizualno ustreznost je potrebno upoštevati splošno znane napotke, kot na primer uporabo
ustreznih barv (komplementarne, sorodne po odtenku, sorodne po svetlosti itd.). Poleg tega,
da se barve dobro ujemajo, moramo paziti tudi na uporabo ustreznih odtenkov za določeno
spletno mesto. Pozorni moramo biti, da je izbira barv dovolj kontrastna, da je spletno mesto še
vedno dovolj berljivo pod vsemi pogoji. Pogosto smo pri oblikovanju spletnega mesta
omejeni na že obstoječe barve podjetja oziroma znamke.
2.1.3.3 Kompozicija
Kompozicija je pomemben element spletnega mesta. Po eni strani mora ustrezati
pričakovanjem uporabnika, po drugi vsebini spletnega mesta, ne nazadnje pa mora slediti tudi
likovnim zakonitostim.
Poznamo več vrst kompozicije, vendar jih je le nekaj primernih za uporabo na spletu. Ena od
njih je zlati rez, kjer stran razdelimo v razmerju 1 : 1,6. Ker je tako razmerje nepriročno za
preračunavanje, je pogosto v uporabi tudi pravilo tretjin, kjer stran razdelimo na tri dele (1).
Dobimo osnovno mrežo, ki jo lahko še nadaljnje razdelimo po principu že omenjenih mrežnih
sistemov.
Najbolj opazen del strani je levo zgoraj, uporabniki pa nato pogled usmerijo do desnega roba
in se nato pomaknejo do levega roba in navzdol. Zato so tam umeščeni najpomembnejši
elementi spletnega mesta: meni in naslov mesta (26).
Pri izdelavi spletnega mesta se je potrebno zavedati, da je v veliko primerih preprostejša
rešitev najboljša. Manj elementov običajno pomeni, da se bodo uporabniki na spletnem mestu
bolje znašli in bodo lažje našli želene informacije.
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3

Eksperimentalni del

Kot je bilo že omenjeno, bomo za potrebe eksperimentalnega dela magistrskega dela
preoblikovali in tehnično nadgradili spletno mesto podjetja Linea Kozmetika. Potreba po
spremembi je pomembna predvsem zato, ker je bilo staro spletno mesto izdelano pred
približno desetimi leti in od takrat ni bilo deležno večjih izboljšav, ki bi bile v koraku s
časom. V tem času je prišlo do precejšnjega napredka iz tehnološkega vidika, kar pa je
omogočilo tudi veliko več naprednejših možnosti za oblikovanje. Za takratne čase je bilo
spletno mesto velika konkurenčna prednost, čez čas pa so začele izstopati njegove slabosti, ki
jih bomo v nadaljevanju analizirali in poskušali v čim večji meri odpraviti. Zgolj obnova
spletnega mesta v našem primeru ne pride v poštev, saj je zastarela celotna platforma in zato
ne omogoča sodobnih nadgraditev. Poleg tega je osnovana na zakupljenem CMS sistemu, ki
za uporabo še vedno zahteva programerja, ki je s sistemom seznanjen, kar poleg težav pri
izvedbi pomeni tudi dodatne stroške. Potrebna je tudi sprememba informacijske arhitekture
spletnega mesta.
Za obnovo bomo upoštevali tako poslovne (prodaja, nižji stroški vzdrževanja spletnega
mesta), tehnične (hitrost nalaganja, pravilen prikaz podatkov, optimizacija prikaza vsebine,
prilagodljivost napravam, primerna opremljenost z metapodatki) kot tudi uporabniške
(preprosta uporaba, dobra navigacija) in oblikovalske (sodoben videz) zahteve. Naš izziv bo
izdelati spletno mesto tako, da bo ustrezal tako naročniku, kot tudi teoretičnim in praktičnim
ugotovitvam.
3.1

Načrtovanje spletnega mesta

3.1.1 Namen spletnega mesta
Linea Kozmetika Boštjan Pečuh, s. p., je manjše podjetje, ki se ukvarja s prodajo
profesionalnih

kozmetičnih

izdelkov

salonom

(veleprodaja)

in

končnim

kupcem

(maloprodaja). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994. Povezano je z mnogimi znanimi
proizvajalci kozmetičnih izdelkov (Depileve, Starpil, Stardesign ipd.), od katerih v Slovenijo
uvaža in distribuira izdelke. V ponudbi ima negovalno kozmetiko za obraz in telo,
depilacijske izdelke, izdelke za parafinske obloge obraza, rok in nog, opremo za kozmetične
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salone, izdelke za higieno ter druge specialne izdelke za kozmetične salone. Ponuja tudi
individualne predstavitve izdelkov in kozmetičnih postopkov.
Namen spletnega mesta je prikazati celotno ponudbo izdelkov podjetja, kar je še posebej
pomembno za izdelke, ki jih nimajo na zalogi v fizični trgovini. Ne gre za spletno trgovino,
čeprav je možno naročanje z osebnim dogovorom preko e-pošte oziroma telefonskega klica.
Spletno mesto je za podjetje poleg tega tudi eden od načinov informiranja uporabnikov. Preko
njega sporočajo tekoče novice in ugodnosti, na voljo pa so tudi uporabne informacije za
kozmetične salone o izvedbi določenih kozmetičnih postopkov. Mesto služi kot pomoč pri
prodaji, oglaševanju, informiranju in razpoznavnosti podjetja.
3.1.2 Kdo je uporabnik
Glavni uporabnik spletnega mesta je naročnik, podjetje Linea Kozmetika, ki je izrazil željo po
nadgradnji. Največja zahteva naročnika je izboljšanje sistema za urejanje vsebin (ang. CMS –
content management system). Star sistem so sicer odkupili, vendar nimajo neposrednega
dostopa do kode, kot tudi ne primernega znanja in ga tako sami ne morejo nadgrajevati.
Vsaka nadgradnja je zanje nepotreben strošek. Naročnik se na spletno programiranje ne
spozna, torej je pomembno, da je nov sistem za urejanje vsebin preprost za uporabo, vendar
kljub temu omogoča dodajanje funkcionalnosti spletnemu mestu. Poleg tega ima naročnik
določene oblikovalske, kot tudi vsebinske zahteve, ki jih bomo poskušali v čim večji meri
upoštevati.
Spletno mesto je namenjeno tako kozmetičnim salonom kot tudi maloprodaji vsem
uporabnikom kozmetičnih izdelkov. Iz tega lahko sklepamo, da okvirna starost uporabnikov
sega od približno 15 do 70 let. Na eni strani imamo delež uporabnikov, ki je izobražen v
kozmetični smeri in pozna tako izdelke, kot tudi proizvajalce, na drugi pa imamo uporabnike,
ki poznajo le osnove kozmetike. Večina uporabnikov je ženskega spola. Ker gre za širok
razpon ciljne publike, lahko predvidevamo, da dokaj veliko število uporabnikov uporablja
pametne naprave.
Zaradi tveganja, da bi želeli spletno mesto izdelati za vse, in s tem ne bi ustrezali nikomur,
smo si izbrali izmišljenega povprečnega uporabnika in si predstavljali njegovo obnašanje na
spletnem mestu. Mesto bomo poskusili izdelati tako, da se bo hipotetični uporabnik na njem
dobro počutil.
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Zamislili smo si uporabnico Ano. Ana rada nakupuje in si pogosto ogleduje novosti tako na
spletu, kot tudi v fizičnih trgovinah. Rada se ukvarja tudi s športom in zdravim življenjem. Je
študentka Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes in je vedno lepo urejena. Zaradi
ljubezni do nakupovanja nima veliko denarja, vendar vseeno izbere kakovostne izdelke.
Zaradi tega je vedno rada na tekočem, da ne zamudi ugodnih nakupov.
3.1.3 Vsebina
Za prenovo vsebine in njene razporeditve po spletnem mestu smo najprej analizirali nekaj
sorodnih spletnih mest. Za Slovenijo smo na prvih nekaj straneh zadetkov iskanja v Googlu
našli pet uvoznikov kozmetičnih izdelkov, ki predstavljajo našo konkurenco. Splošen vtis o
stanju njihovih spletnih mest je slab. Določeni elementi na spletnih mestih ne delujejo,
brskanje po straneh je dolgotrajno in ni intuitivno, elemente odzivnosti pa v okrnjeni obliki
vsebuje le nekaj od njih. Večinoma je uporabljen podoben stil oblikovanja kot pri obstoječem
spletnem mestu Linea Kozmetika. Za zgled bomo zato uporabili kombinacijo sicer ne
konkurenčnega, ampak oblikovno prijetnega in tehnično dovršenega spletnega mesta, ki ga
bomo označili mesto 1, poleg tega pa še tri spletna mesta konkurenčnih uvoznikov
kozmetičnih izdelkov, ki jih bomo poimenovali mesto 2, 3 in 4. Mesto 1 bomo upoštevali kot
dober primer oblikovne rešitve, mesta 2, 3 in 4 pa bomo uporabili predvsem za pregled
razporeditve vsebine in menijev. To nam bo služilo kot osnova za analizo pričakovanj
uporabnikov o našem spletnem mestu.
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3.1.3.1 Postavitev vstopne strani spletnega mesta
Spletno mesto 1:

Spletno mesto 2:

Spletno mesto 3:

Spletno mesto 4:

Slika 4:

Prikaz videza spletnih mest različnih konkurenčnih podjetij.
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Slika 5:

Prikaz videza starega spletnega mesta Linea Kozmetika.

Iz slike 4 je razvidna vizualna podoba izbranih spletnih mest. Pri posnetkih strani uvoznikov
dobimo izredno malo vizualnih namigov, da gre za kozmetično podjetje. Uporabljene so
težke, črne in rdeče barve. Najbolj zgledna je podoba mesta 1, kjer so barve bolj nežne in je
prisotnih več slik, ki nakazujejo, da gre za kozmetično spletno mesto. Odzivnost je deloma
urejena na spletnem mestu 1 in 4. Spletno mesto 1 ima zgolj eno prelomno točko za mobilne
naprave, mesto 4 pa ima odzivno le vstopno stran in meni. Meniji so večinoma horizontalni in
se nahajajo na zgornjem delu strani, medtem ko je logotip podjetja na levi strani. Informacije
o podjetju in vse, kar se ne tiče izdelkov, je tik ob zgornjem robu oziroma v nogi strani,
medtem ko je glavni meni zgoraj pod tem. Zgolj dve od štirih mest imata že na prvi strani
dostopne kontaktne podatke. Skupaj s povezavo do socialnih omrežij se nahajajo v nogi
strani. Iskalnik se nahaja v zgornjem desnem robu. V zgornjem delu se nahajajo slike za
dekoracijo, pod tem pa novosti in ugodnosti. Na različnih mestih se spodaj nahajajo še mnenja
strank, kratek opis podjetja oziroma storitev, reference in logotipi proizvajalcev.
Na podlagi ugotovitev smo izdelali žični model okvirne postavitve spletnega mesta za
namizne naprave, tablice in pametne telefone.
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Slika 6:

Žični model okvirne postavitve novega spletnega mesta za namizne naprave.

