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IZVLEČEK

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere kriterije kakovostnih spletnih trgovin
izpolnjujejo slovenske spletne trgovine, ki so v okviru raziskave Spletni trgovec leta
med letoma 2012 in 2014 osvojile enega ali več naslovov zmagovalca na kateremkoli
tekmovalnem področju. Oblikovan je bil večkriterijski model za vrednotenje kakovosti
uporabniških vmesnikov za spletno prodajo, ki je obsegal 90 kriterijev v sedmih
kategorijah, s pomočjo katerega je bila opravljena analiza vzorca 20 slovenskih
spletnih trgovin. Rezultati pričujoče raziskave, ki temelji na objektivnih ocenah
kakovosti, so bili pri večini analiziranih spletnih mest v vzorcu ujemajoči se z rezultati
raziskave Spletni trgovec leta, ki temelji na subjektivnih ocenah kakovosti s strani
anketiranih uporabnikov. Spletna trgovina Mimovrste, ki je pri raziskavi Spletni trgovec
leta dosegla največje skupno število naslovov zmagovalca, je izpolnjevala največji
delež kriterijev kakovostnih spletnih trgovin, pri čemer je v večini kategorij kriterijev
dosegla nadpovprečne rezultate ter v nobeni kategoriji podpovprečnih. Spletne
trgovine, ki so pri raziskavi Spletni trgovec leta osvojile skupno najmanj dva naslova
zmagovalca, so v povprečju izpolnile večji delež kriterijev kakovostnih spletnih trgovin
in dosegle boljše rezultate pri večjem številu kategorij od tistih, ki so pri omenjeni
raziskavi v istem obdobju skupno osvojile zgolj en naslov. Pri spletnih trgovinah, ki so
bile pri raziskavi Spletni trgovec leta bolje uvrščene, je bila najpogosteje nadpovprečno
ocenjena kakovost vsebine, pri večini slabše uvrščenih spletnih mestih pa je bila
najpogosteje podpovprečno ocenjena uporabnost. Model za vrednotenje kakovosti
uporabniških vmesnikov za spletno prodajo se je v praksi izkazal za zanesljivo,
ponovljivo in preverljivo raziskovalno metodo. Tako raziskovalna metoda, ki je bila
oblikovana, kot tudi rezultati pričujoče raziskave, ki so bili pridobljeni z njeno uporabo
v praksi, imajo uporabno vrednost za spletne tržnike, oblikovalce in razvijalce spletnih
mest.
Ključne besede: spletne trgovine, Spletni trgovec leta, kriteriji kakovosti, večkriterijski
model, analiza uporabniških vmesnikov

iii

ABSTRACT

The purpose of the master thesis was to determine, which criteria of quality online
stores meet Slovenian online stores that won one or several titles "Online retailer of
the year" between 2012 and 2014 in any competitive field. A multi-criteria model was
developed for evaluation of the quality of user interfaces for online sale, which
consisted of 90 criteria in seven categories. The model was used for analysis of a
sample of 20 Slovenian online stores. The results of this study, which is based on
objective evaluations of quality, mainly match the results of the research "Online
retailer of the year", based on a subjective assessment of quality by the users
surveyed. Online store Mimovrste, which obtains the highest total number of titles
"Online retailer of the year" in any competitive field, complied with the largest share of
the criteria of quality web pages. It was evaluated as above average in most criteria
categories and in none as below average. Online stores that won a total of at least two
titles "Online retailer of the year" in any competitive field, on average met a larger share
of the criteria of quality websites and achieved better results in a greater number of
categories than stores that won only one title "Online retailer of the year" in any
competitive field. Quality of the content of websites with at least two titles was most
frequently evaluated above average, whereas the usability of the majority of websites
with only one title was evaluated with under average results. The model for quality
evaluation of user interfaces for online sales has in practice turned out to be a reliable,
repeatable and verifiable research method. Both, the developed research method as
well as results of this study, which were obtained by its use in practice, have an
applicative value for online marketers, designers and website developers.
Keywords: online store, “Online retailer of the year”, the quality criteria, multi-criteria
model, analysis of user interfaces.
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POVZETEK

V zadnjih dvajsetih letih je razvoj spleta, ki je poleg medija za komuniciranje in zabavo
uporabnikov postal tudi eno izmed temeljnih orodij poslovanja, povzročil korenite
spremembe na področju trženja. Zaradi prednosti, ki jih omogoča uporaba spleta,
takšne oblike poslovanja uporablja vedno več podjetij po vsem svetu (Avni, Gleezer in
Zviran, 2006; Papadopoulou in Pelet, 2010). Med njimi so tudi slovenska podjetja, ki v
vedno večjem številu delujejo tako na domačem kot tudi svetovnem spletnem trgu.
Da bi povečala svojo konkurenčnost in izboljšala svojo prodajo, morajo tako tuja kot
slovenska podjetja neprestano razvijati nove strategije za dosego zaupanja in
zvestobe svojih obstoječih in potencialnih strank. Ena izmed strategij, s katero lahko
dosežejo zadovoljstvo uporabnikov spletnih trgovin in s tem izboljšajo obiskanost in
možnosti za večje število nakupov, je kakovostno oblikovan uporabniški vmesnik
(Ramanathan, 2010; Boon Liat in Shi Wuan, 2014).
S pričujočo raziskavo smo želeli ugotoviti, katere kriterije kakovostnih spletnih trgovin
izpolnjujejo spletne trgovine v Sloveniji. V ta namen smo oblikovali večkriterijski model
za vrednotenje kakovosti uporabniških vmesnikov za spletno prodajo. Po zgledu
različnih analitikov in članov žirij za vrednotenje spletnih strani smo za analizo izbrali
90 najbolj relevantnih kriterijev kakovostnih spletnih trgovin, ki smo jih glede na relacije
med njimi kategorizirali v sedem smiselnih sklopov:
1) oblikovno podobo,
2) vsebino,
3) interaktivnost,
4) navigacijo,
5) tehnični vidik,
6) uporabnost in
7) marketinški vidik.
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Oblikovani model nam je služil kot raziskovalna metoda za analizo vzorca 20
slovenskih spletnih trgovin, ki so v okviru raziskave Spletni trgovec leta med letoma
2012 in 2014 osvojile najmanj en naslov zmagovalca na kateremkoli tekmovalnem
področju.
Rezultati izvedene analize, ki temelji na objektivnih ocenah kakovosti, so bili pri večini
analiziranih spletnih mest v vzorcu ujemajoči se z rezultati raziskave Spletni trgovec
leta, ki temelji na subjektivnih ocenah kakovosti s strani anketiranih uporabnikov.
Spletna trgovina Mimovrste, ki je pri raziskavi Spletni trgovec leta dosegla največje
skupno število naslovov najboljšega spletnega trgovca na kateremkoli področju, je
izpolnjevala največji delež kriterijev kakovostnih spletnih trgovin, pri čemer je v večini
kategorij kriterijev dosegla nadpovprečne ter v nobeni kategoriji podpovprečnih
rezultatov. Spletne trgovine, ki so pri raziskavi Spletni trgovec leta osvojile skupno
najmanj dva naslova zmagovalca na kateremkoli tekmovalnem področju (Mimovrste,
Ličila, Printink, Biroteka in Silux), so v povprečju izpolnile večji delež kriterijev
kakovostnih spletnih trgovin in dosegle boljše rezultate pri večjem številu kategorij od
trgovin, ki so pri omenjeni raziskavi v istem obdobju skupno osvojile zgolj en naslov na
kateremkoli tekmovalnem področju (Conrad, Akcija, Bigbang, Extremevital, Vitalabo,
Ecco-verde, Beseničar, Skrivnosti, Malinca, Prva liga, Brodi, Gizzmo, Zabavno,
Metroshop in Funky). Pri spletnih trgovinah, ki so pri raziskavi STL osvojile najmanj
dva naslova zmagovalca, je bila nadpovprečno najpogosteje ocenjena kakovost
vsebine, medtem ko je bila pri slabše uvrščenih podpovprečno najpogosteje ocenjena
uporabnost. Predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili, so potrditve vseh štirih
zastavljenih hipotez, obenem pa podajajo tudi odgovor na zastavljeno raziskovalno
vprašanje.
Model za vrednotenje kakovosti uporabniških vmesnikov za spletno prodajo, ki smo ga
razvili, se je v praksi izkazal za zanesljivo, ponovljivo in preverljivo raziskovalno
metodo, s katero lahko za vsako enoto v vzorcu pridobimo objektivno oceno njene
kakovosti.
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Tako raziskovalna metoda, ki je bila oblikovana, kot tudi rezultati pričujoče raziskave,
ki so bili pridobljeni z njeno uporabo v praksi, imajo uporabno vrednost za spletne
tržnike, oblikovalce in razvijalce spletnih mest.
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UVOD

Namen magistrskega dela je ugotoviti, katere kriterije kakovostnih spletnih trgovin
izpolnjujejo uporabniški vmesniki za spletno prodajo v Sloveniji, ki so bili pri projektu
Spletni trgovec leta (v nadaljevanju STL) v obdobju med letoma 2012 in 2014 s strani
več kot 76.000 anketiranih uporabnikov in strokovne žirije bolje ali slabše ocenjeni. Na
podlagi skupnega števila doseženih kriterijev kakovostnih spletnih trgovin želimo
ugotoviti, v katerih kategorijah kriterijev (oblikovna podoba, vsebina, interaktivnost,
navigacija, tehnični vidik, uporabnost in marketinški vidik) analizirane spletne trgovine
dosegajo nadpovprečne, povprečne ali podpovprečne rezultate, ter s primerjavo
določiti, po katerih lastnostih se bolje ocenjene razlikujejo od slabših.
Cilji raziskave so:
1) Oblikovati večkriterijski model za analizo kakovosti uporabniških vmesnikov,
skladen z ugotovitvami avtorjev številnih predhodnih podobnih raziskav.
2) Praktično uporabiti model za izvedbo podrobne analize vzorca 20 slovenskih
spletnih trgovin, ki za razliko od raziskave STL ne temelji na subjektivnih ocenah
in mnenjih anketiranih uporabnikov, temveč zgolj na objektivno primerljivih
elementih oblikovne podobe, vsebine, interaktivnosti, navigacije, tehničnega
vidika, uporabnosti in marketinškega vidika.
3) Na podlagi pridobljenih rezultatov za vsa analizirana spletna mesta ugotoviti,
katere kriterije kakovostnih spletnih trgovin izpolnjujejo, kakšno je skupno
število oziroma delež izpolnjenih kriterijev ter v katerih kategorijah kriterijev
dosegajo nadpovprečne, povprečne ali podpovprečne rezultate.
4) Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotoviti podobnosti in razlike med lastnostmi
spletnih trgovin, ki so v obdobju med letoma 2012 in 2014 skupno osvojile dva
ali več naslovov najboljšega spletnega trgovca na kateremkoli področju pri
projektu STL, ter trgovin, ki so v istem obdobju pri projektu osvojile zgolj en sam
naslov najboljšega spletnega trgovca na kateremkoli tekmovalnem področju.
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Z ozirom na postavljeni raziskovalni problem zastavljamo naslednje delovne hipoteze:
H1) Predpostavljamo, da spletna trgovina Mimovrste, ki je pri projektu STL v
obdobju med letoma 2012 in 2014 dosegla največje skupno število naslovov
najboljšega spletnega trgovca na kateremkoli področju, izpolnjuje največji delež
kriterijev kakovostnih spletnih trgovin.
H2) Predpostavljamo, da spletna mesta Mimovrste, Ličila, Printink, Biroteka in Silux,
ki so pri projektu STL v obdobju med letoma 2012 in 2014 dosegla skupno dva
ali več naslovov na kateremkoli področju, v povprečju izpolnjujejo večji delež
kriterijev kakovostnih spletnih trgovin od trgovin Conrad, Akcija, Bigbang,
Extremevital, Vitalabo, Ecco-verde, Beseničar, Skrivnosti, Malinca, Prva liga,
Brodi, Gizzmo, Zabavno, Metroshop in Funky, ki so pri omenjenem projektu v
istem obdobju skupno osvojile zgolj en naslov.
H3) Predpostavljamo, da bolje uvrščene spletne trgovine, ki so pri projektu STL v
obdobju med letoma 2012 in 2014 dosegle skupno dva ali več naslovov na
kateremkoli področju, v povprečju dosegajo boljše rezultate pri večjem številu
kategorij kot tiste, ki so pri omenjenem projektu v istem obdobju osvojile največ
en sam naslov.
H4) Predpostavljamo, da spletna trgovina Mimovrste, ki je pri projektu STL v
obdobju med letoma 2012 in 2014 osvojila največ naslovov zmagovalca na
kateremkoli področju, v večini kategorij kriterijev dosega nadpovprečne
rezultate in v nobeni kategoriji podpovprečnih rezultatov.
Postavlja se raziskovalno vprašanje, katere nadpovprečno ocenjene kategorije
kriterijev so skupne spletnim trgovinam, ki so bile pri projektu STL v obdobju med
letoma 2012 in 2014 bolje uvrščene (so osvojile skupno najmanj dva naslova), ter
katere podpovprečno ocenjene kategorije so skupne slabše uvrščenim (ki so pri
projektu STL v istem obdobju osvojile en sam naslov).
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2.1

TEORETIČNI DEL

POSLOVANJE NA SPLETU IN UPORABA SPLETNIH TRGOVIN

V zadnjih dvajsetih letih se je poslovanje na različnih področjih korenito spremenilo.
Razlog za to je razvoj spleta, ki je v relativno kratkem času poleg medija za
komuniciranje in zabavo uporabnikov postal tudi eno izmed temeljnih orodij poslovanja
(Avni, Gleezer in Zviran, 2006, Papadopoulou in Pelet, 2010). Pomembna vloga spleta
na področju trženja se odraža v vedno večjem številu spletnih trgovin (Ramanathan,
2010).
V primerjavi s fizičnimi imajo spletne poslovalnice za prodajo številne prednosti. Prva
med njimi je, da elektronsko poslovanje ni prostorsko ali časovno omejeno. Stik s
strankami je prek spleta možno vzpostaviti ne glede na čas in razdalje med lokacijami,
kar predstavlja enostavnejše oglaševanje, prodajo in prevzem blaga, lažje pa je tudi
spremljanje zadovoljstva strank s pomočjo njihovih odzivov. Poleg tega elektronsko
poslovanje trgovcem predstavlja nižje stroške in lažji nadzor nad transakcijami.
Številna podjetja, ki so v preteklosti delovala zgolj v fizičnih trgovinah, so danes svoje
poslovanje razširila na splet, spletne trgovine pa uporablja vedno večje število
uporabnikov po vsem svetu (Boon Liat in Shi Wuan, 2014).

2.1.1 UPORABA SPLETNIH TRGOVIN V SLOVENIJI

Po podatkih raziskave Merjenje obiskanosti spletnih strani (v nadaljevanju MOSS), ki
jo izvaja družba Valicon pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice, se tako na
tujem kot na domačem spletnem trgu iz leta v leto povečuje tudi število slovenskih
uporabnikov spletnih trgovin. V letu 2012 se je v primerjavi z letom 2010 število spletnih
kupcev, ki v tujih in/ali slovenskih spletnih trgovinah nakupujejo najmanj nekajkrat
letno, povečalo za 17 odstotkov. V letu 2010 je bilo slovenskih spletnih kupcev
441.106, do leta 2012 pa se je njihovo število povečalo na 570.392 (MOSS – Merjenje
obiskanosti spletnih strani, 2012).
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Pomemben podatek analize slovenskega spletnega trga predstavlja dejstvo, da je
število kupcev, ki kupujejo v slovenskih spletnih trgovinah, precej višje od števila
posameznikov, ki za spletne nakupe izberejo tuje spletne trgovine. Marca 2012 je bilo
med slovenskimi spletnimi uporabniki 514.711 takšnih, ki so svoje nakupe opravili prek
slovenskih spletnih trgovin, za nakup v tujih spletnih trgovinah pa se jih je odločilo zgolj
279.596 (MOSS – Merjenje obiskanosti spletnih strani, 2012).
2.2

PREGLED RAZISKAV NA PODROČJU SPLETNEGA TRŽENJA

Da bi podjetja povečala svojo konkurenčnost na hitro rastočem trgu in izboljšala svojo
prodajo, morajo neprestano razvijati nove strategije za dosego zaupanja in zvestobe
svojih obstoječih in potencialnih strank (Ramanathan, 2010). Ena izmed strategij, s
katero je možno doseči zadovoljstvo uporabnikov spletnih trgovin in s tem izboljšati
obiskanost in možnosti za večje število nakupov, je kakovostno oblikovan uporabniški
vmesnik (Boon Liat in Shi Wuan, 2014).
Problematika oblikovanja uporabniških vmesnikov kot izjemno vplivnega dejavnika na
kakovost uporabniške izkušnje je v zadnjem desetletju postala predmet vedno večjega
števila raziskav.
Z zagotavljanjem zadovoljstva uporabnika s pomočjo kakovostnega oblikovanja
spletnih mest se je med prvimi začel ukvarjati Jakob Nielsen (Papadopoulou in Pelet,
2010; Dolič, Mandič, Pibernik in Trojko, 2014). Že leta 1994 je definiral 10 temeljnih
elementov kakovostnega uporabniškega vmesnika (Nielsen, 1995):
1) neprekinjeno obnavljanje statusa sistema (sistem naj bi uporabnikom
omogočal, da vsak trenutek uporabe spletnih strani sledijo dogajanju in
spremembam v sistemu),
2) skladnost sistema z realnim svetom (sistem naj bi uporabljal jezik in koncepte,
ki so uporabnikom poznani in jih uporabljajo tudi v realnem svetu),
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3) uporabniški nadzor in svoboda (uporabniki pogosto izberejo določene funkcije
sistema pomotoma, zato naj bi jim bila vedno omogočena dobro vidna in jasno
označena funkcija za prekinitev določene dejavnosti),
4) konsistentnost in standardi (sistem naj ne bi dopuščal možnosti, da bi se pri
njegovih uporabnikih pojavile nejasnosti glede pomenov besed, situacij ali
dejanj),
5) preprečevanje napak (kakovosten uporabniški vmesnik naj uporabnikov o
napakah ne bi zgolj obveščal, temveč učinkovito preprečeval že njihov
nastanek),
6) prednost prepoznavanja pred preklicem (sistem naj bi uporabnikom olajšal
uporabo vmesnika na način, da zmanjša število podatkov, ki si jih morajo
zapomniti, saj na ta način pride do manjšega števila pomot oziroma napačnega
izbiranja funkcij s strani uporabnikov),
7) prilagodljiva in učinkovita uporaba (sistem naj bi uporabnikom omogočal
prilagoditev njihovih najpogostejših dejanj),
8) pomoč uporabnikom pri prepoznavanju, definiranju in odpravi napak (morebitna
sporočila o napakah naj bi bila uporabnikom posredovana v razumljivem jeziku,
ki ne vsebuje posebnih kod ali kratic),
9) pomoč in dokumentacija (sistem naj bi zagotavljal pomoč uporabnikom in
enostaven dostop do dokumentov z informacijami, pri čemer naj vsebina
dokumentov ne bi bila preobsežna).
Nielsen je svoja obstoječa priporočila za kakovostno oblikovanje spletnih strani pet let
zatem dopolnil z novimi smernicami. Določil je 10 najpomembnejših elementov, ki
izboljšajo uporabnost spletnih mest (Nielsen, 1999):
1) umestitev imena in logotipa na vsako stran spletnega mesta,
2) prisotnost iskalnika pri spletnih mestih z več kot stotimi stranmi,
3) preprosto poimenovanje zavihkov in naslovov,
4) pregledna razporeditev vsebine,
5) prisotnost povezav do relevantnih vsebin in strani,
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6) uporaba fotografij izdelkov z možnostjo povečave in/ali tridimenzionalnim
prikazom,
7) ustrezno pomanjšane slike z rezanjem robov,
8) naslavljanje povezav,
9) prilagoditev barv za potrebe barvno slepih in
10) sledenje trendom na drugih spletnih mestih.
V letu 2000 sta Godwin J. Udo in Gerald P. Marquis v svoji raziskavi s pomočjo več
kot 100 uporabnikov spletnih trgovin prišla do ugotovitve, da so po mnenju
obiskovalcev najpomembnejši kriteriji kakovostne spletne trgovine naslednji (Udo in
Marquis, 2000):
 kratek čas nalaganja spletnih strani in grafičnih elementov,
 uporaba primerne pisave, barvnih kombinacij in grafičnih elementov,
 konsistentnost in povezanost vizualne podobe spletnega mesta na vseh
straneh,
 enostavna navigacija,
 visoka stopnja interaktivnosti,
 odsotnost oziroma čim manjše število oglasnih pojavnih okenc.
Desetletje kasneje je določanje najvplivnejših faktorjev spletnih mest še vedno
predstavljalo izziv številnim avtorjem (Ramanathan, 2010; Goi, 2012; Siekpe in
Hausman, 2009; Ip, Law, Leung in Qi, 2010).
Leta 2010 so Shanshan Qi, Crystal Ip, Rosanna Leung in Rob Law kot najbolj
pomembne izpostavili naslednje parametre za ocenjevanje uporabniških vmesnikov
(Ip in sod., 2010):
 uporabnost spletnega mesta,
 kakovost ponujenih storitev ter
 fizična dostopnost do spletnih strani.
Uporabnost spletnih mest so avtorji raziskave definirali kot skupek številnih
komponent, med katere sodijo navigacija, enostavnost uporabe, postavitev elementov
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na spletnih straneh, oblikovna podoba spletnih strani, zabavnost spletnih strani,
funkcionalnost, vsebina, fleksibilnost pri načinu plačila in možnosti vračila izdelka ter
dostopnost oziroma hitrost nalaganja spletnih strani. Med komponente kakovosti
ponujenih storitev so umestili trženjske strategije za poslovanje na spletu, odzivnost
zaposlenih v primeru vzpostavljanja kontakta s strani uporabnikov, zadovoljstvo
uporabnikov, zanesljivost, zaupanje ter varnost. Poleg omenjenih dveh skupin
najpomembnejših elementov za vrednotenje kakovosti spletnih mest so omenjeni
avtorji kot temeljni pokazatelj kakovosti določili tudi fizično dostopnost do spletnih
strani, ki pomeni ustreznost uporabniškega vmesnika za uporabnike s posebnimi
potrebami (Ip in sod., 2010).
Ramakrishnan Ramanathan je za najpomembnejši kriterij dobrih spletnih trgovin
določil stopnjo zadovoljstva uporabnikov s skladnostjo opisov izdelkov na strani z
njihovimi dejanskimi lastnostmi, za zaželene dodatne kriterije pa je določil primerljivost
cen in možnost vračila izdelkov (Ramanathan, 2010).
Li-Chieh Chen, Yuan-Hsiu Chen, Po-Ying Chu in Wan-Li Wei so atribute kakovosti
spletnih trgovin razdelili v tri skupine, in sicer v skupino sistemskih atributov,
informacijski atributov ter storitvenih atributov (Chen, Chen, Chu in Wei, 2010). V istem
letu so atribute kakovosti spletnih trgovin definirali tudi Ying-Hueih Chen, I-Chieh Hsu
in Chia-Chen Lin. Po njihovih trditvah mednje sodijo uporabnost, dostava, varnost,
zaupanje in prepričljivost. Avtorji so ugotovili, da je stopnja vpliva posameznega
atributa na zaznano kakovost spletne trgovine odvisna od tipa uporabnika (Chen, Hsu
in Lin, 2010).
Leto kasneje sta Inés Kuster in Natalia Vila v svoji raziskavi, v kateri sta analizirali,
kako dobro oblikovane spletne strani vplivajo na čustva in vedenje posameznikov, kot
kriterije dobro oblikovanih uporabniških vmesnikov za spletno prodajo določili varnost,
(kakovost) storitev, količino informacij ter uporabnost. Rezultati raziskave so pokazali,
da uporabniški vmesnik, ki je oblikovan na način, da izpolnjuje navedene štiri kriterije,
še ne pomeni zagotovila za pozitiven pristop potencialnih kupcev, njihovega zaupanja,
zadovoljstva ali zmanjšanja občutka tveganja (Kuster in Vila, 2011).
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Chai-Lee Goi je v letu 2012 ugotovil, da so avtorji v dotedanjih različnih študijah kot
najpomembnejše kriterije za vrednotenje kakovosti spletnih mest največkrat izpostavili
kakovost, funkcionalnost, kredibilnost, zanesljivost, privlačnost, sistematično strukturo
in navigacijo (Goi, 2012). Njegove ugotovitve so se s številnimi raziskavami na
področju kriterijev dobrih uporabniških vmesnikov za prodajo potrjevale vse do leta
2014, pri čemer se je poleg naštetih karakteristik v večini novejših raziskav pojavil
vedno večji poudarek tudi na varnosti in zasebnosti uporabnikov (Boon Liat in Shi
Wuan, 2014; Cebi, 2013; Peral-Peral, Rodríguez-Bobada-Rey, Sánchez-Franco, in
Villarejo-Ramos, 2012; Adnan, 2014).
Z namenom merjenja različnih parametrov spletnih mest organizacij, delujočih na
spletu, se je do danes razvilo že obsežno število novih metod in metrik v elektronskem
poslovanju (Cyr, Head in Larios, 2010; Skrt, 2004), vendar pa med njimi ni nobene
takšne, ki bi prevzela vlogo splošno dogovorjenega standarda ali splošno sprejete
tehnike ocenjevanja kakovosti spletnih trgovin. Nabor izbranih kriterijev pri ocenjevanju
je posledično odvisen zgolj od vrste in namena posamezne raziskave ter običajno ne
zajema popolnoma vseh elementov, ki bi jih bilo teoretično mogoče vrednotiti.
Na podlagi predstavljenih študij, v katerih številni avtorji prepoznavajo različne kriterije
kakovostno oblikovanih uporabniških vmesnikov za spletno prodajo, smo določili tiste
kriterije, ki so bili v rezultatih raziskav prepoznani kot najpomembnejši. Na podlagi
teoretičnih izhodišč smo obsežen nabor kriterijev dobrih spletnih strani po zgledu
Radoša Skrta (Skrt, 2003) in drugih avtorjev razvrstili v sedem smiselnih kategorij, ki
kriterije povezujejo glede na njihove značilnosti.
Kategorije kriterijev so naslednje:
1) oblikovna podoba,
2) vsebina,
3) tehnični vidik,
4) interaktivnost,
5) navigacija,
6) uporabnost ter
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7) marketinški vidik.
Način razvrstitve kriterijev v kategorije, ki smo ga uporabili, je tudi najpogosteje
uporabljen pri številnih žirijah, ki ocenjujejo kakovost uporabniških vmesnikov (Skrt,
2003).
Da bi oblikovani večkriterijski model v nadaljevanju lahko tudi praktično uporabili za
analizo spletnih trgovin v Sloveniji, moramo definirati lastnosti posameznega
parametra oblikovne podobe, vsebine, tehničnega vidika, interaktivnosti, navigacije,
uporabnosti ter marketinškega vidika. Identifikacijo in opis kriterijev kakovostno
oblikovanih uporabniških vmesnikov podajamo v naslednjem podpoglavju.