Slika 7:

Žični model okvirne postavitve novega spletnega mesta za pametne telefone.

Slika 8:

Žični model okvirne postavitve novega spletnega mesta za tablice.
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V primerjavi z analiziranimi mesti smo zmanjšali količino informacij na vstopni strani in tako
pripomogli k lažji orientaciji in navigaciji po spletnem mestu. Na mobilni izvedbi smo skrili
le zgornji, manj pomemben meni, spodnji meni o izdelkih, ki pa je ključen, smo razporedili
vertikalno. Meni se skrije zgolj, ko si ogledujemo izdelke. Predvidevamo, da večino
obiskovalcev mesta zanimajo izdelki, zato bo s tem zmanjšano število klikov po mestu,
obiskovalci pa bodo imeli tudi boljši pregled nad ponudbo podjetja. Odločili smo se za
izdelavo dveh prelomnih točk, kar pomeni izdelavo treh postavitev strani: za namizne
naprave, vertikalno postavitev za tablice in postavitev za pametne telefone. Med točkami
bomo za primeren prikaz poskrbeli s tekočim oblikovanjem. Za oblikovanje nismo upoštevali
načela iz teorije, ki pravi, da je potrebno najprej izdelati mobilno stran, temveč smo strani
izdelovali vzporedno. S tem smo se želeli izogniti pomanjkljivostim obeh načinov. Pri
namiznih napravah in tablicah smo poskrbeli, da na vstopni strani ni preloma strani in so vse
informacije prikazane v eni ravni, tako da ni potrebe po uporabi drsnika. Ker so informacije
zgoščene v zgolj najnujnejše, se s tem pospeši navigacija. Pri mobilni verziji je
najpomembnejši meni o izdelkih, ki smo ga zato umestili na vrh strani. To omogoča, da se
bodo uporabniki po strani lažje orientirali.
V primerjavi s starim dizajnom smo vključili večje število dekorativnih slik za boljšo
vizualno privlačnost in predvsem manjšo količino besedila na strani. To omogoča tudi večjo
preglednost in hitrejšo navigacijo. Pomembne informacije (logotip podjetja in meniji) se
nahajajo v najbolj opaznem kotu levo zgoraj. Spremenili smo postavitev menija o izdelkih, ki
se sedaj nahaja vertikalno na vrhu strani, kar sovpada z večino analiziranih primerov. Dodan
je iskalnik, ki se podobno kot na analiziranih straneh nahaja desno zgoraj, v primerjavi s
starim spletnim mestom pa je zmanjšano število novosti in ugodnosti. Manj informacij
pomeni, da bodo obstoječe, pomembnejše informacije, bolj opazne. Kontaktni podatki so še
vedno na voljo tako v nogi strani, kot tudi v menijski postavki.
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3.1.3.2 Postavitev strani z izdelki

Slika 9:

Postavitev spletnega mesta 1 na strani z izdelki.

Na spletnem mestu 1 se je pojavila prva očitna slabost – odpiranje povezav znotraj vstopne
strani mesta se odpre v novem zavihku, za kar smo iz teoretičnih virov ugotovili, da je za
uporabnike moteče. Mesto ne vsebuje klasičnih drobtinic oziroma standardne navedbe o tem,
kje se trenutno nahajamo, vendar problem rešuje z označitvijo menijske postavke in navedbo
o lokaciji levo zgoraj, kar smo na sliki 9 označili z rdečo. Pod tem se nahaja tudi podmeni s
povezavo na sidro in sorodno povezavo na vrh strani, ki je še posebej koristna pri mobilni
verziji, kjer gre za zelo dolgo stran. Nekoliko moteča je razporeditev elementov po strani, ki
je neenakomerna, oziroma v mreži. Vsaka postavka nima svoje fotografije, prisotnega pa je
tudi veliko praznega prostora, sploh v spodnjem delu strani. Izdelki nimajo bolj podrobnih
opisov ob kliku. Na mobilni verziji je vsebina poravnana sredinsko, kar je vizualno nekoliko
moteče. Postavitev na verziji mesta za tablice sovpada s postavitvijo za namizne naprave.

Slika 10:

Postavitev spletnega mesta 4 na strani izdelkov in podroben opis izdelka.
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Spletno mesto 4 ima navkljub zgolj dvema prikazanima izdelkoma na prvi pogled na strani
veliko več informacij. Pomembne informacije, kot na primer kontakti, so na položaju, kjer
običajno najdemo oglase, kar poleg tega, da je vizualno moteče, povzroči tudi to, da
uporabniki nanje ne bodo pozorni. Mesto ima meni tako na vrhu strani, kot tudi na dnu, s tem
da se organizacija postavk razlikuje, kar deluje nejasno. Poleg tega se na spletnem mestu
nahajajo nepomembne informacije, kot na primer albumi in novice, ki bi jih lahko umestili v
menijsko postavko za tiste, ki jih te informacije zanimajo. Možno je razvrščanje izdelkov
glede na položaj, ime in ceno ter prikaz na stran. Glede na to, da sta na strani zgolj dva
izdelka, bi bil potreben razmislek o tej funkcionalnosti. Na podstrani podrobnejšega pogleda
izdelka zopet prihaja do podvajanja informacij o priporočenih izdelkih.
Spletno mesto 2 glede postavitve izdelkov ni dober zgled, saj ima podobne težave kot mesto
4, zato ga na tem mestu ne bi omenjali.

Slika 11:

Postavitev spletnega mesta 3 na strani izdelkov in podrobnosti o izdelku.

Mesto 3 je nekoliko boljši zgled. Kljub temu, da ima ogromno menijskih postavk, je dobro
poskrbljeno, da se na njem ne izgubimo. Na vrhu strani je vrstica, namenjena zemljevidu
strani, poleg tega pa je naša lokacija razvidna tudi iz menija. Izdelki so simetrično razvrščeni
po zaslonu, mesto pa je do neke mere izdelano tekoče. Izdelke lahko razvrščamo glede na
naziv, ceno, popust, šifro, novosti in znamko. Glede na to, da je meni zasnovan kot izbor
izdelkov istega proizvajalca in vsebuje zgolj nekaj izdelkov na postavko, je natančno
sortiranje nepotrebno. Na pregledu strani imamo podatke o ceni, zalogi in kratek opis, ko pa
na izdelek kliknemo, se odpre nova stran z več slikami in podatki. Podobni izdelki so
navedeni spodaj, vendar so to zgolj izdelki, ki se nahajajo v isti menijski postavki, torej iz
uporabniškega vidika ta funkcionalnost ni uporabna.
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Slika 12:

Postavitev spletnega mesta Linea Kozmetika na strani izdelkov.

Staro spletno mesto podjetja Linea Kozmetika je iz uporabniškega vidika v primerjavi s
konkurenco jasno za uporabo, vendar bi se ga dalo izboljšati. Predvsem bi bilo potrebno
dodati razvrstitev izdelkov v manjša polja z možnostjo več informacij, kjer bi se nahajalo tudi
večje število slik in daljši opis. S tem bi omogočili boljši pregled nad celotno skupino
izdelkov, v podrobnem pregledu pa bi lažje dodajali več fotografij, informacij in priporočil za
nakup sorodnih izdelkov.

Slika 13:

Žični model okvirne postavitve novega spletnega mesta za namizne naprave. Levo
je prikaz razporeditve izdelkov in desno podrobnosti o izdelku.
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Slika 14:

Žični model okvirne postavitve novega spletnega mesta za tablice. Levo je prikaz
razporeditve izdelkov in desno podrobnosti o izdelku.

Slika 15:

Žični model okvirne postavitve novega spletnega mesta za pametne telefone. Levo
je prikaz razporeditve izdelkov in desno podrobnosti o izdelku.

Od sorodnih spletnih mest smo dobili vtis o tem, kaj moramo na mesto vključiti in čemu se
izogniti. Za orientacijo na strani bomo poskrbeli s pomočjo označitve postavke trenutne
lokacije v meniju. To omogoča, da zelo hitro vidimo, kje se trenutno nahajamo in katere so
sorodne kategorije. Na mobilnih napravah bo meni prikazan v celoti ves čas, dokler ne
pridemo do želenega izdelka. Predvidevamo, da so nam menijske postavke do takrat najbolj
pomembne, tako da je smiselno, da ostanejo vidne. Dodali bomo tudi gumb »na vrh«, s čimer
bodo uporabniki hitreje navigirali po daljših mobilnih straneh. Ne predvidevamo strani, ki bi
bile tako dolge, da bi zahtevale povezavo na sidro. Vsi meniji se odprejo s klikom oziroma
dotikom na zaslon. Nobena pomembna funkcija na strani ne vsebuje zgolj prehoda z miško
(odpiranje menija), kar bi lahko povzročilo težave na mobilni verziji. Pregled izdelkov
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vključuje glavno sliko izdelka, ki je dovolj velika, da se hitro opazi, kaj se na njej nahaja ter
ima dovolj prostora za podatek o ceni, zalogi in imenu izdelka. Število izdelkov v vrstici je
odvisno od velikosti zaslona. Vključili bomo možnost razvrščanja izdelkov, ki bo možno
glede na znamko, priljubljenost ali ceno. Dodali bomo tudi možnost vpogleda v več
informacij, kjer se nahajajo tudi komentarji in sorodni izdelki. Slednje bomo nastavili ročno, s
čimer bomo zagotovili, da so priporočeni izdelki res pomembni. Res je, da to predstavlja več
dela, vendar gre za brezplačno oglaševanje. Vse fotografije bomo dodali v galerijo na levi
strani, s čimer bomo olajšali njihov ogled in povečali njihovo število. Ker imajo določeni
izdelki daljše opise, bomo informacije navedli razvrščene po kategorijah v strnjenih točkah.
To bo omogočilo primerjanje sorodnih izdelkov, zagotovilo večjo objektivnost in s tem večjo
prikazano profesionalnost. Dodali bomo povezave do proizvajalčeve strani za več informacij,
kar bo še povečalo kredibilnost. Pri izdelkih, kjer opis vsebuje tudi navodila za uporabo,
bomo slednja umestili pod t. i. »spoiler«, kjer bo vsebina dosegljiva ob kliku na gumb. S tem
se bo zmanjšala količina besedila na strani in skrajšala stran, kar je še posebej pomembno za
mobilne naprave.
3.1.3.3 Sestava menijev
Za pomoč pri vsebinski preureditvi menijev spletnega mesta smo si ogledali menije vzorčnih
mest 2, 3 in 4. Vsem, tudi našemu spletnemu mestu, je skupno, da imajo veliko ponudbo
izdelkov, ki jih je težko uvrstiti v klasične menijske postavke. Vsi se soočajo tudi s težavo
upoštevanja proizvajalca kozmetike v meniju.
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Slika 16:

Primer menija mesta 3. Zgoraj je prikazan splošen meni. V sredini levo je prikaz
menija v vseh treh stopnjah za izdelek, ki se ponovi v dveh kategorijah, desno pa
primer, ko odpremo menijsko postavko, ki je zgolj nadskupina in ne vsebuje
izdelkov. Spodaj je meni v nogi strani.