2.3

IDENTIFIKACIJA IN OPIS KRITERIJEV KAKOVOSTNO OBLIKOVANIH
UPORABNIŠKIH VMESNIKOV ZA SPLETNO PRODAJO

2.3.1 OBLIKOVNA PODOBA
Obiskanost spletnih mest je odvisna od različnih dejavnikov, med katerimi vedno
pomembnejša postaja tudi njihova vizualna podoba, ki ima že skoraj tako pomembno
vlogo kot sama vsebina (Azuma in Ueki, 2003). Oblikovna ali vizualna podoba je ena
izmed najpomembnejših kategorij kriterijev, saj je prva lastnost uporabniškega
vmesnika za spletno prodajo, ki jo uporabnik zazna. Je faktor, ki ima največji vpliv na
uporabnikova čustva in njegovo naklonjenost do spletnega mesta (Wang in Zhang,
2013). Elementi vizualne podobe uporabniškega vmesnika za prodajo, kot so pisava,
grafični elementi in barve, imajo indirekten vpliv na preference uporabnikov (Wang in
Zhang, 2013), zato je izredno pomembno, da delujejo v medsebojni harmoniji (Skrt,
2003).
2.3.1.1 Oblikovna podoba začetne spletne strani

Prva stvar, ki jo pri obisku spletne trgovine zazna vsak uporabnik, je njena vstopna ali
začetna stran. Uporabniki si mnenje o spletnem mestu v veliki meri ustvarijo na podlagi
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prve izkušnje z njim, in sicer tako na zavedni kot tudi nezavedni ravni, zaradi česar je
njihov odziv na oblikovno podobo začetne strani nepredvidljiv. Susan Weinschenk trdi,
da je lahko prvi vtis uporabnika o tem, kaj vidi na spletni strani pri prvem obisku,
odvisen od množice različnih dejavnikov, med katerimi so njegovo socialno, kulturno
in profesionalno ozadje, znanje, seznanjenost z opazovano stranjo ter njegova
pričakovanja (Weinschenk, 2011). Raziskava avtorjev Wang in Zhang je pokazala, da
se večini uporabnikov po prvih trenutkih obiska zdijo privlačnejše tiste strani, ki so v
skladu s trenutnimi trendi (Wang in Zhang, 2013). Rezultati raziskave kažejo tudi na
to, da uporabniki kot estetsko bolj privlačna dojemajo tista spletna mesta, ki jih pogosto
obiskujejo in za katere imajo že ustaljen vrstni red pregledovanja vsebine (Wang in
Zhang, 2013).
Predvidevanja uporabnikov o tem, kakšna naj bi bila vsebina obiskanega spletnega
mesta, temeljijo na hitrem pregledu vsega zaslona s pomočjo perifernega vida. Čeprav
je sredina zaslona pomembna za centralni vid, je za prvi vtis pri uporabnikih
pomembno tudi tisto, kar zaznavajo v njegovi neposredni okolici s perifernim vidom
(Weinschenk, 2011).
Najpomembnejša informacija kakovostno oblikovane začetne strani naj bi bila
umeščena na zgornji tretjini zaslona ali na sredini zgornjega dela zaslona, na robovih
pa naj bi bil prazen prostor, saj tja ljudje običajno ne gledajo. Najbolje je, da je stran
oblikovana tako, da lahko obiskovalci brez težav sledijo svojemu običajnemu vzorcu
branja, ki je po navadi pogojen s kulturnimi vzorci posameznika. Kakovostna podoba
spletnega mesta uporabnikom omogoča, da jim za enostaven in hiter pregled strani ni
potrebno pretirano premikati pogleda z ene točke zaslona na preveč oddaljeno točko
drugega dela zaslona (Weinschenk, 2011).

2.3.1.2 Pisava
Pisava je pomemben element vizualne podobe uporabniškega vmesnika za prodajo,
saj za razliko od grafičnih elementov in barv predstavlja temeljni medij, ki uporabnikom
posreduje vsebino spletnega mesta (Guang-Juan, Ke-Jia, Xin-Jian in Wei-She, 2009).
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Smernice za izbiro ustrezne pisave za spletne strani so bile v preteklosti preproste, saj
je bilo edino vodilo za doseganje kakovosti izbira neserifnih pisav, kot so Arial, Georgia,
Tahoma ali Verdana. Vzrok za takšna priporočila je bila predvsem slaba kakovost
oziroma nizka ločljivost takratnih računalniških zaslonov, zaradi katere so črke v serifni
pisavi postale zamegljene, daljša besedila pa težje berljiva. Danes za izbiro zaslonske
pisave veljajo drugačne smernice, saj napredek v tehnologiji omogoča, da je razlika
med hitrostjo branja serifnih in neserifnih pisav na računalniških zaslonih zanemarljivo
majhna (Nielsen, 2012).
Glavno priporočilo za izbiro oblike pisave je, da naj bo čitljiva, ne pretirano dekorativna
(kot so npr. črke votlih, črtkanih, črtanih, okrašenih, osenčenih, podvojenih ali še
večkrat pomnoženih potez, šabloniziranih in drugih posebnih oblik) in naj ima večjo
velikost srednjega črkovnega pasu (Weinschenk, 2011; Tipografski geslovnik, 2008;
Nielsen, 2012). Obenem je pomembno, da je črkovni slog v vizualnem smislu skladen
z drugimi elementi, ki sestavljajo podobo vmesnika, da skupaj delujejo kot povezana
celota ter da se slog ujema s tematiko spletnega mesta (Guang-Juan in sod., 2009).
Pisava za naslove oziroma naslovne vrste besedila je pri kakovostno oblikovanem
uporabniškem vmesniku navadno večje stopnje (običajno v večji velikosti od 14
tipografskih enot), lahko pa je tudi drugačne oblike kot pisava, uporabljena za glavno
besedilo. Pisava za opombe oziroma pojasnjevalno besedilo je običajno manjše
stopnje od velikosti naslovnega besedila. Pri večjih stopnjah črk je za prikazovanje na
zaslonu priporočljiva uporaba vektorskih pisav (Tipografski geslovnik, 2008).

2.3.1.3 Barve
Izbira primernih barv črk in ozadja besedila
Poleg izbire ustreznega črkovnega sloga je za čim boljšo berljivost vsebine na spletnih
straneh pomembna tudi izbira primerne kombinacije barve ozadja in barve črk.
Najmanjšo utrujenost in napor pri branju dosežemo z uporabo belega ozadja (Kiritani
in Shirai 2003). V kombinaciji s črnimi črkami belo ozadje dosega največjo stopnjo
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berljivosti (Hall in Hanna, 2003). Za dosego manj utrujajočega in napornega branja sta
primerni tudi modra ali zelena barva, pri čemer pa je pomembno, da je kontrast med
svetlostjo barve črk in svetlostjo barve ozadja dovolj velik. Berljivost je običajno boljša,
če je kontrast med barvo črk in barvo ozadja pozitiven (temne črke na svetlem ozadju),
saj negativen kontrast (svetle črke na temnem ozadju) upočasnjuje hitrost branja (Hall
in Hanna, 2003). Pri uporabi modrega ali zelenega besedila je pomembno, da se na
spletnih straneh ne pojavlja v kombinaciji z rdečim ozadjem, prav tako se je bolje
izogniti tudi rdečemu ali zelenemu besedilu na modrem ozadju (Weinschenk, 2011).
Izbira primernih barv in barvnih kombinacij za celostno podobo spletne
trgovine
Z izbiro primernih barv vizualnih podob uporabniških vmesnikov je možno ne le vplivati
na berljivost besedil, temveč tudi ustvariti prijetno atmosfero spletne trgovine in doseči
zadovoljujočo uporabniško izkušnjo (Dolič in sod., 2014). Če so barve in barvne
kombinacije za uporabnika spletnega mesta estetsko privlačne, pozitivno vplivajo na
njegovo počutje, pomnjenje informacij in namen nakupa (Papadopoulou in Pelet,
2010), pa tudi na njegovo zadovoljstvo s spletnim mestom ter na stopnjo zaupanja
organizacijam ali podjetjem (Cyr, Head in Larios, 2010).
Pri tem je potrebno upoštevati, da je percepcija barv kompleksen in subjektiven proces,
ki ga ne moremo opisati kot zgolj fiziološki ali psihološki pojav. Na uporabnikovo
zaznavanje in interpretiranje barv namreč vplivajo tako njegovo kulturno, socialno in
profesionalno ozadje, kot tudi njegova čustva, prepričanja, stališča, izkušnje ter fizični
in psihološki odzivi pred, med in po obisku spletnega mesta (Papadopoulou in Pelet,
2010; Dolič in sod., 2014). Poleg tega ima večina ljudi do določenih barv že vnaprej
oblikovan odnos, ki se je ustvarjal več let, razlike v preferencah do različnih barv pa
variirajo tudi glede na spol posameznika oziroma posameznice.
Pri izbiri barv zato ne obstaja splošnih pravil za oblikovanje vizualne podobe spletne
trgovine, obstaja pa nekaj smernic oziroma konceptov, katerih uporaba je med
oblikovalci uporabniških vmesnikov najbolj razširjena (Dolič in sod., 2014):

12

 koncept komplementarnih parov barv (s komplementarnimi pari barv, ki si v
barvnem krogu ležijo nasproti, je možno doseči največji barvni kontrast in s tem
tudi najmočnejšo vizualno vibracijo za človeški vizualni sistem);
 koncept razdeljenih komplementarnih parov (za razliko od koncepta
komplementarnih barv se pri uporabi tega koncepta primarne barve ne
kombinira z njeno komplementarno barvo, temveč z barvama, ki v barvnem
krogu ležita komplementarni barvi najbližje);
 koncept

dvojnih

komplementarnih

parov

(namesto

enega

para

komplementarnih barv sta izbrana dva, pri čemer lahko v nekaterih primerih
kombinacija štirih barv deluje pretirano dražeče za človeški vizualni sistem);
 koncept analognih barv (kombinacija barv, ki so v barvnem krogu oddaljene
druga od druge z enako razdaljo, ustvarjajo barvni koncept, ki ni moteč za
človeško oko);
 koncept triade (triado barv predstavljajo tri barve, ki so lahko umeščene kjerkoli
v barvnem krogu, pri čemer mora biti razdalja med njimi enaka – z izjemo
kombinacije treh primarnih barv ta koncept ustvarja nežnejši barvni kontrast);
 monokromatski koncept (koncept temelji na uporabi zgolj ene barve, ki pa se
lahko uporablja v različnih stopnjah svetlosti in nasičenosti).
Z uporabo predstavljenih barvnih konceptov ter izbiranjem primernih barv in barvnih
kombinacij medsebojno dovolj različnih barv (ne glede na to, ali gre za razlike v kromi,
svetlosti ali nasičenosti) je mogoče izboljšati vidljivost določenih pomembnih
elementov in povečati število klikov na določeno povezavo ali gumb (Dolič in sod.,
2014). Slednje sta z ugotovitvami v svoji študiji potrdila Panagiota Papadopoulou in
Jean-Éric Pelet, ki sta se ukvarjala z izbiro primernih barv za spletne trgovine
(Papadopoulou in Pelet, 2010). Rezultati njune raziskave o vplivu barv in barvnih
kombinacij spletnih trgovin na počutje, pomnjenje in namen nakupa pri uporabnikih so
pokazali, da večji kontrast med barvami omogoča, da uporabniki lažje najdejo
informacije na spletni strani. Avtorja sta ugotovila tudi, da kromatične barve bolje
vplivajo na pomnjenje prikazanih informacij pri uporabnikih od bele in črne barve ter
da uporaba monokromatskega koncepta oziroma zgolj ene barve pri uporabnikih
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povzroča večje naprezanje oči in posledično splošno utrujenost opazovalcev, zaradi
česar je primerneje izbrati kombinacije dveh ali več barv. Pri tem je posebno
priporočljiva previdnost pri kombiniranju močnejših barvnih tonov (Papadopoulou in
Pelet, 2010). Nekaterim barvnim kombinacijam, kot sta kombinacija modre in rdeče
barve ter zelene in rdeče barve se je pri oblikovanju podobe uporabniškega vmesnika
po mnenju Susan Weinschenk bolje izogibati (Weinschenk, 2011). Dinamične in
močne barve, ki imajo obenem tudi večjo stopnjo svetlosti, pri obiskovalcih spletnih
trgovin namreč povzročajo negativne občutke, kar slabo vpliva na njihov namen
nakupa, glede na rezultate raziskav pa nimajo nobenega vpliva na pomnjenje
prikazanih informacij (Papadopoulou in Pelet, 2010).
Poleg negativnih učinkov določenih barvnih kombinacij je za oblikovalce spletnih
trgovin izredno pomembno tudi poznavanje barv in barvnih kombinacij, ki na
uporabnike vplivajo pozitivno. Prijetno atmosfero, ki uporabnike pomirja in jim vzbuja
prijetne občutke, je možno doseči z izbiro hladnih barv (Cheng, Wu in Yen, 2009). Pri
močnejših, dinamičnih barvah lahko manjša stopnja svetlosti izboljša pomnjenje
potrošnikov glede informacij o izdelkih, obenem pa poveča njihov namen nakupa.
Pozitivne učinke različnih barv spletnih strani na uporabnike in zaznano privlačnost
različnih barv so leta 2010 ugotavljali Nathalie Bonnardel, Ludovic Le Bigot in Annie
Piolat. Rezultati njihove raziskave so pokazali, da sta tako pri povprečnih uporabnikih
kot tudi oblikovalcih spletnih mest med najbolj priljubljenimi barvami za podobo
uporabniških vmesnikov na prvem mestu modra in na drugem oranžna barva.
Oblikovalci so na tretje mesto uvrstili sivo barvo, povprečni uporabniki pa so bili
mnenja, da sta zelena in magenta privlačnejši od sive. V povezavi z rezultati so avtorji
v nadaljevanju ugotovili, da modra, oranžna in siva podoba spletne strani različno
vplivajo na zaznano kakovost navigacije pri uporabnikih ter na njihovo pomnjenje
prikazanih informacij. Obisk sive spletne strani je bil v primerjavi z modro in oranžno
stranjo najkrajši, pomnjenje informacij v povezavi z vsebinami sive spletne strani pa
najslabše. Pri spletni strani v modri barvi so bili rezultati raziskave nekoliko drugačni.
Čeprav se je modra barva sprva izkazala za najbolj priljubljeno, uporabnikov v
nadaljevanju ni prepričala v daljši obisk spletne strani. Obiskovalci so se na modri
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spletni strani zadržali manj časa kot na oranžni, pri čemer so si zapomnili manj
informacij v povezavi z vsebinami strani, kot so si jih zapomnili pri obisku oranžne
spletne strani (Bonnardel, Le Bigot in Piolat, 2011).
Pri izbiri barv uporabniškega vmesnika za spletno prodajo je torej pomembno
upoštevati, da zaznana privlačnost barve pri uporabnikih še ne pomeni nujno, da je
podoba spletnih strani tudi učinkovita.
Ozadje uporabniškega vmesnika
Za dosego želenega vtisa in odziva pri uporabnikih spletnih mest je izrednega pomena
tudi izbira primernega ozadja oziroma njegovih barv, saj ta zavzema velik del površine
zaslona (Azuma in Ueki, 2003). Glede primernosti različnih barv ozadja za doseganje
ujemanja z elementi vsebine obstaja v raziskavah precejšnja neskladnost rezultatov
(Hall in Hanna, 2003), saj je izbira ozadja v največji meri odvisna od želenega učinka.
Kadar je prvotnega pomena vsebina v besedilni obliki, z izbiro primernega ozadja
poskušamo doseči čim boljšo berljivost (poglavje 4.1.3.1 Izbira primernih barv črk in
ozadja besedila), v večini drugih primerov pa v splošnem za kakovostno velja ozadje,
ki je ves čas enako in nikakor ne izstopajoče (Skrt, 2003).

Barve in barvne kombinacije za barvno slepe uporabnike

Pri oblikovanju spletnih mest je potrebno razmisliti o dejstvu, da jih obiskujejo tudi
barvno slepi uporabniki, ki podobo uporabniških vmesnikov vidijo drugače od
obiskovalcev z normalnim vidom. Namesto kombinacije modre in rdeče barve ali
kombinacije zelene in rdeče barve so zanje običajno primernejši različni odtenki rjave
in rumene barve. Kakšno je zaznavanje podobe spletnih strani pri uporabnikih, katerih
vid se razlikuje od normalnega, ter ali je izbira barv zanje primerna, je možno preveriti
z uporabo različnih temu namenjenih programov (Weinschenk, 2011). Primernost barv
za barvno slepe uporabnike oziroma odsotnost neprimernih barvnih kombinacij naj bi

15

bila pri kakovostno oblikovanih podobah uporabniških vmesnikov običajno predhodno
preverjena bodisi s strani oblikovalcev bodisi razvijalcev spletnih mest.
Pomen barv spletnih strani v različnih kulturah
Pri oblikovanju uporabniškega vmesnika, dostopnega uporabnikom po vsem svetu, je
pomembno upoštevati, da imajo le-ti različne preference pri vizualni podobi spletnih
strani tudi zato, ker izvirajo iz različnih kulturnih okolij. Leta 2007 sta Wilson Castillo in
Roberto Okada kot najvplivnejše elemente oblikovne podobe spletnih strani na
preference uporabnikov, ki izvirajo iz različnih kulturnih okolij, izpostavila števila,
vsebino slik, količino praznega prostora med elementi ter barvo (Castillo in Okada,
2007).
Nekatere barve, kot je zlata, ki predstavlja uspeh in visoko kakovost, imajo v večini
kultur enak pomen. Drugače pa je pri barvah, kot so recimo bela, zelena, rumena in
rdeča, ki imajo v različnih kulturah povsem različne pomene. Bela lahko simbolizira
čistost, lahko pa simbolizira tudi smrt in se uporablja kot barva žalovanja (Weinschenk,
2011).
Razlike med barvnimi preferencami uporabnikov spletnih strani iz različnih kulturnih
okolij je leta 2009 pokazala raziskava avtorjev Cyr, Head in Larios, ki so pri uporabnikih
spletnih mest iz Kanade, Nemčije in Japonske proučevali zaznano privlačnost do sive,
modre in rumene barve. Spletno stran v sivi barvi so kot najprivlačnejšo ocenili
Kanadčani, kot malo manj privlačno so jo ocenili Nemci, najmanj privlačna pa se je
zdela Japoncem. Modra barva spletne strani je največje zaupanje vzbudila Nemcem,
malo manjše Japoncem, najmanjše pa Kanadčanom. Rumena barva je uporabnikom
iz vseh treh okolij vzbujala izrazito negativne občutke in se jim je v primerjavi z modro
in sivo barvo zdela najmanj privlačna oziroma najmanj primerna za podobo spletnih
strani (Cyr, Head in Larios, 2010).
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2.3.1.4 Grafični elementi

Poleg funkcionalnega vidika barv je pri oblikovanju vizualne podobe spletne trgovine
pomembno upoštevati tudi estetski vidik, saj slednji soustvarja atmosfero trgovine.
Uporaba grafičnih elementov in slik je namenjena popestritvi vsebine spletnega mesta,
ne pa njihovi prevladi, zato naj bo njihovo število smiselno omejeno. Kakovostno
oblikovana podoba uporabniških vmesnikov je tista, ki je preprosta in ki ne vsebuje
nepotrebnih ali odvečnih grafičnih elementov (Skrt, 2003).
Dinamični grafični elementi
Pravilna uporaba dinamičnih grafičnih elementov lahko izboljša kakovost uporabniških
vmesnikov ter pomembno pripomore k boljši uporabniški izkušnji. Animacije in drugi
dinamični grafični elementi lahko uporabnike spletnih mest na enostaven, vendar
učinkovit način opozorijo na različne spremembe ali novosti na straneh, služijo pa
lahko tudi za zabavo obiskovalcev in ustvarjanje občutka sodobnosti (Skrt, 2003).
Za dosego kakovostno oblikovanih spletnih strani je priporočljivo, da animacije ali drugi
utripajoči elementi niso umeščeni na dele zaslona, ki jih uporabniki zaznavajo s
perifernim vidom. Takšno pozicioniranje utripajočih in premikajočih se objektov namreč
preusmerja pozornost obiskovalcev z vsebine spletnega mesta na dele izven bralnega
območja tudi takrat, ko njihov pogled ni neposredno usmerjen nanje (Weinschenk,
2011; Bedford, 2014). Susan Weinschenk meni, da so dinamični grafični elementi zato
bolj kot za podajanje vsebine primernejši v oglaševalske namene, npr. za oglasna
okenca ob desnem robu zaslona (Weinschenk, 2011).
Nepravilna uporaba tridimenzionalnih animacij, kot so napačno pozicioniranje,
prepočasno ali prehitro gibanje in moteče utripanje grafičnih elementov, lahko
upočasni prepoznavanje in razumevanje vsebin pri uporabnikih ter negativno vpliva na
pomnjenje informacij vsebine. To se pogosto dogaja tudi v primerih, kadar se animacije
nahajajo na tistem delu zaslona, kamor je centralni vid obiskovalca spletnega mesta

17

že tako ali tako osredotočen in zato dodatno spodbujanje njegove pozornosti ni
potrebno (Weinschenk, 2011; Bedford, 2014).
Zaradi velike verjetnosti nepravilne uporabe dinamičnih, utripajočih ali premikajočih se
napisov ter animacij Radoš Skrt predlaga, da se jim pri oblikovanju podobe
uporabniških vmesnikov raje kar v celoti izognemo (Skrt, 2003). Varnejša izbira so
statični dvodimenzionalni grafični elementi, med katere sodijo npr. slike (Weinschenk,
2011).