Mesto 3 ima tristopenjski meni z ogromnim številom postavk. Izdelki so razvrščeni glede na
tip izdelka (oprema za salone, manikura, kozmetika za obraz in telo ipd.), znamke pa so
navedene pod vsako menijsko postavko. V kolikor se izdelek ponovi v dveh kategorijah, se
odpreta obe menijski postavki. To je prikazano tudi na sliki 16 v sredini levo, ko si
ogledujemo parafinske kopeli, ki so namenjene tako negi rok kot tudi nog. Vmesne skupine
izdelkov v meniju vsebujejo sliko s skupino izdelkov, ki je poleg tega tudi povezava do
naslednje menijske postavke v tej skupini (slika 16 v sredini desno). Menijske postavke so
razvrščene po sorodnosti. Poskrbljeno je, da so kontaktne informacije na voljo na večih
mestih, kar je pozitivno. Poleg tega imamo v nogi strani menijsko postavko, kje so na voljo
tudi katalogi po znamkah, kar je še posebej dobrodošlo za kozmetičarke, ki jih zanima zgolj
določen proizvajalec. Menija v nogi in glavi mesta sta zelo logično in primerno zastavljena.
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Slika 17:

Primer menijev mesta 4. Zgoraj je prikazan glavni meni, spodaj pa meni v nogi.

Tako v primeru mesta 3, kot tudi 4, se pojavlja ogromno število menijskih postavk in zelo
malo izdelkov v vsaki od njih. To pomeni, da je izdelke dokaj težko najti oziroma traja dolgo
časa, preden jih najdemo. Na sliki 17 zgoraj je razviden zelo dolg, štiristopenjski meni. Že v
osnovi so menijske postavke nekoliko nejasne, saj je navedena postavka »kozmetika«, poleg
nje pa zopet »kozmetika Stella«. Znotraj menija se nahajajo priporočeni izdelki, kar je
nenavadno. Menijske postavke si ne sledijo v logičnem vzorcu. Poleg tega se na dnu strani
nahaja dodaten meni, ki vsebuje zgolj okrnjen izbor izdelkov, ki se nahajajo tudi v zgornjem
meniju. Vsebinska postavitev menijev se nam ni zdela zgledna, zato je ne bomo upoštevali.

Slika 18:

Primer menijev mesta 2. Zgoraj levo je prikazan glavni meni, desno je prikazan
glavni meni, ki se na mestu ponovi, spodaj pa meni v nogi.
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Mesto 2 ima zgolj enostopenjski meni in več izdelkov na stran, vendar ne preveč. Poskrbljeno
je, da so vsi izdelki logično razvrščeni v kategorije. Neintuitiven je meni na desni strani
spletne strani (slika 18 levo), kjer se menijske postavke iz glavnega menija zgolj ponovijo,
prav tako pa se še enkrat v nekoliko drugačni obliki ponovijo v nogi mesta. Razvrstitev
menijskih postavk je neprimerna, saj ni dobro berljiva, ker so postavke preveč blizu skupaj,
prav tako pa je neustrezno ponavljanje menijev.

Slika 19:

Primer celotne strukture menijev mesta Linea Kozmetika. Zgoraj je meni o
podjetju, spodaj pa o izdelkih.
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Slika 20:

Primer prenovljene strukture menijev novega mesta Linea Kozmetika. Zgoraj je
meni o podjetju, spodaj pa o izdelkih.

V primerjavi s starim menijem (slika 19), smo na novem spletnem mestu vse izdelke razvrstili
v nekoliko manj kategorij z bolj enakomerno porazdeljenimi podmeniji. To pomeni nekaj več
izdelkov v kategoriji, še vedno pa ne toliko, da se težave ne bi moglo rešiti s prav tako
uvedenim sortiranjem izdelkov. Nobeno od analiziranih podjetij ne uporablja razvrstitve
izdelkov dosledno po proizvajalcih, zato je smiselno, da se tudi sami držimo takega načela.
Mesto 3 uporablja dodatno menijsko postavko »katalogi«, kar smo na meni dodali tudi sami
in vanj umestili kataloge izdelkov po proizvajalcih. Tako bomo zadostili tako tistim, ki so
vajeni brskanja po proizvajalcu ali želijo pregled celotne ponudbe določene znamke (ciljna
publika izobraženih kozmetičark), kot tudi večini ostalim, ki jih bolj zanimajo skupine
izdelkov (ciljna publika končnih uporabnikov). V kolikor bi izdelek spadal pod dve kategoriji,
bi, tako kot v primeru spletnega mesta 3, izdelek umestili pod obe. Meni je tristopenjski. Pri
mestu 3 smo ugotovili, da v meniju uporabljajo vmesne strani, ki vsebujejo zgolj povezave na
fotografijah do poti, ki vodi globlje v meni. Ker se vseh skupin izdelkov ne da lepo prikazati s
fotografijo in ker ne gre za tako veliko število podmenijskih postavk, smo se odločili, da na
našem meniju tega ne bomo uvajali. Pomenilo bi zgolj dodatno klikanje po mestu, kar je še
posebej moteče pri mobilnih napravah. Menije smo umestili zgoraj levo, kar sovpada z večino
konkurenčnimi podjetji in s tem s pričakovanjem uporabnikov. Postavke si sledijo po
vsebinskem zaporedju. Najprej imamo postavki dveh kozmetičnih postopkov, sledijo ji
izdelki za nego telesa in obraza, na koncu pa imamo izdelke za higieno in opremo za salone.
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Depilacija je najbolje prodajan program, zato je na prvem mestu. V primerjavi s starim
spletnim mestom Linea Kozmetika smo dodali jasno označeno lokacijo, na kateri se nahajamo
ves čas brskanja po spletnem mestu. Razvidna je s pomočjo obarvanja menijskih postavk, ki
je način, soroden tudi analizirani konkurenčni strani. Večina konkurenčnih podjetij poudarja
znamke izdelkov. V našem primeru izdelki znamko vsebujejo že v imenu, tako da uporabniki
vedo, kaj nakupujejo. Poleg tega bi dodali logotip znamke pri prikazu podrobnosti o izdelku
in posebno menijsko postavko s katalogi, kjer bi bili na boljo vsi izdelki po linijah in
proizvajalcih.
Poleg menijev smo poenotili tudi vsebino spletnega mesta. Poenotili smo predstavitve
izdelkov, kjer imamo sedaj namesto dolgih opisov polje razdeljeno na parametre, kot so na
primer opis, glavne učinkovine, logotip znamke, uporaba in količina/pakiranje. Tako so
informacije hitreje in lažje dosegljive, izboljšan je videz in uporabniška izkušnja, poleg tega
pa so vsi izdelki na spletnem mestu poenoteni. Daljše predstavitve postopkov uporabe in
ostala manj pomembna besedila so skrita pod t. i. »spoilerje«. Tako smo želeli doseči bolj čist
videz z zgolj najnujnejšimi informacijami za povprečne uporabnike, poleg tega pa smo
zadovoljili tudi zahtevnejše uporabnike, ki želijo več informacij.
3.1.4 Intervju o pričakovanih spremembah na novem spletnem mestu
Analiza uporabnika spletnega mesta je zelo pomembna, zato zgolj predvidevanja niso dovolj.
V ta namen smo se posvetovali z nekaj uporabniki mesta in se pogovorili o možnih
izboljšavah in dodani funkcionalnosti.
Sestavili smo 10 vprašanj za izvedbo strukturiranega intervjuja. Vprašanim smo poleg tega
omogočili izraziti tudi kakršnekoli dvome in vprašanja, ki morda ne bi bili neposredno
povezani z vprašanji. Vprašanih je bilo 7 oseb, ki so bile vse stranke podjetja Linea
Kozmetika in so poznale obravnavano spletno mesto. Dve osebi sta bili po izobrazbi
kozmetičarki, trije so bili študentje grafike, ostala dva pa sta bila zaposlena v zdravstvu.
Starost vprašanih je segala od 19 do 42 let; vse so bile ženske. Intervju je bil izveden v maju
2015. Spodaj so predstavljena vprašanja in povzetki vseh odgovorov.
1. Katere informacije pričakujete v glavi in nogi spletnega mesta?
Kontaktne informacije, za katero podjetje gre in meni z informacijami o dostavi in podjetju.
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2. Katere informacije pričakujete na vstopni strani na spletnem mestu?
Najpomembnejše informacije, kot so kontakti, meniji, velike okrasne slike in ugodnosti.
3. Kje pričakujete kontaktne informacije o podjetju (e-pošta, telefon, lokacija, odpiralni
čas)?
V nogi, glavi strani in menijski postavki.
4. Ali vam je ljubše, če je na vstopni strani spletnega mesta več ali manj informacij?
Primer za manj informacij: na vstopni strani se nahajajo samo podatki o novostih in
ugodnostih, ostale informacije pa so na voljo v menijskih postavkah. Primer za več
informacij: na vstopni strani se poleg osnovnih informacij nahaja tudi npr. opis
dejavnosti podjetja, mnenja strank in ponudba podjetja (ki je ponovitev menija).
Bolje je, če je manj informacij in da so te pomembne. Pomembna je preglednost strani.
5. Ali imate raje vodoravno ali navpično postavljene menije?
Odvisno od števila postavk; če je postavk veliko, potem je bolje, da je meni navpičen, sicer je
lahko tudi vodoraven. Nekaj vprašanih je odgovorilo, da je vseeno.
6. Ali vam je ljubše, da se večstopenjski meni odpre kot nova stran za vsako
podkategorijo, tudi če v njej ni nobenega izdelka (v obliki sličic s povezavami, ki so
enake kot postavke v meniju), ali da se odpre zgolj seznam postavk v meniju, iz katerega
lahko nato izberete skupino izdelkov?
Bolje je, če se postavke odpirajo zgolj v meniju.
7. Ali so vam ljubši meniji z velikim številom kategorij, kjer se na koncu nahaja le
majhna selekcija izdelkov, ali imate raje manj kategorij in več izdelkov pod vsako
(možno je razvrščanje izdelkov glede na več kriterijev)?
Odvisno od tega, kako dobro so izdelane postavke. V splošnem je izdelke lažje iskati, če je
kategorij manj in je na koncu več izdelkov, ki pa jih lahko filtriramo.
8. Ali vam je ljubše, da je na mobilnih napravah glavni meni prikazan, dokler ne
izberete menijske postavke, ali imate raje, da je meni skrit in ga prikažete šele z dotikom
na zaslon?
Tukaj so bila mnenja deljena. Nekaj jih ima meni raje skrit, nekaj pa prikazan.
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9. Ali se vam zdi novo mesto oblikovno primerno zastavljeno? Bi kaj spremenili?
Postavitev je OK. Nič ne bi spremenili.
10. Ali se vam zdi postavitev novih menijev jasna? Bi kaj spremenili?
Ne vem točno, kaj je nekaj postavk, a za tiste, ki jih poznam, je razvrstitev logična in je ne bi
spreminjali.
3.2

Izdelava spletnega mesta

Iz vseh zbranih podatkov smo nato zasnovali oblikovno rešitev in končni rezultat izvedli kot
prototip spletnega mesta.
3.2.1 Oblikovni elementi
Pri oblikovanju spletnega mesta smo bili vezani na obstoječ logotip, barve podjetja in želje
naročnika.