Funkcijski gumbi in povezave
Dobro oblikovan vmesnik za spletno prodajo svojim obiskovalcem omogoča, da želeno
dejavnost opravijo brez dvomov ali težav. Potencialnim ali obstoječim kupcem naj bi
jasno sporočal, katerega izmed načinov lahko uporabijo za izvedbo določene funkcije.
To omogočajo funkcijski gumbi, ki naj bi bili zasnovani tako, da jih je v prostoru
enostavno zaznati in interpretirati (Weinschenk, 2011). Vsak izmed gumbov, ki je
prisoten na strani, naj bi uporabnikom jasno sporočal, kaj omogoča, ter jih obenem s
svojo vizualno podobo vabil, da kliknejo nanj. Ena izmed možnosti za boljše
prepoznavanje funkcijskih gumbov je njihovo senčenje. Zaradi navidezne izbočenosti
uporabniki ob pogledu na gumb dobijo občutek, da je nanj možno pritisniti ter ga na
takšen način aktivirati. Susan Weinschenk trdi, da takšen videz gumbov poveča
verjetnost, da jih bodo uporabniki s pritiskom aktivirali (Weinschenk, 2011).
Aktiviran gumb kakovostno oblikovanega spletnega mesta naj bi ob kliku spremenil
svojo barvo ali obliko, spremenjeni videz pa naj bi ohranjal ves čas obiskovalčeve
uporabe določene funkcije. Razlikovanje med vizualno podobo aktiviranih in
neaktiviranih gumbov uporabnikom omogoča lažji nadzor nad njihovo dejavnostjo na
spletnih straneh (Weinschenk, 2011).
Sprememba videza izbranih možnosti je pomembna tudi v primeru povezav do drugih
spletnih naslovov. Večina uporabnikov spleta se je navadila, da so črke v napisu
povezav običajno podčrtane ter obarvane z modro barvo. V zadnjem času pa je vedno
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več povezav označenih bolj subtilno, zaradi česar je njihovo mesto nahajanja težje
zaznati. Uporabniki lahko možnost klika na povezavo odkrijejo le tako, da se s
kazalnikom pomaknejo na mesto napisa ter s tem opazijo spremembo videza
kazalnika. Slabost takšnih težko opaznih povezav se pokaže predvsem v primeru, ko
uporabniki spletno mesto obiščejo preko pametnih telefonov ali tablic. Zaradi načina
pomikanja po zaslonu s pomočjo prstov je v takšnih primerih iskanje neopaznih
povezav pogosto neuspešno (Weinschenk, 2011).

Slike
Slike na spletnih straneh spodbujajo čustven odziv uporabnikov spletnih mest,
pomembno vplivajo na usmerjanje pogleda in pripomorejo k lažjemu pomnjenju
informacij. Obiskovalcem spletnih trgovin omogočajo, da si lažje predstavljajo, kakšen
je prodajani izdelek v realnosti (Weinschenk, 2011; Whitenton, 2014). Dokazano je, da
najmočnejše čustvene odzive povzročajo predvsem slike, na katerih lahko
posamezniki prepoznajo podobe človeških obrazov. Ljudje sliko ali fotografijo obraza
zaznajo hitreje in se nanjo odzivajo bolj čustveno kot na slike s katerimkoli drugim
motivom. Največji vpliv imajo podobe obraza, ki imajo pogled usmerjen direktno v
opazovalca. Če je pogled osebe na sliki usmerjen na neko določeno točko ali na
določen izdelek, ki ga spletna trgovina ponuja, je velika verjetnost, da bodo nanj
usmerili svoj pogled tudi obiskovalci spletnega mesta (Weinschenk, 2011). V splošnem
pa je za vsebino slik pomembno predvsem to, da jo uporabniki zaznavajo kot estetsko
privlačno. Slike, ki jih obiskovalci spletnega mesta interpretirajo kot lepe, pri njih
namreč vzbujajo pozitivna čustva. Običajno gre za fotografije lepih pokrajin in različnih
izdelkov, ki delujejo brezhibni in brez napak, ter fotografije privlačnih ljudi (Whitenton,
2014).
Poleg vsebine slike igra pomembno vlogo tudi njena velikost. Slike ali fotografije, ki
zavzemajo preveliko površino zaslona, velikokrat preusmerjajo pozornost uporabnikov
z drugih pomembnih vsebin in funkcij, ki jih spletna stran omogoča (Guang-Juan in
sod., 2009; Whitenton, 2014). Odločitev o tem, kdaj je smiselno uporabiti slike, ki s
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svojimi dimenzijami prevzemajo glavno vlogo na spletnih straneh in odvračajo
pozornost od drugih elementov, je stvar prioritet podjetja. Nekatera spletna mesta
največ prostora namenjajo prav slikam, vendar pa so v takšnih primerih le-te običajno
pomemben, če ne celo glavni vir informacij. Podjetja z njimi oglašujejo svoje
najnovejše produkte, prikazujejo vse prednosti in kvalitete, ki jih izdelki imajo, in
ustvarjajo hrepenenje uporabnikov, da tudi sami postanejo eni izmed kupcev. Čeprav
je koncept poudarka na slikah velikih dimenzij učinkovit, večina spletnih trgovin
običajno uporablja uravnoteženo razmerje grafičnih elementov, besedila in praznega
prostora (Whitenton, 2014).
Dobro oblikovana spletna mesta vsebujejo takšne slike in druge grafične elemente, ki
dopolnjujejo vsebino. Z njimi krepijo prepoznavnost, vizijo ali določene blagovne
znamke podjetja (Whitenton, 2014).

2.3.1.5 Preglednost
Raziskava Liqionga Denga in Marshalla Scotta Poola o najprimernejši kompleksnosti
in urejenosti elementov je pokazala, da je zaznana preglednost spletne strani odvisna
od števila elementov in njihove razporeditve. Preglednost je tesno povezana z logično
organiziranostjo, kohezijo in jasnostjo vsebine spletne strani (Deng in Poole, 2010).
Med elemente, s katerimi lahko določimo stopnjo preglednosti spletne strani, sodijo
število povezav, število grafičnih elementov, število besed in morebitni drugi dražljaji,
ki jih uporabnik zazna v času uporabe spletnega mesta. Spletne strani z manjšim
številom povezav in grafičnih elementov ter manjšo količino besedila so uporabniki v
Dengovi in Poolovi raziskavi zaznali kot preglednejše in privlačnejše za uporabo od
tistih, ki vsebujejo večje število elementov. Do podobnih ugotovitev so pred Dengom
in Poolom prišli tudi Sean Bechhofer, Simon Harper in Eleni Michailidou, ki so s svojo
raziskavo potrdili, da je zaznana privlačnost oblikovne podobe vmesnika pri
uporabnikih odvisna od števila slik, povezav, besed in skupin elementov (Bechhofer,
Harper in Michailidou, 2008).
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Moteč vizualni šum, ki ga ustvarja preveliko število elementov, je poleg uvedbe
primerno majhnega števila elementov možno učinkovito zmanjšati tudi z umestitvijo
elementov na primerna mesta (Weinschenk, 2011). Razporeditev elementov na
straneh spletnih trgovin različno vpliva na čustva in vedenje uporabnikov. Uporabniki,
ki so sodelovali v raziskavi Liqionga Denga in Marshalla Scotta Poola, so spletne strani
z nelogično razporeditvijo elementov zaznali kot manj privlačne za uporabo od tistih s
primerno urejenostjo elementov v prostoru (Deng in Poole, 2010). Kakovostno
oblikovan uporabniški vmesnik naj bi po avtorjevih priporočilih zato imel elemente po
prostoru razporejene po logičnem sistemu ter v skladu z uporabnikovim tipičnim
branjem spletnih strani in številom orodij, ki jih spletno mesto omogoča (Deng in Poole,
2010.). To je možno doseči z razporejanjem elementov v skupine in umeščanjem
belega praznega prostora mednje, in sicer na način, da je med elementi, ki sodijo
skupaj, manj razmika kot med elementi, ki vsebinsko niso povezani (Weinschenk,
2011).
Večjo preglednost strani uporabniškega vmesnika za prodajo je možno doseči tudi z
razporeditvijo izdelkov v posamezne kategorije. Najbolje je, da so kategorije izdelkov
poimenovane z enostavnimi besedami, ki so razumljive za čim večji obseg
uporabnikov spletne trgovine. Poleg besednega poimenovanja se izdelčne kategorije
med sabo lahko ločujejo tudi z barvo ali drugimi karakteristikami (Michalski, 2014; Skrt,
2003; Weinschenk, 2011).

2.3.2 VSEBINA
Še tako dobra oblikovna podoba uporabniškega vmesnika je popolnoma brez
vrednosti, če obiskovalcem ne posreduje kakovostne vsebine, ki bi jih prepričala, da
se je na spletno mesto v prihodnosti vredno vrniti. Vsebina je kakovostna takrat, ko je
relevantna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, verodostojna in uporabna (Skrt,
2003). Pri uporabniških vmesnikih za spletno prodajo igra vsebina izredno pomembno
vlogo pri prepričevanju kupcev v nakup izdelkov, saj uporabnikom zagotavlja
informacije o izdelkih ali storitvah, ki jih podjetje ponuja. Kakovostna vsebina naj bi
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obiskovalcem spletne trgovine omogočala, da med izdelki enostavno prepoznajo in
izberejo tistega, ki najbolje izpolni njihove želje in zadovolji njihove potrebe (Ganapathy
in Ranganathan, 2002).
Različne spletne trgovine se med sabo razlikujejo ravno po svoji vsebini, saj nekatere
ponujajo obiskovalcem večje število informacij o izdelkih in storitvah kot druge.
Potencialni kupci na straneh najpogosteje želijo pridobiti informacije o (Ganapathy in
Ranganathan, 2002):
 znamkah,
 možnostih izbire v naboru ponujenih izdelkov ali storitev (ki naj bo čim bolj
pester in obsežen),
 cenah ter
 kakovosti,
vendar se potrebe glede informacij razlikujejo od kupca do kupca.
Informacije o produktih lahko spletna trgovina uporabnikom zagotovi na več načinov
(Ganapathy in Ranganathan, 2002):
 preko povezav do drugih spletnih mest ali strani, kjer se nahajajo obsežnejše
besedilne predstavitve,
 s pomočjo slik (ali video vsebin), s katerih so jasno razvidne lastnosti izdelka,
 z možnostjo primerjave izbranega izdelka z njegovimi alternativami (tj. z izdelki,
ki so bodisi cenovno bodisi kako drugače primerljivi z izbranim izdelkom).
Skrt priporoča, naj se vsebina, če jo podjetja objavijo tudi v tiskanih verzijah
promocijskega materiala, na njihovih spletnih mestih ne ponavlja (Skrt, 2003). Prav
tako je priporočljivo, da besedila niso preobsežna, temveč kratka in jedrnata. Dolge
enote besedilne vsebine je najbolje razdeliti na več manjših, logično ločenih enot, kot
so npr. povezave. Manjše enote je možno doseči tudi z razdelitvijo vidnega polja
zaslona na več stolpcev. Za kakovostno oblikovano vsebino uporabniškega vmesnika
so značilni kratki, jasni naslovi in poudarjanje ključnih besed. Slednje naj bi uporabnika
pritegnile k branju oziroma ogledu vsebin spletnih strani, saj jih je za razliko od
preostalega besedila možno lažje zaznati.
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Med pomembne kriterije vsebine kakovostnega uporabniškega vmesnika sodi tudi
slovnična pravilnost besedil in primernost podanih informacij, saj v primeru slovničnih
ali tipkarskih napak vsebina lahko odvrne uporabnike od ogleda ali ponovnega obiska
spletnega mesta (Skrt, 2003).
2.3.3 INTERAKTIVNOST
Ena izmed glavnih razlik med običajnim procesom nakupa v fizičnih poslovalnicah in
nakupi preko spleta je interakcija med kupcem in prodajalcem. Uporabniški vmesnik
za spletno prodajo omogoča izmenjavo informacij med kupci in prodajalci, zaradi česar
se pomembno razlikuje od drugih medijev (Ganapathy in Ranganathan, 2002; Huang,
2003).
Da bi podjetja izboljšala svoj položaj v primerjavi s konkurenčnimi spletnimi prodajnimi
mesti, morajo strankam zagotavljati določeno stopnjo interaktivnosti v obliki
elektronske pošte in/ali odgovorov na vprašanja uporabnikov. Obstoječi in potencialni
kupci službi za pomoč uporabnikom ali prodajalcem najpogosteje zastavljajo
vprašanja, ki zadevajo poštnino, način plačila, varnost nakupa, dostavo in možnost
vračila izdelkov. Vedno več spletnih trgovin zato omogoča pregled najpogosteje
zastavljenih vprašanj in odgovorov na določenem mestu ali strani, označeni s kratico
FAQ (ang. frequently asked questions). Raziskave so pokazale, da spletne trgovine z
vključenimi t. i. FAQ obišče večje število uporabnikov kot tiste, ki pregleda izbranih
odgovorov na najpogostejša vprašanja ne ponujajo (Ganapathy in Ranganathan,
2002).
Stopnjo interaktivnosti je poleg omenjenih dveh metod možno učinkovito povečati tudi
z omogočanjem aktivne vloge obiskovalca na spletni strani s pomočjo različnih
aplikacij in obrazcev (kot so možnost sodelovanja v nagradnih igrah, izražanje mnenja
o izdelkih na forumih, izpolnjevanje obrazcev ali anket ipd.). Kakovostno oblikovan
uporabniški vmesnik naj bi zagotavljal vsaj eno izmed oblik interakcije z uporabniki, s
katero bi podjetje komuniciralo s svojimi strankami ter hkrati gradilo dolgoročne odnose
z njimi (Skrt, 2003).
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2.3.4 NAVIGACIJA