Slika 21:

Logotip podjetja

Na sliki 21 je prikazan obstoječ logotip podjetja v dveh različicah. Odločili smo se za uporabo
leve različice.

Slika 22:

Barvna shema za spletno mesto.

Na sliki 22 so prikazane uporabljene barve. Zelena in temno modra barva sta vzeti iz logotipa,
ciklamno roza barvo smo si na podlagi želje naročnika izbrali kot barvo za poudarjanje,
dodali pa smo še sivo barvo za podlage v meniju, noge strani in nepomembne elemente.
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Slika 23:

Tipografija podjetja: pisava Century Ghotic.

Podjetje uporablja pisavo Century Ghotic, zato smo pisavo uporabili tudi na prenovljenem
spletnem mestu. Kot alternativno pisavo za uporabnike, ki uporabljajo brskalnik, ki Century
Ghotic ne podpira, smo nastavili katero koli brezserifno pisavo. Po priporočilih smo uporabili
velikost 1 em, kar je nekoliko večje od pisave, uporabljene na starem spletnem mestu. Na
mobilni verziji smo uporabili pisavo v velikosti 0,8 em.

Slika 24:

Ozadje za novo spletno mesto.

Za ozadje spletnega mesta smo si izbrali barvno nenasičeno fotografijo travnika, ki se ujema z
izbrano barvno shemo in ustreza tudi naročniku. Fotografijo smo obrezali in zmanjšali na tri
načine, da je primerna za uporabo na vseh napravah.

Slika 25:

Osnovni dizajn z mrežo in razdelitev na tretjine.
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Za osnovo oblikovanja smo si izbrali navpično razdelitev na tretjine.

Slika 26:

Prikaz kontrastov s pomočjo sivinske podobe vstopne strani.

Ko barve spremenimo v sivinske, si lahko ogledamo, če so kontrasti dovolj močni, da so vse
podrobnosti strani še vedno primerno vidne. V našem primeru so vsi elementi še vedno dovolj
razločni. S tem zagotovimo, da je spletno mesto ustrezno tudi za osebe z barvnimi okvarami
vida.

Slika 27:

Končni dizajn vstopne strani za namizne naprave (zgoraj), pokončno postavitev
tablice (spodaj levo) in pametne telefone (spodaj desno).
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Vizualno postavitev spletnega mesta za vse tri različice (glej slika 28) smo zastavili v
Photoshopu. Ker se slike novosti in ugodnosti v spodnji galeriji menjajo glede na potrebe in
želje naročnika, smo jih za oblikovno ustreznost slike pretvorili v sivinske. Tako je videz
mesta vedno primeren, tudi ko so uporabljene slike vizualno nasprotujoče podobi mesta. Slika
se obarva in postane bolj kontrastna zgolj, ko čeznjo preidemo s kazalnikom miške ali se je
dotaknemo v primeru uporabe pametnih naprav.

Slika 28:

Končni dizajn strani z izdelki za namizne naprave (zgoraj), pokončno postavitev
tablice (spodaj levo) in pametne telefone (spodaj desno).
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Na sliki 29 so predstavljene oblikovne rešitve za stran s pregledom izdelkov. Poudarek smo
dali preglednosti vseh izdelkov in jasnemu označevanju najpomembnejših elementov, kot so
cene, novosti in akcije.

Slika 29:

Končni dizajn podrobnosti o izdelku za namizne naprave (zgoraj), pokončno
postavitev tablice (spodaj levo) in pametne telefone (spodaj desno).

Slika 29 prikazuje stran s podrobnostmi o izdelku, kjer smo dali poudarek hierariji infomacij
in dostopnosti vseh podatkov.
3.2.2 Tehnični elementi
Proti koncu izdelave magistrskega dela se je naročnik povezal s podjetjem, ki izdeluje spletna
mesta. Sklenjen je bil dogovor, da bomo spletno mesto izdelali z njihovim sodelovanjem, prav
tako pa tudi s sodelovanjem računovodskega podjetja Vasco. Naročnik je namreč izrazil željo,
da bi rad imel spletno trgovino in ne zgolj predstavitev izdelkov, kot je bilo mišljeno do sedaj.
V ta namen je potrebna večja skrb za varnost podatkov pri plačilnih transakcijah, za kar bo
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potrebno sodelovanje z izkušenimi podjetji. Ker bo šlo za sodelovanje z izkušenimi osebami,
se bomo programiranja lotili od začetka, brez uporabe brezplačnih ogrodij in že izdelanih
osnutkov tem na Wordpressu. Za tehnično izvedbo bomo uporabili v magistrskem delu
izdelano vizualno podobo in upoštevali rezultate testov uporabniške izkušnje. Tehnična
izvedba bo bolj dovršena od prototipa, ki ga bomo izdelali za namen magistrskega dela,
vendar bo prototip še vedno osnova, iz katere bomo gradili naprej. V nadaljevanju bomo
predstavili nekaj osnovnih tehničnih elementov za izdelavo spletnega mesta.
3.2.2.1 Wordpress
Kot je bilo že omenjeno, bomo za izdelavo spletnega mesta uporabili CMS sistem Wordpress.
Gre za najbolj razširjen CMS, kar pomeni, da ima najbolje razvite sisteme za varnost in
največ dodatkov za večjo funkcionalnost.
Za namestitev sistema potrebujemo PHP verzijo 5.4 ali novejšo in MySQL verzijo 5.5 ali
novejšo. Potrebujemo še strežnik, ki je najpogosteje Apache. V kolikor izdelujemo zgolj
testno različico spletnega mesta, zakup strežnika ni potreben. Lahko vzpostavimo lokalni
strežnik, s pomočjo katerega lahko mesto izpopolnimo, preden ga prenesemo na spletni
strežnik in ga s tem objavimo na spletu. Za namestitev sledimo navodilom na uradnem
spletnem mestu wordpress.com.
Izdelave spletnega mesta se lahko lotimo na več načinov. Prvi je pisanje kode po modulih in s
tem izdelava popolnoma personalizirane teme. Ta način bomo uporabili za izdelavo končne
variacije spletnega mesta. Naslednji način je uporaba osnutka za izdelavo Wordpress teme,
kot na primer underscores (http://underscores.me/). Ta ima zastavljene zgolj module in
osnovne vsebinske elemente (menije, nogo in glavo strani, ipd.), vendar ne vsebuje nobenih
oblikovnih elementov. V kolikor izdelujemo klasično spletno mesto, nam je osnutek v pomoč,
saj skrajša čas pisanja kode, še vedno pa lahko spletno mesto popolnoma prilagodimo lastnim
oblikovnim zahtevam. Slabost tega načina je v tem, da se iz kode slabše znajdemo, saj je
nismo napisali sami, kar lahko predstavlja težave in nepričakovano obnašanje dokončanega
spletnega mesta pri urejanju. Poleg tega je potrebno dobro poznavanje jezika php. Zadnji
način je uporaba obstoječe Wordpress teme in spreminjanje .php in .css datotek, da temo
oblikovno prilagodimo lastnim zahtevam. Ta način je najmanj prilagodljiv in najbolj
problematičen za podrobno urejanje, vendar je najbolj preprost za uporabo. Za izdelavo
prototipa smo uporabili zadnji način.
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3.2.2.2 Odzivnost
V kolikor uporabljamo Wordpress temo, ki ni odzivna, moramo za odzivnost poskrbeti sami.
Najprej moramo določiti elemente na spletnem mestu, ki bodo vsebovali vsebino, za katero
želimo, da se prilagodi glede na različne parametre. To so css razredi, ki jim določamo
velikost. Na sliki 30 je prikazan primer poimenovanja teh razredov.

Slika 30:

Razdelitev spletnega mesta za dosego odzivnosti.

Vedeti moramo tudi, kdaj si želimo, da se postavitev zamenja. Glede na teoretična priporočila
smo si izbrali tri prelomne točke pri pogojih velikosti zaslona z minimalno širino 768 px za
namizne naprave, med 481 px in 768 px za tablice (ležeče) in manjše od 480 px za mobilne
naprave (pokončno).
/*

Postavitev za namizne naprave: 768px. */

@media only screen and (min-width: 768px) {
.header {width:100%;padding:0 10%;}
.content {width:100%;padding:0;overflow:auto;}
.footer {width:100%;padding:0;}
}
/*

Postavitev za tablice, pokončno: med 481px in 768px. */

@media only screen and (min-width: 481px) and (max-width: 767px)
.site-wrapper{width:100%;padding:0 10%;}
.header{width:100%;padding:0;}
.content{width:100%;padding:0;}
.footer{width:100%;padding:0;}
}
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{

/*

Postavitev za mobilne naprave: 480px. */

@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
.site-wrapper {width:100%;padding:0 10%;}
.header{width:100%;padding:0;}
.content{width:100%;padding:0;}
.footer{width:100%;padding:0;}
}

Na razrede nato nastavimo poljubne oblikovne lastnosti.
Poleg odzivnosti smo poskrbeli tudi za tekoče oblikovanje s pomočjo uporabe relativnih enot
(em za pisave in % za ostale elemente). Da bi preprečili nastanek prevelike količine praznega
prostora, smo uporabili maksimalno širino spletnega mesta 1400 px.
3.2.2.3 Urejanje kode
Kodo v Wordpressu je možno urejati znotraj samega CMS sistema v kategoriji Videz >
Urejevalnik. Tukaj lahko urejamo .php in .css datoteke teme, ki jo uporabljamo. Php koda je
razporejena v module za različne funkcije spletnega mesta, .css datoteke pa so na voljo pod
moduli, kot je prikazano na sliki spodaj.

Slika 31:

Urejanje kode znotraj Wordpressa.

Določene nastavitve lahko urejamo tudi brez poznavanja kode (npr. slika ozadja, različne
barve teme ipd.), kar je na voljo pod kategorijo »Možnosti teme«. Določene funkcije je
znotraj CMS-a nemogoče urejati, ker so prepisane z datotekami, ki jih prenesemo ob
namestitvi teme. V tem primeru na strežniku poiščemo želeno datoteko in jo uredimo s
pomočjo poljubnega urejevalnika. Na ta način lahko temo popolnoma prilagodimo svojim
željam. Omejeni smo zgolj s prednastavljenimi vsebinskimi elementi (npr. header, footer,
content itd.), saj bi njihovo spreminjanje podrlo strukturo celotne strani. Pri urejanju si
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pomagamo s funkcijo »inspect element« v brskalniku, s pomočjo katere lahko za vsak
element na strani preverimo razred in njegove lastnosti. Zaradi varnostnih razlogov je
priporočljivo, da si pred urejanjem naredimo varnostno kopijo vseh datotek za primer, če
izbrišemo kaj pomembnega. Na spodnji sliki je na levi strani prikazan posnetek originalne
teme, na desni pa oblikovno predelane teme.

Slika 32:

Prikaz originalne teme (Restimpo) levo in prilagojene teme desno

3.2.2.4 Urejanje vsebine
Dodajanje in urejanje vsebine v CMS sistem je izredno preprosto. Najprej moramo ustvariti
nove kategorije (prispevki > kategorije > dodaj novo) ali strani (strani > dodaj novo), ki jih
nato dodamo v meni (videz > meni) kot menijske postavke. V kolikor izberemo stran, se ta ne
more razdeliti v podstrani, če pa izberemo kategorijo, lahko pod njo dodamo strani, s čimer
ustvarimo dvostopenjsko strukturo menija. Ko si ustvarimo strukturo menija, lahko pričnemo
z dodajanjem izdelkov oziroma vsebine menijskih postavk (prispevki > dodaj novo).
Vsakemu prispevku določimo menijsko postavko tako, da jo obkljukamo iz seznama
možnosti na desni strani urejevalnika. Prispevku lahko dodamo prikazano sliko, ki ima fiksni
položaj levo ali desno od vsebine (položaj lahko spremenimo s pomočjo CSS kode). Znotraj
prispevka je urejevalnik besedila, kjer lahko nastavljamo barve in stil pisanja, dodamo več
slik ali povezav, urejevalniku pa lahko dodamo veliko več možnosti s pomočjo vtičnikov.
Nastavimo lahko tudi čas objave. Če je ta postavljen v prihodnost, se bo objava na spletnem
mestu prikazala šele takrat.

49

3.2.2.5 Dodajanje menijev
Če želimo na spletno mesto dodati meni, je potreben manjši poseg v php kodo. V modul
functions.php (videz > urejevalnik) dodamo sledečo kodo:
function register_my_menu() {
register_nav_menu('header-menu',__( 'Header Menu' ));
}
add_action( 'init', 'register_my_menu' );

Koda bo omogočila prikaz menija v poljubnem delu strani. Za prikaz menija moramo v željen
modul (na primer v glavo strani) vpisati sledečo kodo:
<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'header-menu' ) ); ?>

V našem primeru smo zgornjo kodo vnesli v header.php. Meni se prikaže v spustnem meniju
poleg obstoječih. Ko ga izberemo, lahko vanj umestimo poljubne objave ali kategorije.
Zbirka vseh kod za ustvarjanje spletnih mest in dodajanje funkcionalnosti Wordpress mesta se
nahaja na spletnem mestu http://codex.wordpress.org/.
3.2.2.6 Wordpress vtičniki
Eden od razlogov za vsestranskost in enostavno uporabo CMS sistema so vtičniki. To je koda,
zapakirana v stisnjeno datoteko, ki jo zgolj prenesemo v Wordpress (vtičniki > dodaj > naloži
vtičnik) in omogočimo njeno delovanje. Oblikovno jo lahko prilagodimo lastnim zahtevam.
Nekateri vtičniki imajo uporabniški vmesnik, kjer lahko nastavitve spreminjamo brez
poznavanja kode, za druge pa je potreben poseg v kodo. Spodaj je navedenih nekaj bistvenih
vtičnikov, ki pridejo v poštev pri izdelavi našega spletnega mesta.
Wordpress SEO: pripomore k boljšemu označevanju spletnega mesta z metapodatki,
omogoča optimizacijo vsebine, čiščenje kode ipd. Med drugim preveri, če so vse slike
primerno poimenovane, če je dodan meta opis objave in če je objava dovolj dolga. Omogoča
nam, da dodamo svoj meta opis vsaki objavi, s čimer je mesto bolj prepoznavno za brskalnike
in lokalni iskalnik. Omogoča nam tudi preimenovanje poti v URL naslovih podstrani, kar
spletno mesto naredi bolj urejeno.
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Cookie Notice: doda »pop up« polje z obvestilom o piškotih, ki mora biti zakonsko prisotno
na vsakem spletnem mestu. Besedilo lahko poljubno spremenimo preko vmesnika, oblikovno
pa preko css kode.
Media File Manager: omogoča razvrščanje slik v Wordpressu v mape in podmape.
Wordpress sam po sebi nima dobro organiziranega načina razvrščanja slik. Lahko jih
razvrstimo po datumu, vendar jih ne moremo razvrščati v svoje datoteke. To je še posebej
problematično pri straneh z veliko izdelki, kjer ima vsak izdelek več fotografij. Media File
Manager omogoča izboljšano razvrščanje slik.
Ninja forms: na spletno mesto doda obrazec s poljubnim številom polj, ki jih lahko izbiramo
in oblikujemo preko vmesnika brez poznavanja kodiranja. Uporabniki nas lahko kontaktirajo
ne da bi objavljali svoj e-naslov, kar preprečuje pošiljanje nezaželene pošte. Poleg tega
vtičnik omogoča tudi nalaganje datotek, shranjevanje napredka izpolnjevanja obrazca, v
kolikor je daljši, dodajanje gumba za naročanje na novice ipd.
Shortcodes Ultimate: je zbirka kratkih kod, ki omogočijo ogromno različnih funkcij, kot so
na primer seznami, YouTube video, avdio, »spoilerji«, galerije itd. (glej slika 33). Vsakemu
uporabniku Wordpressa omogočajo, da lahko v objavo doda te elemente na zelo preprost
način iz seznama nad urejevalnikom. Posamezni element lahko tudi poljubno urejamo s
pomočjo css kode, nekaj funkcij pa lahko personaliziramo zgolj preko uporabniškega
vmesnika.

Slika 33:

Prikaz vseh možnih kratkih kod vtičnika Shortcodes Ultimate.
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Ultimate WP Query Search Filter: na spletno mesto doda iskalnik v lastno menijsko
postavko. Nastavimo lahko tip gumbov in polj ter lokacijo iskanja informacij.
WP Google Map Plugin: v enega izmed elementov spletnega mesta (glava, noga ipd.) doda
Googlov zemljevid. Nastavimo lahko prikazano lokacijo in poljubno število nastavitev na
zemljevidu. Zemljevid je oblikovan odzivno in se tako prilagaja mobilnim napravam.
WP Statistics: omogoča neposredno analizo obiskovalcev spletnega mesta, ki je bolj
podrobna od spletnih rešitev. Med drugim nam pove, koliko obiskovalcev obišče stran, v
kakšnem časovnem razponu, katere podstrani si najpogosteje ogledajo, iz katerih brskalnikov
dostopajo, iz katere lokacije itd.

Slika 34:

Prikaz nekaj statističnih funkcij, ki jih omogoča vtičnik WP Statistics.

Remove Image Links: je vtičnik s kratko kodo, ki prepiše v osnovi nastavljeno funkcijo, ki
vsako fotografijo odpre v novem zavihku.
Nekateri vtičniki so zgolj kratke kode, ki prepišejo obstoječo Wordpress kodo in pomagajo
personalizirati spletno mesto tudi tistim, ki se na to sploh ne spoznajo. Drugi dodajo
funkcionalnost, ki je precej več kot le kratka koda in omogočajo skoraj neomejeno
funkcionalnost Wordpressa.
3.3

Metodologija

Da bi dobili še bolj jasno sliko o uspešnosti načrta našega spletnega mesta, smo zbrane
ugotovitve in načrte testirali s pomočjo ankete na vzorcu 175-ih oseb. Anketo smo izvedli s
pomočjo portala 1ka.si ter podatke analizirali s pomočjo statističnih orodij.
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Anketo smo najprej testirali na manjšem vzorcu osmih oseb, od katerih smo dobili povratne
informacije o morebitnih nejasnih vprašanj. Poleg tega nam je to pomagalo predvideti, katera
vprašanja bi lahko izboljšali s spremembo tipa odgovora, npr. namesto ocene po lestvici od 1
do 4 smo se odločili anketirance zgolj spraševati, katera variacija mesta se jim zdi ljubša.
V vzorcu smo želeli zajeti čim več ljudi, ki se ali poklicno ukvarjajo s kozmetiko, ali pa so
njeni bolj resni uporabniki. Želeli smo anketirati tudi čim več oseb, ki poznajo trenutno
spletno mesto podjetja Linea Kozmetika. Vzorec zajema lastnike oziroma zaposlene v
kozmetičnih salonih, študente kozmetične smeri, del pa je tudi takih, ki kozmetike ne
uporabljajo. Enota opazovanja so še posebej tisti posamezniki, ki so uporabniki kozmetičnih
spletnih mest.
Podatke smo zbirali od 9. 4. 2015 do 23. 4. 2015. 40 anket smo izvedli fizično na Višji šoli za
kozmetiko ter podatke naknadno vnesli v sistem. Približno 100 anket smo poslali
kozmetičnim salonom v obliki elektronskih sporočil, od katerih smo dobili izpolnjenih
približno 40 anket.
Ker je v vzorcu zajetih zgolj 175 oseb, je reprezentativnost rezultatov zaradi vzorčnih napak
nekoliko vprašljiva. Trudili smo se zajeti čim večji del dejanskih uporabnikov spletnega
mesta, s čimer smo želeli zagotoviti čim bolj relevantni vzorec in s tem povečati kakovost
podatkov. V spletni anketi smo vsa vprašanja označili kot obvezna, s čimer smo preprečili
nepopolno izpolnjene ankete. Ankete smo pregledali in odstranili tiste, kjer so izpolnjevalci
pokazali neresnost in njihovi odgovori niso bili korektni. S tem smo poskrbeli za najmanjšo
možno nevzorčno napako.
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4
4.1