Med razlogi za nakupovanje prek spleta uporabniki poleg drugih pomembnih prednosti
pred običajnim nakupovanjem v fizičnih poslovalnicah pogosto navajajo tudi priročnost
spletnih trgovin oziroma udobje pri nakupovanju in prihranek časa. Kakovostno
oblikovan uporabniški vmesnik za prodajo naj bi bil zasnovan tako, da obiskovalci
želeno informacijo ali izdelke najdejo v najkrajšem možnem času (Skrt, 2003).
Zamudno iskanje informacij po spletnih straneh lahko potencialne kupce odvrne tako
od nakupa kot tudi ponovnega obiska (Pelet, 2010). Razlog za to, da se obiskovalci na
spletnih straneh trgovine le s težavo orientirajo, je največkrat slaba navigacija
(Ganapathy in Ranganathan, 2002).
Skrbno načrtovana in jasna navigacija uporabnikom omogoča lažjo orientacijo po
spletni trgovini in pomoč pri iskanju informacij ali izdelkov. Glavni nameni oziroma cilji
navigacije spletnega mesta so naslednji (Krug, 2006):
 obiskovalcem daje informacije o tem, kje se trenutno nahajajo in tako odpravlja
neprijetne občutke izgubljenosti v virtualnem prostoru,
 na jasen način sporoča, kaj spletno mesto vsebuje oziroma kakšna je njegova
vsebina,
 na jasen način sporoča tudi, kako uporabljati spletno mesto, kako in kje lahko
uporabniki začnejo z uporabo in kakšne so možnosti za nadaljevanje uporabe,
 na različne načine usmerja uporabnike in jim tako pomaga najti želene izdelke
ali druge iskane podatke,
 pri uporabnikih ustvarja zaupanje v podjetje.
Kakovostno oblikovana navigacija uporabniškega vmesnika naj bi bila prisotna na
vsaki strani spletnega mesta, kar pa ne velja nujno tudi za začetno stran. Najbolje je,
da se navigacija na vsaki strani spletne trgovine pojavlja na istem mestu in v enaki
podobi. Med sestavne dele kakovostne navigacije sodijo glavna navigacija, lokalna
navigacija in drobni tisk (Krug, 2006).
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Glavna navigacija naj bi bila umeščena na zgornjem robu zaslona. Priporočljivo je, da
vključuje naslednjih pet elementov, ki so lahko obiskovalcem vedno na voljo za
uporabo (Krug, 2006):
 naslov spletnega mesta oziroma ime in logo podjetja,
 pripomočke (povezavo do začetne strani, iskalnik, navodila in usmeritve za
uporabo trgovine, »nakupovalni voziček« ali »vrečko«),
 kategorije izdelkov,
 podkategorije izdelkov in
 jasno oznako mesta, kjer se uporabnik nahaja v trenutku uporabe spletne
trgovine.
Najprimernejše mesto za lokalno navigacijo pri kakovostnem uporabniškem vmesniku
za spletno prodajo naj bi bilo ob levem robu zaslona. Stolpec naj bi se začel z navedbo
imena strani, pod njim pa naj bi si sledile možnosti oziroma povezave, ki jih stran
ponuja (Krug, 2006).
Drobni tisk, ki običajno vsebuje povezavo do podjetju sorodnih spletnih mest, pravila
in pogoje poslovanja, podatke o lokaciji morebitne fizične poslovalnice, informacije o
podjetju ipd., naj bi bil umeščen na skrajno spodnji rob zaslona (Krug, 2006).
Kakovostna navigacija spletnega mesta omogoča boljšo uporabniško izkušnjo, vendar
pa je še tako dobro usmerjanje in vodenje obiskovalcev z ene strani na drugo skoraj
brez pomena, če je čas nalaganja vsebine predolg. Če so spletne strani neustrezne s
tehničnega vidika, tudi najustreznejša navigacija ne more biti zagotovilo za prihranek
časa obiskovalcev.
2.3.5 TEHNIČNI VIDIK
S tehničnega vidika se morajo strani dobre spletne trgovine hitro naložiti (Skrt, 2003).
Da bi se izognili zamudnemu čakanju ob nalaganju vsebin, ustvarjalci spletnih mest
uporabljajo različne strategije, med katerimi je tudi postavitev strani z vsebino zgolj v
obliki besedil oziroma s čim manjšo količino grafičnih elementov (Ganapathy in
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Ranganathan, 2002). Slednje je za kakovostno oblikovane spletne trgovine praktično
nemogoče, zato je čim krajši čas nalaganja strani potrebno zagotoviti z optimizacijo in
objavo grafik, slik, tekstov in drugih elementov v ustreznem formatu (Skrt, 2003).
V primeru, da je čas nalaganja spletnih strani kljub primerni optimizaciji in izbiri
ustreznega formata predolg, je večje razumevanje in strpnost obiskovalcev možno
doseči z uporabo ikon ali drugih grafičnih elementov, ki v času nalaganja uporabnike
obveščajo o deležu že naloženih vsebin (npr. v odstotkih) (Hernández, Jiménez in
Martín, 2009).
2.3.6 UPORABNOST
Eden izmed dejavnikov, ki bistveno prispeva h kakovosti uporabniškega vmesnika za
spletno prodajo, je izboljšana uporabnost (Pelet, 2010). Uporabna spletna trgovina
mora zadovoljevati želje in potrebe uporabnikov ter jim omogočati, da spletno mesto
uporabljajo z zadovoljstvom. Stopnja uporabnosti spletne trgovine je močno povezana
s kakovostjo in naborom ponujenih storitev (Skrt, 2003; Schade, 2014), oblikovno
podobo (Pelet, 2010), interakcijo ter navigacijo uporabniškega vmesnika (Green in
Pearson, 2006).
Uporabnost lahko definiramo kot merljivo karakteristiko interakcije med uporabnikom
in spletnim mestom, ki je prisotna v večji ali manjši meri. Nanaša se tako na
kvantitativne kot tudi kvalitativne atribute spletnih strani, lahko pa obsega kar oboje
skupaj, zato je stopnjo uporabnosti nemogoče povsem natančno izmeriti (Green in
Pearson, 2006; Pelet, 2010).
Različni pogledi na koncept uporabnosti so pripeljali do nastanka njenih številnih
definicij in standardov, ki se nanjo navezujejo (Green in Pearson, 2006). Uporabnost
lahko definiramo z različnimi elementi spletnih mest oziroma pojmi (med njimi so npr.
učinkovitost, zanesljivost, zadovoljstvo uporabnikov, pomnjenje informacij in število
nepravilnosti), definira pa jo tudi standard ISO 9241-11. Po ISO 9241-11 je uporabnost
faktor, ki nam pove, v kolikšni meri lahko določeni uporabniki uporabljajo določen
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proizvod za dosego natančno določenih ciljev z uspešnostjo, učinkovitostjo in
zadovoljstvom v določenem kontekstu uporabe (Pelet, 2010; Avni, Gleezer in Zviran,
2006). Poleg omenjenega standarda se na uporabnost navezuje tudi standard ISO
13407, ki pojem uporabnosti povezuje z uporabniku prijazno oblikovno podobo.
V skladu z definicijami in standardi je uporabnost možno meriti s pomočjo dveh
različnih pristopov (Avni, Gleezer in Zviran, 2006):
1) z merjenjem različnih karakteristik oziroma elementov uporabniškega vmesnika
za prodajo, ki jih določimo glede na namen in cilje raziskave (hitrost nalaganja,
število napak ipd.) ali
2) z ocenjevanjem uporabnosti na podlagi opravljenih intervjujev ali izpolnjenih
anketnih vprašalnikov v povezavi z zadovoljstvom uporabnikov in zaznano
kakovostjo uporabniške izkušnje.
2.3.7 MARKETINŠKI VIDIK
Z marketinškega vidika je za uspeh spletne trgovine pozornost potrebno posvečati
naslednjim dejavnikom:
 učinkoviti promociji spletne trgovine,
 zadostnemu informiranju uporabnikov o lastnostih in vrednosti izdelkov ter
storitev,
 zagotavljanju kakovostnega, pestrega in obsežnega asortimana in
 zagotavljanju varnosti potrošnika pri nakupovanju.
2.3.7.1 Promocija spletne trgovine
Z vstopom na svetovni splet podjetja vstopijo na izjemno konkurenčno tržišče, kjer
vsak izmed uporabnikov, ki išče določeni izdelek, obenem predstavlja tudi
potencialnega kupca. Da bi podjetja povečala obseg potencialnih strank, morajo z
informacijami v povezavi s podjetjem, izdelki podjetja ali storitvami ciljno skupino
doseči prva. Večina uporabnikov spleta namreč sklepa, da so podjetja, ki se pri iskanju
izdelkov ali storitev s pomočjo iskalnikov ali spletnih imenikov na seznamu zadetkov
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pojavijo na prvih nekaj mestih, vodilna v svojem sektorju. To sicer ne drži, saj je
umestitev odvisna od številnih tehničnih faktorjev, vendar pa dobro pozicioniranje
predstavlja priložnost za podjetja, da si pri strankah ustvarijo dobro ime. Pozicioniranje
na vrh seznama spletnih trgovin pri uporabnikih ustvarja zaupanje v podjetje in/ali
blagovno znamko (Hernández, Jiménez in Martín, 2009).
Za izboljšanje uvrstitve na seznamu zadetkov različnih iskalnikov in spletnih imenikov
naj bi bile ključne besede, po katerih je določeno podjetje oziroma njihove izdelke ali
storitve mogoče najti, čim bolj premišljeno načrtovane in dobro izbrane. Poleg tega je
pomembno tudi, da podjetja obstoj svoje spletne trgovine oglašujejo na različnih
spletnih mestih (Hernández, Jiménez in Martín, 2009) in v tradicionalnih medijih ter o
njem obveščajo javnost tudi prek elektronske pošte, saj če uporabnik izdelka ne more
najti, ga tudi kupiti ne more. Vendar pa je uspeh pri iskanju želenega izdelka šele prvi
korak nakupa (Skrt, 2003; Schade, 2014).

2.3.7.2 Informacije o izdelkih ali storitvah
V naslednjem koraku, ko uporabnik že uspešno najde spletnega trgovca, pri katerem
je naprodaj iskani izdelek ali storitev, sledi informiranje o izdelku. Predstavitvene strani
izdelkov naj bi obiskovalce prepričale, da bodo le-ti zadovoljili njihove potrebe in želje
ter da so vredni nakupa. Potencialni kupci z izdelki ne morejo imeti fizičnega stika, zato
je izredno pomembno, da spletna trgovina vsebuje (Schade, 2014):
 opis izdelka,
 sliko, fotografijo, ki jo je možno približati oziroma povečati, in/ali video izdelka,
 možnost primerjave različnih izdelkov med sabo,
 gumb za izvedbo naročila in nakupa (npr. gumb z napisom »dodaj v
voziček/košarico«, »nakup« ipd.).
Opisi izdelkov naj bi bili čim bolj natančni in naj bi podajali čim več informacij s čim
manj besedila. Najbolje je, da so opisi različnih izdelkov enako obsežni in sestavljeni
konsistentno, saj so le tako lahko primerljivi med sabo, priporočljivo pa je tudi, da jih
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dopolnjujejo mnenja kupcev. Uporabniki si najbolj zapomnijo začetek besedilnega
opisa, zato naj bi bile na tem mestu najpomembnejše informacije (Schade, 2014).
Pomanjkljivi opisi izdelkov lahko vodijo do dveh negativnih posledic (Schade, 2014):
1) uporabniki se ne morejo odločiti, ali izdelek izpolnjuje njihova pričakovanja in
zato naročila ne izpeljejo do konca,
2) uporabniki se za nakup izdelka odločijo na podlagi lastnih predvidevanj, nato pa
ugotovijo, da izdelek ni v skladu s pričakovanji, zaradi česar ga vrnejo.
K opisu izdelkov ali storitev sodi tudi informacija o njihovi vrednosti. Cena je specifična
informacija o izdelku ali storitvi, ki je ključnega pomena za stranke (Nielsen, 2011). Na
podlagi cene lahko potencialni kupci razlikujejo in primerjajo izdelke in storitve med
sabo ter lažje sprejmejo odločitve glede nakupa. Zato je pomembno, da so ugodnosti
v povezavi s ceno izražene čim bolj učinkovito (Nielsen, 2011; Kako povečati
učinkovitost spletne strani, 2004). Prodajo je možno pospešiti z izražanjem iste
ugodnosti na različne načine (ugodnost »33 % popust« pomeni npr. enako kot »plačaš
2 dobiš 3«, le da pri drugem dobi uporabnik občutek, da bo tretji izdelek prejel kot
darilo). Prav tako jo je možno učinkovito pospešiti tudi pri večjih zneskih, in sicer s
prikazom zneska posameznega obroka in števila mesecev odplačevanja namesto
prikaza polne cene izdelka (Kako povečati učinkovitost spletne strani, 2004).
Večinoma se izjemno redko zgodi, da podjetje ob opisu izdelka ne poda tudi njegove
cene – pogosteje pride do primera, da ta informacija uporabnikom ni na voljo v vseh
korakih nakupa (npr. pri rezultatih iskanja) (Nielsen, 2011). Kakovostno oblikovane
spletne trgovine naj bi obiskovalcem omogočale vpogled v cene izdelkov na vsakem
koraku nakupovanja, obenem pa s pridom uporabljale pospeševalce prodaje, kot so
posebne ugodnosti in popusti za registrirane uporabnike ali nove člane.