Rezultati in razprava
Primerjava CMS sistemov Wordpress in sistema po meri

Wordpress je odprtokodno orodje, kar pomeni, da zanj obstaja ogromno brezplačnih tem in
dodatkov, ki na spletno mesto dodajo funkcionalnost. Na drugem mestu je personaliziran
sistem izdelan specifično za potrebe naročnika, zato naj bi že v osnovi vseboval vse, kar
potrebujemo, vendar pomeni vezavo na izdelovalca spletnega mesta in večji strošek. Pojavlja
se vprašanje, katera rešitev je boljša.
Staro spletno mesto Linea Kozmetika uporablja odkupljen CMS sistem, izdelan zgolj za
potrebe trgovine. Je precej preprost za uporabo, saj vsebuje zgolj možnosti, ki so za trgovino
uporabne. To hkrati pomeni tudi slabost, saj ne moremo poljubno spreminjati vseh elementov
ali dodajati novih. Vsak večji poseg v spletno mesto zato zahteva pomoč programerja, kar
predstavlja precejšen strošek. Poleg tega je bil sistem izdelan po takratnih standardih, kar
pomeni, da ni več možno zgolj nadgrajevanje mesta za podporo vseh najnovejših funkcij,
temveč je potrebna popolna prenova.
Vseeno bomo analizirali nekaj elementov obeh sistemov.
Prvi je podpora za večjezikovno spletno mesto. Za star CMS sistem je potrebna izdelava
vzporednih spletnih strani in kopiranje vseh slik in teksta. Wordpress omogoča uvoz vtičnika,
ki stran avtomatsko prevede s pomočjo funkcije Google translate in tako za popolno
delovanje zahteva zgolj smiselne popravke avtomatskih prevodov.
Slabost Wordpressa je v sortiranju objav. Pri lastnem CMS sistemu so objave sortirane pod
meniji, kar omogoča njihovo lažje iskanje in razvrščanje. Za pomik objave višje ali nižje na
stran je potreben zgolj en klik. Wordpress objave sortira glede na datum objave, kar pomeni,
da moramo za pravilni vrstni red spremeniti datum objave vseh objav, kar predstavlja veliko
več dela in razmišljanja. Iz slike 34 je razvidno, da je v Wordpressu možnih veliko več
nastavitev, nima pa enostavne možnosti urejanja vrstnega reda objav.
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Slika 35:

Razvrščanje objav v lastnem CMS sistemu (zgoraj) in razvrščanje objav v
Wordpressu (spodaj).

Problematična je uporaba brezplačnih Wordpress tem. V kolikor kreator temo nadgradi, to
vpliva na kakršne koli spremembe, ki smo jih ustvarili znotraj kode. V kolikor uporabljamo
temo, ki smo jo izdelali sami, to ni problematično.
Wordpress ima veliko prednost pri nalaganju novih slik. Če želimo sliko na strežniku
zamenjati z drugo, lahko preprosto zgolj naložimo drugo sliko z istim imenom, medtem ko
staro izbrišemo. Slika se na spletnem mestu avtomatično zamenja. Lasten CMS sistem ima s
tem težave, saj občasno še vedno prikazuje staro sliko, tako da je potrebno ob vsakem
spreminjanju slike spremeniti tudi ime.
Ena od bolj pomembnih funkcionalnosti Wordpressa so vtičniki, med katerimi lahko
izberemo, kar nam najbolje ustreza, in omogočajo skoraj neomejeno funkcionalnost. Tako
nam na primer ni potrebno namenjati sredstva za plačilo stroškov programerja za izdelavo
iskalnika, temveč zgolj namestimo vtičnik in ga oblikovno prilagodimo spletnemu mestu.
Poleg tega je zelo uporabna možnost Wordpressa, da lahko objavo hkrati objavimo pod več
kategorijami v meniju. To je še posebej koristno v primeru, ko en izdelek spada pod dve
kategoriji in bi ga zaradi tega želeli objaviti pod obe. V starem CMS sistemu je potrebno
objavo kopirati in jo zaradi tega v prihodnosti urejati na dveh mestih.
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Star CMS sistem je poleg tega poln manjših nevšečnosti, kot je na primer nelogično
prikazovanje velikosti fotografij in zelo skop urejevalnik besedila pri objavah.
Pred približno desetimi leti je bila izdelava lastnega CMS sistema dokaj standardna rešitev za
mnoga podjetja. Kupci so pridobili preprost sistem za uporabo, izdelovalci pa so si s pomočjo
lastnega CMS sistema zagotovili konstanten prihodek od kupcev. Ker je bila začetna
investicija v spletno mesto velika, ni bilo strahu, da bi kupec mesta v kratkem času prenehal z
uporabo in tako prenehal s plačevanjem mesečnih prispevkov in vzdrževanja spletnega mesta.
Danes je velika večina podjetij ugotovila, da je kljub prednostim personaliziranega CMS
sistema ceneje in dolgoročno tehnično bolje uporabiti enega od odprtokodnih sistemov (npr.
Wordpress).
4.2

Rezultati ankete

37

moški
ženske

138

Slika 36:

Razdelitev števila anketirancev po spolu.

V anketi je sodelovalo 175 oseb, 138 (79 %) je bilo žensk in 37 (21 %) moških.
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Slika 37:

od 25 do 45 let
starostna skupina

nad 45 let

Razdelitev anketirancev po starosti.

Največ anketirancev spada v starostno skupino od 25 do 45 let (50 %), sledi jim skupina do
25 let (42 %) in na koncu skupina nad 45 let (8 %).

38
anketiranci, ki se poklicno ukvarjajo
s kozmetiko, oziroma se
izobražujejo v to smer
število ostalih
137

Slika 38:

Karierna usmerjenost anketirancev.

Od vseh 175-ih vprašanih se jih 38 (22 %) ukvarja s kozmetiko, 137 (78 %) pa ne.
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Slika 39:

poznajo podjetje Linea Kozmetika

Poznavanje podjetja Linea Kozmetika.

Od vseh 175-ih vprašanih 61 (35 %) pozna podjetje Linea Kozmetika, 114 (65 %) pa ne.

nakupujejo v profesionalnih
trgovinah s kozmetičnimi izdelki

85
90

Slika 40:

ne nakupujejo v profesionalnih
trgovinah s kozmetičnimi izdelki

Razdelitev anketirancev glede na to, ali kozmetične izdelke nakupujejo v
profesionalnih kozmetičnih trgovinah ali ne.

Od vseh 175-ih vprašanih 90 (51 %) oseb kozmetične izdelke nakupuje v profesionalnih
trgovinah s kozmetičnimi izdelki, 85 (49 %) pa ne.
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dostopajo s pametnimi
napravami

70

105

Slika 41:

ne dostopajo s pametnimi
napravami

Razdelitev anketirancev glede na to, ali do spletnih mest trgovin dostopajo s
pametnimi napravami ali ne.

Od vseh 175-ih vprašanih 105 (60 %) oseb do spletnih mest trgovin dostopa s pametnimi
napravami, 70 (40 %) pa ne.

spletno mesto obiščejo manj
pogosto

38

spletnega mesta ne obiščejo
manj pogosto
67

Slika 42:

Razdelitev anketirancev, ki do spletnih mest trgovin dostopajo s pametnimi
napravami, glede na to, ali spletno mesto obiščejo manj pogosto, če ni prilagojeno
mobilnim napravam.

Od 105-ih anketirancev, ki spletna mesta obiskujejo iz mobilnih naprav, jih 67 (64 %) spletno
mesto obišče manj pogosto, če ni prilagojeno mobilnim napravam, 38 (36 %) pa ne.
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Slika 43:

Razdelitev anketirancev glede na to, kako pogosto pred nakupom dražjega izdelka
preverijo spletno mesto za več informacij o izdelku.

Od 175-ih anketirancev jih 76 (43 %) pred nakupom dražjega izdelka vedno preveri spletno
mesto za več informacij o izdelku, 53 (30 %) jih to stori pogosto, 31 (18 %) včasih in 15
(9 %) nikoli.
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Slika 44:

Razdelitev anketirancev glede na to, ali se za nakup lažje odločijo s pomočjo
informacij na spletnem mestu trgovine ali s komunikacijo s prodajalcem.

Od 175-ih anketirancev jih je 63 (36 %) odgovorilo, da se za nakup odločijo zgolj na podlagi
informacij na spletnem mestu trgovine, 41 (23 %) zgolj na podlagi komunikacije s
prodajalcem in 71 (41 %) na podlagi obojega.
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26
se hitreje odločijo
se ne odločijo hitreje

149

Slika 45:

Število anketirancev, ki se za nakup izdelka hitreje odločijo, če je spletno mesto
lepše oblikovano.

Od 175-ih anketirancev jih je 149 (85 %) odgovorilo, da se za nakup hitreje odločijo, če je
spletno mesto lepše oblikovano, medtem ko na 26 anketirancev (15 %) videz spletnega mesta
ne vpliva.

16

se hitreje odločijo
se ne odločijo hitreje
159

Slika 46:

Število anketirancev, ki se za nakup izdelka hitreje odločijo, če je spletno mesto
uporabniško bolj prijazno.

Od 175-ih anketirancev jih je 159 (91 %) odgovorilo, da se za nakup hitreje odločijo, če je
spletno mesto uporabniško bolj prijazno, medtem ko na 16 anketirancev (9 %) uporabniška
prijaznost spletnega mesta ne vpliva.
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12

pripomore k ugledu
podjetja
ne pripomore k
ugledu podjetja
163

Slika 47:

Število anketirancev ki menijo, da videz in uporabniška izkušnja vplivata na ugled
podjetja.

Od 175-ih anketirancev jih 163 (93 %) meni, da uporabniška izkušnja in videz vplivata na
ugled podjetja, 12 (7 %) jih meni, da na ugled ne vplivata.
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Slika 48:

Ocena anketirancev o pomembnosti elementov na spletni strani (1 – najmanj
pomembno, 4 – najbolj pomembno).

Od 175-ih anketirancev je preprosto navigacijo po spletnem mestu 128 (73 %) anketirancev
ocenilo kot najbolj pomembno (ocena 4), 37 (22 %) kot pomembno (ocena 3), 6 (3 %) kot
nepomembno (ocena 2) in 4 (2 %) kot zelo nepomembno (ocena 1).
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Od 175-ih anketirancev je dobro organiziranost vsebine na spletnem mestu 134 (77 %)
ocenilo kot najbolj pomembno (ocena 4), 33 (19 %) kot pomembno (ocena 3), 2 (1 %) kot
nepomembno (ocena 2) in 5 (3 %) kot zelo nepomembno (ocena 1).

22
boljši je nov meni
boljši je star meni
153

Slika 49:

Mnenje uporabnikov o jasnosti, preglednosti in razumljivosti starega in novega
menija o izdelkih.

Od 175-ih vprašanih je 153 (87 %) mnenja, da je nov meni boljši, 22 (13 %) pa jih meni, da je
star meni boljši.

5

boljši je nov meni
boljši je star meni

56

Slika 50:

Mnenje anketirancev, ki poznajo podjetje Linea Kozmetika, o jasnosti,
preglednosti in razumljivosti starega in novega menija o izdelkih.

Od 61-ih anketirancev, ki poznajo podjetje Linea Kozmetika, jih 56 (92 %) meni, da je boljši
nov meni, 5 (8 %) pa, da je boljši star meni.
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Slika 51:

Strinjanje anketirancev s trdivami o uporabniški izkušnji spletnih mest.

Od 175-ih anketirancev se 44 (25 %) popolnoma strinja s trditvijo, da spletno mesto zapustijo,
če se po nekaj sekundah ne orientirajo, 92 (52 %) se s tem strinja, 35 (20 %) se s tem ne
strinja, 4 (3 %) pa se s trditvijo sploh ne strinjajo.
S trditvijo, da spletno mesto obiščejo bolj pogosto, če je boljše oblikovano in če nimajo težav
z iskanjem informacij, se popolnoma strinja 100 (57 %) anketirancev, 68 (39 %) se s tem
strinja, 3 (1 %) se ne strinja in 4 (3 %) se sploh ne strinjajo.
S trditvijo, da spletno mesto zapustijo, če se vsebina nalaga dlje kot nekaj sekund, se
popolnoma strinja 25 (14 %) anketirancev, 78 (45 %) se s tem strinja, 66 (38 %) se ne strinja
in 6 (3 %) se sploh ne strinja.
S trditvijo, da novosti in ugodnosti na spletnem mestu pripomorejo k nakupu, se popolnoma
strinja 59 (34 %) anketirancev, 88 (50 %) se s tem strinja, 23 (13 %) se ne strinja, 5 (3 %) pa
se jih s tem sploh ne strinja.
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Slika 52:

Strinjanje anketirancev s trditvami o uporabniški izkušnji spletnih mest.

Od 175-ih anketirancev se jih 69 (40 %) popolnoma strinja s trditvijo, da se jim bolj
pomembno zdi iskanje izdelkov po skupini kot po proizvajalcu, 92 (52 %) se s tem strinja, 9
(5 %) se s tem ne strinja, 5 (3 %) pa se jih s trditvijo sploh ne strinja.
S trditvijo, da jim je bolj všeč, da so informacije podane v obliki seznamov lastnosti, kot v
obliki stavkov, se popolnoma strinja 80 (46 %) anketirancev, 76 (43 %) se s tem strinja, 15
(8 %) se ne strinja in 4 (3 %) se s tem sploh ne strinjajo.
S trditvijo, da nikoli v celoti ne preberejo dolgih opisov izdelkov se popolnoma strinja 40
(23 %) anketirancev, 79 (45 %) se s tem strinja, 45 (26 %) se ne strinja in 11 (6 %) se sploh
ne strinja.
S trditvijo, da spletno mesto posredujejo prijateljem in znancem, v kolikor so z njim zelo
zadovoljni, se popolnoma strinja 60 (34 %) anketirancev, 86 (49 %) se s tem strinja, 25
(14 %) se ne strinja, 4 (3 %) pa se s tem sploh ne strinjajo.
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Razlog za obisk spletnega mesta anketirancev.

Od 175-ih anketirancev o lokaciji trgovine zelo pogosto poizveduje 76 (34 %) anketirancev,
78 (45 %) pogosto, 18 (10 %) redko in 3 (2 %) zelo redko.
O kontaktnih podatkih trgovine zelo pogosto poizveduje 52 (30 %) anketirancev, 78 (44 %)
pogosto, 38 (22 %) redko in 7 (4%) zelo redko.
O ugodnostih zelo pogosto poizveduje 45 (26 %) anketirancev, 80 (46 %) pogosto, 40 (22 %)
redko in 10 (6 %) zelo redko.
O novostih zelo pogosto poizveduje 44 (25 %) anketirancev, 75 (43 %) pogosto, 43 (25 %)
redko in 13 (7 %) zelo redko.
O cenah izdelkov zelo pogosto poizveduje 87 (50 %) anketirancev, 66 (38 %) pogosto, 18
(10 %) redko in 4 (2 %) zelo redko.
O podrobnejših informacijah o želenem izdelku zelo pogosto poizveduje 59 (34 %)
anketirancev, 80 (46 %) pogosto, 30 (17 %) redko in 6 (3 %) zelo redko.
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4.3