2.3.7.3 Asortiman
Asortiman naj bi bil tako po vrsti kot tudi kakovosti dovolj obsežen (Peral-Peral in sod.,
2012), saj razširjeni obseg različnih izdelkov, med katerimi lahko uporabniki spletne
trgovine izbirajo, pomeni večjo potrošnjo. Asortiman izdelkov je potrebno redno
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dopolnjevati tako z izdelki za zalogo kot tudi novostmi v ponudbi. Na ta način spletna
trgovina ohranja zadovoljstvo obstoječih strank in obenem privablja nove.
2.3.7.4 Zagotavljanje varnosti potrošnika
Med najpomembnejšimi dejavniki marketinškega vidika, ki vplivajo na odločitev
potrošnika za nakup, je zagotavljanje varnosti. Kljub varnostnim ukrepom, ki jih
omogoča sodobna tehnologija, kot so kriptografija, digitalni podpisi, certifikati in
avtentikacijske kode, je varnost spletnega nakupovanja še vedno eden izmed temeljnih
pomislekov, ki potrošnike odvrača od naročanja izdelkov preko spleta (Ganapathy in
Ranganathan, 2002).
Z namenom, da bi si pridobila zaupanje potencialnih kupcev in zmanjšala dvome v
varnost nakupa, številna podjetja omogočajo:
 možnost izbire med različnimi načini plačila (plačilo s plačilnimi oziroma
kreditnimi karticami, plačilo z nakazilom na račun, plačilo izdanega UPN naloga
na banki, pošti ali preko spletnega bančništva, plačilo po povzetju) (Ganapathy
in Ranganathan, 2002; Peral-Peral in sod., 2012),
 zaščito različnih individualnih računov z uporabniškim imenom in geslom
(Ganapathy in Ranganathan, 2002),
 seznanitev uporabnikov s pogoji zasebnosti, ki vključujejo določbe o varovanju
osebnih podatkov oziroma varovanju zasebnosti posameznika in
 seznanitev uporabnikov s pogoji poslovanja, ki vključujejo določbe o varstvu
potrošnikov (Pomen pogojev uporabe za spletne strani – I. del, 2014).
Regulatorni organi v Evropski uniji z zakonodajo določajo, na kaj morajo upravljavci
spletnih trgovin opozarjati svoje uporabnike za povečanje njihove varnosti pri
nakupovanju prek spleta.
Na področju politike zasebnosti zakonodajni akti predpisujejo pravila ravnanja z
osebnimi podatki posameznikov. Ključna ureditev, ki velja v Sloveniji, je Zakon o
varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP), ki določa, da morajo upravljavci
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spletnih mest uporabnikom zagotoviti informacije o tem, kdo bo obdeloval osebne
podatke uporabnikov (podatki o upravljavcu), za katere osebne podatke gre ter za
kakšen namen jih bo upravljavec obdeloval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l.
št. 84/2007, 67/2007, 94/2007). Zakon predvideva tudi ureditev drugih področij, kot so
obdelava občutljivih osebnih podatkov, rok hrambe in zavarovanje osebnih podatkov,
priprava kataloga zbirk osebnih podatkov, pravice posameznika glede prenosa
osebnih podatkov v tretje države, neposredno trženje, določa pa tudi globe za
nespoštovanje teh določb (Pomen pogojev uporabe za spletne strani – I. del, 2014).
Poleg ZVOP področje varovanja osebnih podatkov ureja tudi Zakon o elektronskih
komunikacijah (v nadaljevanju ZeKom), ki določa način urejanja piškotkov in enako kot
ZVOP predvideva prekrške ter globe zanje (Pomen pogojev uporabe za spletne strani
– I. del, 2014; Zakon o elektronskih komunikacijah, Ur. l. št. 109/2012).
Poleg pravilne zaščite osebnih podatkov ter njihove zakonite in poštene obdelave naj
bi kakovostno oblikovan uporabniški vmesnik za prodajo obiskovalcem omogočal tudi
vpogled v jasno in transparentno predstavljene pogoje poslovanja. S tem se poveča
zaupanje v varnost denarne transakcije in zmanjša strah pred zlorabo osebnih
podatkov v druge namene, potrošniki pa so za izdelek ali storitev pripravljeni celo
plačati višjo ceno (Pomen pogojev uporabe za spletne strani – II. del, 2014).
Najpomembnejša zakona, katerih določbe se nanašajo na poslovanje prek spleta, sta
Zakon o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZvPot) in Zakon o elektronskem
poslovanju na trgu (v nadaljevanju ZEPT) (Zakon o varstvu potrošnikov, Ur. l. št.
98/2004, 86/2009, 78/2011; Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Ur. l. št.
96/2009; Pomen pogojev uporabe za spletne strani – II. del, 2014). 7. člen ZEPT
določa, da mora ponudnik zagotoviti pogoje poslovanja v takšni obliki, da jih
posameznik lahko shrani in enostavno reproducira, pri čemer morajo biti tehnični
postopki za sklenitev pogodbe (za nakup ali naročilo storitve) nedvoumno in razumljivo
opisani (Pomen pogojev uporabe za spletne strani – II. del, 2014).
V skladu z zakonodajo morajo pogoji poslovanja vsebovati naslednje obvezne vsebine:
 ceno izdelka,
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 pojasnilo o všteti ali nevšteti poštnini in njeni vrednosti,
 možnost vračila izdelka brez pojasnil v roku 14 dni in
 garancijo.
Poleg obvezujočih sestavin pa je priporočljivo, da so v pogojih poslovanja uporabnikom
spletne trgovine predstavljene še zakonsko neobvezne sestavine, kot so način
obravnavanja reklamacij, vprašanja omejitve odgovornosti, varstvo avtorskih pravic idr.
(Pomen pogojev uporabe za spletne strani – II. del, 2014).
Vsi pogoji uporabe, tako pogoji zasebnosti kot tudi pogoji poslovanja, naj bi bili pri
kakovostno oblikovanemu spletnemu mestu za prodajo v skladu z njegovimi
individualnimi specifikami, potrebami in tehničnimi predpostavkami (Pomen pogojev
uporabe za spletne strani – II. del, 2014).
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3.1

EKSPERIMENTALNI DEL

IZBIRA IN PREDSTAVITEV PREDMETA RAZISKAVE

Predmet raziskave je največji raziskovalni projekt na področju spletne prodaje v
Sloveniji Spletni trgovec leta (v nadaljevanju STL), v sklopu katerega so na podlagi
ocen kakovosti tako z uporabniškega kot tudi s tehničnega vidika od leta 2012 dalje
vsako leto izbrani najboljši spletni trgovci (O projektu, 2014).
Skupno oceno kakovosti uporabniških vmesnikov slovenskih spletnih trgovin
sestavljajo trije deli (O projektu, 2014):
1) glas ljudstva,
2) analiza spletnih strani in
3) ocena strokovne komisije.
Prvi (glavni) del raziskave STL, na katerem tudi temeljijo končni rezultati projekta,
predstavlja javnomnenjska raziskava mnenj in želja kupcev, pridobljenih s pomočjo
spletnih anketnih vprašalnikov. Poteka v izvedbi raziskovalne hiše Valicon in je edina
javnomnenjska raziskava v Sloveniji, ki meri zadovoljstvo uporabnikov spletnih strani
in spletnih trgovin (Spletni trgovec leta 2013 je Printink.si, 2013). Analizo mnenj
anketiranih uporabnikov dopolnjuje analiza splošne uporabnosti spletnih trgovin, ki jo
izvaja 5-članska žirija spletnega trgovskega portala Ceneje.si. Ekipa ocenjevalcev
ovrednoti preglednost in splošno uporabnost spletnega mesta, standarde oziroma
lastnosti spletnih strani, hitrost, zanesljivost in varnost pri izvedbi naročil ter celotno
izkušnjo in všečnost spletnega mesta kandidata. V primeru, da dve spletni trgovini
dosegata enak rezultat pri obeh delih, tako pri »glasu ljudstva« kot tudi »analizi spletnih
strani«, o zmagovalcu odloči strokovna komisija, ki mora potrditi rezultate obeh delov
(O projektu, 2014).
Temelj skupnih ocen STL predstavljajo meritve subjektivnega zadovoljstva
uporabnikov, zato so tako skupni zmagovalec STL kot tudi zmagovalci posameznih
kategorij v največji meri odraz zaznane kakovosti uporabniških vmesnikov pri
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anketirancih, tj. obstoječih ali potencialnih kupcih, ne pa odraz podrobne analize
karakteristik uporabniških vmesnikov in njihove objektivne primerjave.
Glede na to bi bilo smiselno izvesti podrobnejše meritve objektivno primerljivih
atributov ter ugotoviti lastnosti bolje in slabše ocenjenih uporabniških vmesnikov za
spletno prodajo.
Z analizo karakteristik spletnih trgovin je možno ugotoviti, v katerih kategorijah kriterijev
kakovostnih spletnih trgovin so spletne trgovine, ki so pri projektu STL v obdobju med
letoma 2012 in 2014 skupno osvojile najmanj dva naslova na kateremkoli področju,
dosegle nadpovprečne rezultate, ter v katerih kategorijah so slabše uvrščene trgovine,
ki so pri omenjenem projektu v istem obdobju skupno osvojile zgolj en sam naslov
oziroma dosegle podpovprečne rezultate. Na podlagi rezultatov opravljene analize
lahko ugotovimo kriterije dobrih spletnih trgovin in med njimi določimo tiste lastnosti, ki
pomembno pripomorejo k izboljšanju kakovosti uporabniške izkušnje.

3.2

IZBIRA IN PREDSTAVITEV VZORCA RAZISKAVE

Za analizo uporabniških vmesnikov za spletno prodajo smo izbrali vzorec 20
slovenskih spletnih trgovin, ki so pri raziskavi STL v obdobju med letoma 2012 in 2014
osvojile naslov skupnega zmagovalca STL in/ali naslov zmagovalca na kateremkoli
izmed tekmovalnih področij STL.
V letu 2012 je naslov skupnega zmagovalca STL 2012 pridobila spletna trgovina
Mimovrste (http://www.mimovrste.com/), po glasu ljudstva je bila najbolje ocenjena
trgovina Biroteka (http://www.biroteka.si/), na področju Avdio/video/foto je bila kot
najboljša ocenjena Akcija (http://www.akcija.si/), na področju Avto-moto/šport je bila
najboljša Prva liga (http://www.prva-liga.si/), med tekmovalci s področja IT je zmagala
Mimovrste, na področju Moda/zdravje se je najvišje uvrstila spletna trgovina Vitalabo
(http://www.vitalabo.si/), zmagovalka na področju Novi trgovci pa je bila trgovina
Zabavno (http://www.zabavno.si/) (Spletni trgovec leta 2012, 2014).
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Leta 2013 je naslov skupnega zmagovalca STL 2013 osvojila spletna trgovina Printink
(http://www.printink.si/), po glasu ljudstva si je zmago zaslužila spletna trgovina Ličila
(http://www.licila.si/), zmagovalka na področju Avdio/video/foto je bila trgovina Bigbang
(http://bigbang.si/),