Analiza rezultatov

Anketiranci so v večini ženskega spola (79 %, glej slika 36). Večje število žensk je v vzorcu
zato, ker smo želeli vključiti čim več uporabnikov kozmetike in s tem potencialnih
obiskovalcev spletnega mesta, ki so večinoma ženske. Starostna razporeditev anketirancev
sovpada s starostno skupino uporabnikov spletnega mesta Linea Kozmetika (glej slika 37). S
kozmetično smerjo se ukvarja ali izobražuje 22 % anketirancev (glej slika 38), 49 % pa jih
kozmetične izdelke nakupuje v profesionalnih trgovinah s kozmetičnimi izdelki (glej slika
41). To so potencialne ali obstoječe stranke podjetja. Podjetje Linea Kozmetika pozna 35 %
(glej slika 40) anketiranih, iz česar sklepamo, da je večina tudi njihovih strank. Iz podatkov
lahko sklepamo, da naš vzorec v veliki meri dobro predstavlja dejanske uporabnike spletnega
mesta.
V nadaljevanju bomo predstavili, v kolikšni meri smo izpolnili zastavljene cilje in hipoteze.
Hipoteza 1: Uporabniki spletnega mesta ne berejo večje količine besedila in imajo
podatke raje strnjene v ključne točke.
Kot predlagajo že teoretični viri, so tudi rezultati ankete potrdili, da uporabniki spletnega
mesta ne berejo večje količine besedila in imajo podatke raje strnjene v ključne točke. To je
razvidno iz slike 16, kjer je 68 % anketirancev odgovorilo, da se strinjajo, oz. popolnoma
strinjajo s trditvijo, da na spletnem mestu nikoli v celoti ne preberejo dolgih opisov izdelkov.
S trditvijo se ni strinjalo oziroma se popolnoma ni strinjalo 32 % anketiranih.
Poleg tega je iz slike 15 razvidno tudi, da je 89 % anketirancem bolj všeč, da so informacije o
izdelkih podane v obliki seznamov lastnosti, kot v obliki stavkov. 11 % se jih s tem ni
strinjalo oziroma se popolnoma ni strinjalo.
Iz rezultatov lahko sklepamo da je bolje, da se trudimo informacije na spletnem mestu v čim
večji meri predstaviti v obliki seznamov in se izogibati dolgim besedilom. Ker pa 32 %
anketirancev vseeno prebira daljše tekste in ker odstotek ni zanemarljiv, je smiselno
upoštevati tudi slednje. Kjer uporaba seznamov ni mogoča, je zato ustrezno uporabiti opisni
način podajanja informacij, ki ga po potrebi skrijemo pod t. i. »spoiler«.
Glede na rezultate ankete lahko hipotezo potrdimo.
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Hipoteza 2: Nova informacijska arhitektura spletnega mesta je bolj uporabniško
prijazna kot stara.
Rezultati ankete sovpadajo s teoretičnimi ugotovitvami o pomembnosti informacijske
strukture spletnega mesta. Iz slike 11 je razvidno, da se kar 91 % vprašanih hitreje odloči za
nakup, če je spletno mesto bolj uporabniško prijazno. Poleg tega so uporabniki pomembnost
preproste navigacije na spletnem mestu s 73 % ocenili z najvišjo oceno (4), 21 % jih je
postavko ocenilo s 3 in zgolj 6 % z manj kot toliko (slika 49). Podobno so ocenili tudi
pomembnost dobre organiziranosti vsebine, in sicer 77 % vprašanih je postavki dalo najvišjo
oceno 4, 19 % oceno 3 in zgolj 4 % manj kot toliko (1 ali 2, slika 49). Poleg tega se 78 %
vprašanih strinja oziroma popolnoma strinja, da spletno mesto zapustijo, v kolikor se po nekaj
sekundah ne orientirajo (slika 52). Razvidno je, da je dobra informacijska arhitektura mesta
ena od pomembnejših lastnosti kakovostnega spletnega mesta.
V anketi smo spraševali tudi po konkretni kakovosti prenovljenega menija v primerjavi s
starim. Nov meni je 87 % vprašanih ocenilo kot bolj pregleden, jasen in razumljiv kot stari
(slika 50).
Poleg tega smo želeli ugotoviti tudi, v kolikšni meri je nov meni bolj všeč tistim
anketirancem, ki podjetje Linea Kozmetika in s tem njihovo spletno mesto in menije že
poznajo. Gre za 61 anketirancev oziroma 35 % celotnega vzorca (slika 40). Od teh je 92 %
odgovorilo, da je boljši nov meni, 8 % pa, da je boljši star meni.
S tem smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri obstoječe uporabnike star meni ne prepriča in si
želijo spremembo. Ker je njihov delež še celo večji od deleža vseh skupaj, lahko sklepamo, da
je sprememba še kako potrebna.
Iz teoretičnih ugotovitev lahko sklepamo, da je razlog za dajanje prednosti staremu meniju
lahko v izkušnjah in navadah. Uporabniki, ki že dolgo uporabljajo spletno mesto, so starega
menija navajeni in jim nov meni, tudi če je uporabniško bolj prijazen, predstavlja dodatno
učenje za uporabo. Popolna sprememba je tako koristna zgolj v primerih, kjer, kot v našem
primeru, velika večina uporabnikov meni, da je sprememba potrebna.
Anketirance smo vprašali tudi, ali jim je bolj všeč iskanje izdelkov po proizvajalcu ali po
skupini (slika 53). Star meni podjetja Linea Kozmetika ima namreč izdelke razvrščene glede
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na proizvajalce, kar naj bi bilo manj uporabniško prijazno. S trditvijo, da je iskanje po skupini
boljše, se je strinjalo ali popolnoma strinjalo 92 % odstotkov anketiranih.
Iz tega lahko z gotovostjo sklepamo, da je nova informacijska arhitektura podjetja Linea
Kozmetika bolj uporabniško prijazna od stare, kar potrjuje hipotezo.
Hipoteza 3: Izboljšano spletno mesto bo povzročilo, da ga bodo uporabniki obiskali bolj
pogosto.
Hipotezo potrjujejo odgovori anketirancev (slika 52), ki se v 96 % strinjajo ali popolnoma
strinjajo, da spletno mesto obiščejo bolj pogosto, če je bolje oblikovano in če pri uporabi
nimajo težav z iskanjem informacij.
Poleg tega se 83 % anketirancev strinja, da spletno mesto delijo med prijatelje in znance, v
kolikor so z njim zadovoljni (slika 53). To pomeni, da bolj kakovostno spletno mesto prejme
tudi več brezplačnega oglaševanja in s tem več novih uporabnikov.
Glede na te odgovore in potrjeno hipotezo 2 lahko potrdimo tudi to hipotezo.
Hipoteza 4: Tehnološka ustreznost spletnega mesta bo pripomogla k večjemu obisku iz
pametnih naprav (tablic, pametnih telefonov).
Da bi potrdili oziroma ovrgli hipotezo, smo morali najprej ugotoviti, kakšen delež
anketirancev je uporabnikov pametnih naprav. Iz slike 42 je razvidno, da 106 (60 %)
uporabnikov do spletnih trgovin dostopa s pomočjo pametnih naprav. Od teh jih 64 % pravi
(slika 43), da spletno mesto obiščejo manj pogosto, če ni prilagojeno mobilnim napravam.
Poleg tega smo anketirance spraševali tudi o tem, ali spletno mesto zapustijo, če se vsebina
nalaga dlje kot nekaj sekund (slika 32), kar je pogosto problematika obiska mesta iz mobilne
naprave. Zgolj 14 % anketirancev se s tem popolnoma strinja, 45 % anketirancev se strinja,
41 % pa se jih ne strinja oziroma se popolnoma ne strinja.
Rezultati hipoteze ne potrjujejo popolnoma, saj kar 36 % uporabnikov ne moti, če spletno
mesto ni zasnovano za mobilne naprave, 41 % pa jih ne moti niti to, da se stran nalaga dlje
kot nekaj sekund. Ker sta postavki sorodni, odgovori anketirancev po odstotkih pa prav tako,
je verjetnost, da gre zgolj za metodološko napako, manjša. Možnost metodoloških napak
oziroma pristranskosti anketirancev pri odgovarjanju je vseeno ena od možnih razlag.
Hipoteza je pretežno potrjena.
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Hipoteza 5: Uporaba novega sistema za upravljanje vsebin bo naročniku omogočila
lažje urejanje, vzdrževanje in nadgrajevanje spletnega mesta.
S primerjavo CMS sistemov v poglavju 4.1 smo hipotezo potrdili. Tudi če je manjša stopnja
personalizacije Wordpress-a negativna in je zaradi tega tudi nekoliko bolj zahteven za
uporabo, so njegove prednosti še vedno večje. Ob pogoju, da sami izdelamo Wordpress temo,
nam ta ponuja skoraj neomejeno funkcionalnost. Poleg tega je uporaba Wordpressa kljub več
funkcijam preprosta, ko se nanjo navadimo. Za vsako večjo ali manjšo nadgradnjo starega
sistema je potreben strošek programerja, ki stane približno 30 EUR/h, kar za Wordpress ni
potrebno. Njegova odprtokodnost omogoča, da je novo spletno mesto ves čas v koraku s
časom in da ga lahko ureja kdor koli, tako da naročnik ne bo več odvisen od določenega
izdelovalca spletnih mest in od programerja.
Hipoteza je potrjena.
Hipoteza 6: Kakovostno oblikovano spletno mesto pripomore k boljšemu poslovanju
podjetja.
Poslovanje podjetja je odvisno od prodaje. V kolikor se prodaja izdelkov poveča z
izboljšanim spletnim mestom, lahko sklepamo, da je hipoteza potrjena.
Najprej smo anketirance vprašali nekaj splošnih zadev, ki nam pomagajo ugotoviti, v kolikšni
meri je spletno mesto pomembno za prodajo. Vprašali smo, na podlagi katerega vira
informacij se lažje odločijo za nakup (slika 45). Pri tem je 36 % anketirancev odgovorilo, da
se najlažje odločijo zgolj s pomočjo informacij na spletnem mestu trgovine, 23 % zgolj s
posvetovanjem s prodajalcem in 41 % na podlagi obojega. To pomeni, da skupno 77 %
uporabnikov za informacije o izdelku uporablja spletno mesto, kar predstavlja prvi korak do
potrditve hipoteze.
Poleg tega smo anketirance neposredno vprašali, ali se hitreje odločijo za nakup, če je spletno
mesto lepše oblikovano (slika 46). S trditvijo strinja se 85 % anketirancev. Vprašali smo tudi,
ali se za nakup odločijo hitreje, če je spletno mesto bolj uporabniško prijazno, s čimer se je
strinjalo 91 % uporabnikov (slika 47). Gre za subjektivno oceno anketirancev, tako da se
delež anketirancev, ki se s trditvijo ni strinjal, lahko še vedno podzavestno obnaša v skladu s
trditvijo. Glede pospeševanja prodaje smo anketirance vprašali tudi, če novosti in ugodnosti,
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predstavljene na spletni strani, pripomorejo k nakupu (slika 52), s čimer se je strinjalo 84 %
anketirancev.
Vse to, poleg že ugotovljenih prednosti novega spletnega mesta, omogoča, da z gotovostjo
potrdimo hipotezo.
V anketi smo poleg tega spraševali tudi po glavnem razlogu za obisk spletnega mesta. To nam
je pomagalo ugotoviti, katere elemente moramo na mestu poudariti in narediti še posebej
očitne in kateri so manj pomembni. Največ anketirancev pogosto in zelo pogosto trgovino
obišče v željah po lokaciji trgovine (88 %) in ceni izdelka (87 %). Sledijo podrobnejše
informacije o izdelku, za katere anketiranci pogosto in zelo pogosto poizvedujejo (79 %). Na
naslednjem mestu so kontaktni podatki s 74 %, nato ugodnosti z 71 % in na koncu novosti z
68 %. Iz podatkov je razvidno, da so vse te informacije pomembne in morajo biti dobro
razvidne, kar smo z novim spletnim mestom tudi dosegli.
Iz rezultatov ankete lahko poleg tega sklepamo, da je vzdrževanje kakovostno izdelanega
spletnega mesta res pomembno, s čimer se strinja 93 % anketirancev, da to vpliva na ugled
podjetja (glej slika 48). Poleg tega 74 % anketirancev vedno ali pogosto pred nakupom
dražjega izdelka preveri spletno mesto za več informacij, 18 % jih to stori včasih, 9 % pa
nikoli. Tako slabo spletno mesto ni zgolj nevšečnost, temveč ima opazen vpliv na poslovanje
podjetja in še posebej na pridobivanje novih strank.
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5

Zaključki

V magistrskem delu smo poskušali rešiti problem zastarelega spletnega mesta podjetja Linea
Kozmetika. S pomočjo teoretičnih ugotovitev smo dobili jasno idejo o tem, na katerih
področjih je potrebnih največ sprememb in v kakšno smer gre razvoj spletnih mest tako na
oblikovnem, kot tudi tehničnem in vsebinskem področju. Na podlagi teoretičnih priporočil
smo izvedli podrobno analizo starega spletnega mesta. Ugotovili smo, da je nadgradnja, kot
po pričakovanjih, najbolj pomembna pri tehnični izvedbi, kar je bil tudi glavni povod za
spremembo. Poleg tega smo ugotovili, da ima spletno mesto veliko težav z informacijsko
arhitekturo. S pomočjo analize sorodnih spletnih mest in natančne študije uporabnika smo
ugotovili, kakšno je stanje konkurence in kaj uporabnik od spletnega mesta pričakuje.
Izkazalo se je, da so tudi konkurenčna spletna mesta glede na teoretična priporočila v slabem
stanju. Tako smo se učili iz njihov napak in upoštevali zgolj njihove pozitivne lastnosti,
upoštevali tehnična priporočila, se posvetovali z uporabniki in osnutke optimizirali glede na
povratne informacije. Rezultat je bil prototip spletnega mesta, ki je tako tehnološko ustrezno,
oblikovno dovršeno, kot tudi vsebinsko uporabniško prijazno.
Proti koncu pisanja magistrskega dela se je naročnik povezal z računovodskim podjetjem in
podjetjem, ki se profesionalno ukvarja z izdelavo spletnih mest z željo, da bi rad imel spletno
trgovino. Za izvedbo tega je potrebna višja stopnja varnosti podatkov, ki je s pomočjo
osnovnih orodij za izdelavo spletnih mest ni možno doseči. Potrebno je dodatno kodiranje
informacij in povezava s spletno banko. To je zato naloga, primerna za ekipo strokovnjakov iz
večih področij. Ugotovitve, ki smo jih pridobili s pomočjo magistrskega dela, bodo služile kot
podlaga za dokončno tehnično izvedbo spletne trgovine. Uporabili bomo v magistrskem delu
optimizirano informacijsko arhitekturo, prav tako pa tudi tehnične osnove, predstavljene v
delu, ki sedaj služijo kot prototip. Prav tako bo spletno mesto izdelano po oblikovnih
predlogah, izdelanih za namen magistrskega dela. Z magistrskim delom smo dosegli
zastavljeni cilj; to je bila izboljšava spletnega mesta podjetja Linea Kozmetika. Novo spletno
mesto je oblikovano tako, da zadovolji tako uporabnika spletnega mesta, kot tudi naročnika in
s tem pospeši prodajo in poveča ugled podjetja. Uporabniki bodo sedaj lažje prejemali novosti
in ugodnosti in se bodo lažje znašli po spletnem mestu, naročnik pa bo vsebino lažje in hitreje
objavljal in spreminjal. Novo spletno mesto sledi oblikovalskim trendom in prikazuje
kompetenčnost podjetja, s čimer je spet postalo konkurenčna prednost, poleg tega pa povečuje
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ugled podjetja. Tehnološka dovršenost omogoča prihodnje nadgradnje in razvoj v prihodnosti.
Zmanjšani so stroški vzdrževanja in izboljšana je njegova uporaba.
S pomočjo upoštevanja teoretičnih smernic pri izdelavi konkretnega izdelka in hkratne analize
našega dela smo ugotovili, da so obstoječe teoretične smernice zelo ustrezne. Praktični
rezultati namreč v veliki meri ustrezajo teoretičnim ugotovitvam. Edina razlika je opazna v
poudarjanju pomembnosti mobilnih naprav in tehnične ustreznosti spletnih mest, ki je iz naših
rezultatov razvidna kot manj pomembna. To lahko s precejšnjo gotovostjo pripišemo dejstvu,
da je tehnična ustreznost stvar, ki jo opazimo zgolj takrat, ko ne deluje primerno. Zaradi tega
se uporabniki ne zavedajo, kako pomembna je v resnici. Magistrsko delo tako stroki prinaša
izbor tekočih priporočil na področju oblikovanja, tehnoloških elementov in informacijske
arhitekture.
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