na

področju

Avto-moto/šport

je

bila

najboljša

Silux

(http://www.silux.si/), na področju IT je zmagala Printink, med tekmovalci na področju
Moda/zdravje je bila najboljše ocenjena trgovina Ličila, najboljša na področju Novi
trgovci pa je bila spletna trgovina Metroshop (http://www.metroshop.si/) (Spletni
trgovec leta 2013, 2014).
V letu 2014 se je v primerjavi z letoma 2012 in 2013 število tekmovalnih področij in s
tem tudi število nagrajencev zaradi sprememb na slovenskem spletnem trgu podvojilo.
Namesto sedmih je bilo v tem letu poleg naslova skupnega zmagovalca STL 2014, ki
ga je že drugič osvojila spletna trgovina Mimovrste (https://www.mimovrste.com/),
razglašenih še trinajst zmagovalnih spletnih trgovin na posameznih tekmovalnih
področjih: Ličila na področju Glas ljudstva, Silux na področju Avto-moto, Conrad
(http://www.conrad.si/) na področju Dom in vrt, Skrivnosti (http://www.skrivnosti.com/)
na področju Erotika, Malinca (http://www.malinca.si/) na področju Hrana in pijača,
Funky (https://www.funky.si/) na področju Igre in igrače, http://trgovina.besenicar.si/ na
področju IT, Ecco-verde (http://www.ecco-verde.si/) na področju Lepota in zdravje,
Brodi (http://www.brodi.si/) na področju Oblačila in obutev, Printink na področju
Pisarna in šola, Extremevital (http://www.extremevital.com/sl/) na področju Šport,
Gizzmo (http://gizzmo.si/) na področju Telefonija ter Mimovrste na področju Spletni
nakupovalni center (Spletni trgovec leta 2014, 2014).
Iz rezultatov raziskav STL iz let 2012, 2013 in 2014 je možno razbrati, da je v obdobju
treh let skupno največ naslovov s kateregakoli tekmovalnega področja osvojila spletna
trgovina Mimovrste, in sicer štiri, sledita ji spletni trgovini Printink in Ličila s tremi
najboljšimi uvrstitvami, tretja po vrsti glede na število osvojenih zmag pa je Silux z
dvema najboljšima ocenama v svoji kategoriji. Vse ostale spletne trgovine v
raziskovalnem vzorcu so skupno osvojile zgolj eno samo najboljšo uvrstitev. Med
letoma 2012 in 2014 je največje število naslovov Skupni zmagovalec STL osvojila
trgovina Mimovrste, po mnenju anketiranih uporabnikov pa je bila najboljša trgovina
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Ličila, ki je v treh letih kar dvakrat osvojila naslov zmagovalca na področju Glas
ljudstva. Rezultati raziskav STL med letoma 2012 in 2014 so strnjeni v spodnji
preglednici (Preglednica 1).
Preglednica 1: Rezultati raziskav STL 2012, STL 2013 in STL 2014

področje
STL 2012

Spletna
trgovina

področje
STL 2013

področje
STL 2014

Skupno
število
osvojenih
naslovov
Skupni
zmagovalec
STL

2

0

4

Skupno
število
osvojenih
naslovov
Glas
ljudstva

Skupno
število
vseh
osvojenih
naslovov

Mimovrste

Skupni
zmagovalec, IT

/

Skupni
zmagovalec,
Spletni
nakupovalni
center

Printink

/

Skupni
zmagovalec, IT

Pisarna in šola

1

0

3

Ličila

/

Glas ljudstva,
Moda/zdravje

Glas ljudstva

0

2

3

Biroteka

Glas ljudstva

Dom in vrt

/

0

1

2

Silux

/

Avto-moto/šport

Avto-moto

0

0

2

Akcija

Avdio/video/foto

/

/

0

0

1

Prva liga

Avto-moto/šport

/

/

0

0

1

Vitalabo

Moda/zdravje

/

/

0

0

1

Zabavno

Novi trgovci

/

/

0

0

1

Bigbang

/

Avdio/video/foto

/

0

0

1

Metroshop

/

Novi trgovci

/

0

0

1

Conrad

/

/

Dom in vrt

0

0

1

Skrivnosti

/

/

Erotika

0

0

1

Malinca

/

/

Hrana in pijača

0

0

1

Funky

/

/

0

0

1

Ecco-verde

/

/

0

0

1

Brodi

/

/

0

0

1

Extremevital
Gizzmo

/
/

/
/

Igre in igrače
Lepota in
zdravje
Oblačila in
obutev
Šport
Telefonija

0
0

0
0

1
1

2
2
2

Legenda
največje doseženo skupno število zmag v kategoriji Skupni zmagovalec STL
največje doseženo skupno število zmag na področju Glas ljudstva
števila vseh osvojenih naslovov prvih petih najbolje ocenjenih spletnih strani
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3.3

IZBIRA IN PREDSTAVITEV MATERIALOV IN DELOVNIH POSTOPKOV

Atributi uporabniških vmesnikov za spletno prodajo, ki so predstavljeni v teoretičnih
izhodiščih magistrskega dela v prejšnjih poglavjih, glede na rezultate številnih študij
sodijo med najbolj relevantne kriterije kakovostnih spletnih trgovin. Po zgledu različnih
analitikov in članov žirij za vrednotenje spletnih strani smo izmed njih izbrali 90
najpomembnejših in obenem takšnih, da jih je možno objektivno ovrednotiti. Glede na
relacije med njimi smo jih za lažji pregled kategorizirali v sedem smiselnih sklopov:
1) oblikovno podobo,
2) vsebino,
3) interaktivnost,
4) navigacijo,
5) tehnični vidik,
6) uporabnost in
7) marketinški vidik.
Kriteriji kakovostno oblikovanega uporabniškega vmesnika za spletno prodajo v
sedmih kategorijah, prikazanih v preglednici (Preglednica 2), predstavljajo temelj
večkriterijskega modela za analizo uporabniških vmesnikov za spletno prodajo. Model,
ki smo ga oblikovali, opravlja funkcijo raziskovalne metode. Materiali za izvedbo
analize spletnih trgovin so strojna in programska oprema (urejevalnik besedil MS
Word, Adobe Photoshop) ter dostop do svetovnega spleta z različnimi brskalniki:
Google Chrome, Internet Explorer, Safari in Mozilla Firefox.
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Preglednica 2: Strukturiranje kriterijev kakovostno oblikovanega uporabniškega
vmesnika za spletno prodajo
1. kategorija kriterijev: OBLIKOVNA PODOBA
1.1 Začetna spletna stran
 Umestitev najpomembnejše informacije na zgornji tretjini ali sredini zaslona
 Umestitev imena in logotipa na začetni strani in vseh straneh
 Umestitev praznih robov ob straneh
 Enostavna sledljivost vzorcu branja (vzorec branja v skladu s kulturnimi vzorci slovenskih
uporabnikov od leve proti desni in od zgoraj navzdol)
1.2 Pisava
 Čitljiva pisava (ni pretirano dekorativna)
 Večja velikost srednjega črkovnega pasu
 Naslovna besedila so večje stopnje (v večji velikosti od 14 tipografskih enot)
 Pisava za opombe oziroma pojasnjevalno besedilo je manjše stopnje od velikosti
naslovnega besedila
1.3 Barve
1.3.1 Barve črk in ozadja besedila
 Primerna izbira kombinacije barv ozadja in črk (uporaba kontrasta med ozadjem in črkami)
 Doseganje večje stopnje berljivosti z uporabo pozitivnega kontrasta med črkami in ozadjem
(temne črke na svetlem ozadju)
 Doseganje največje stopnje berljivosti z uporabo belega ozadja in črnih črk
1.3.2 Barve in barvne kombinacije celostne podobe spletne trgovine
 Uporaba enega izmed konceptov (koncepta komplementarnih parov barv/koncepta
razdeljenih komplementarnih parov/koncepta dvojnih komplementarnih parov/koncepta
analognih barv/koncepta triade/monokromatskega koncepta)
 Pretežna uporaba hladnih barv
 Pretežna uporaba modre ali oranžne barve
 Ozadje je ves čas enako
1.3.3 Prilagoditev barv za potrebe barvno slepih
 Odsotnost kombinacij modre in rdeče ali zelene in rdeče
1.4 Grafični in zvočni elementi
1.4.1 Dinamični grafični elementi
 Uporaba dinamičnih grafičnih elementov ni moteča (uporablja se za opozorila na
spremembe in novosti na spletni strani ali oglasna okenca ipd.)
 O postopku nalaganja vsebin uporabnike obvešča poseben dinamični grafični element
1.4.2 Zvočni elementi
 Prisotnost zvočnih opozoril (za opozarjanje na novosti, ugodnosti, možnosti interakcije s
svetovalci, zmanjšanje števila izdelka na zalogi, popuste ipd.)
1.4.3 Funkcijski gumbi in povezave
 Enostavna zaznava/interpretacija gumbov zaradi senčenja, navidezne izbočenosti ali drugih
vizualnih učinkov
 Spremenjen videz aktiviranega gumba (sprememba barve ali oblike)
 Enostavna zaznava/interpretacija povezav zaradi podčrtane in/ali modro obarvane pisave ali
drugega načina opozarjanja na povezavo)
1.4.4 Slike
 Primerna kakovost slik (odsotnost nazobčanih robov in drugih vizualnih šumov)
 Možnost povečave slike izdelka
 Tridimenzionalni prikaz izdelka (možnost rotacije izdelka)
 Slike izdelkov/oglasi vključujejo človeške obraze

se nadaljuje
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nadaljevanje
1.5 Preglednost
 Razporeditev izdelkov v kategorije
 Razporeditev izdelkov v podkategorije
 Ločevanje kategorij z barvami ali drugimi karakteristikami
 Poimenovanje kategorij z enostavnimi besedami

2. kategorija kriterijev: VSEBINA
2.1 Ustreznost opisov izdelkov
 Slovnična pravilnost
 Odsotnost tipkarskih napak
 Kratek in jedrnat, ne preobsežen opis oziroma podajanje vsebine v več ločenih, krajših
besedilnih enotah
 Možnost prikaza obsežnejše besedilne predstavitve na drugih spletnih mestih ali straneh
 Kratki in jasni naslovi
 Poudarjanje ključnih besed

3. kategorija kriterijev: INTERAKTIVNOST





Zagotavljanje vsaj ene izmed oblik interakcije z uporabniki
Možnost uporabe »online« službe za pomoč uporabnikom
Pregled izbranih odgovorov na najpogostejša vprašanja (FAQ)
Možnost prijave na prejemanje e-novic/SMS sporočil

4. kategorija kriterijev: NAVIGACIJA
 Prisotnost navigacije na vsaki strani spletnega mesta (z izjemo začetne strani)
 Navigacija je na vsaki strani na enakem mestu in v enaki podobi
 Navigacijo sestavljajo glavna navigacija, lokalna navigacija in drobni tisk
4.1 Glavna navigacija
 Glavna navigacija je umeščena na zgornji rob zaslona
 Vključuje naslov spletnega mesta oziroma ime in logotip podjetja
 Vključuje pripomočke (povezava do začetne strani, navodila in usmeritve za uporabo
trgovine, nakupovalni voziček/vrečka)
 Vključuje kategorije in podkategorije izdelkov
 Vključuje jasno oznako uporabnikovega mesta nahajanja
4.2 Lokalna navigacija
 Lokalna navigacija je umeščena na levi rob zaslona
 Stolpec se začne z imenom strani, pod njim pa si sledijo možnosti oziroma povezave do
strani
4.3 Drobni tisk
 Drobni tisk je umeščen na skrajno spodnji rob zaslona
 Vključuje povezavo do sorodnih strani
 Vključuje pravila in pogoje poslovanja
 Vključuje podatke o morebitni fizični poslovalnici/druge podatke o podjetju

5. kategorija kriterijev: TEHNIČNI VIDIK





Pravilno prikazovanje črk
Pravilno prikazovanje ikon, slik in/ali videa
Delovanje povezav
Pri pravilno delujočih elementih spletne predstavitve izbira različnih brskalnikov (Chrome,
Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox) ne povzroči pojava napak

se nadaljuje
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nadaljevanje
6. kategorija kriterijev: UPORABNOST
 Možnost predstavitve v tujem jeziku
6.1 Možnost prilagoditve uporabniškega vmesnika glede na profil vsakega uporabnika
 Možnost prilagoditve osebnih podatkov uporabniškega računa
 Možnost izbire priljubljenih izdelčnih kategorij ali seznama priljubljenih izdelkov
 Možnost prilagoditve prikaza seznama izdelkov s pomočjo filtrov za določen tip izdelkov po
uporabnikovih željah
 Samodejen prikaz predlaganih izdelkov
 Samodejen prikaz zadnjih gledanih izdelkov
 Možnost sledenja aktivnostim
 Možnost prilagoditve podobe uporabniškega vmesnika po uporabnikovih željah

7. kategorija kriterijev: MARKETINŠKI VIDIK
7.1 Promocija spletne trgovine
 Uvrstitev spletnega mesta analizirane trgovine na prvo mesto zadetkov v iskalniku Google
ob vnosu imena podjetja v iskalno polje
 Uvrstitev spletnega mesta analizirane trgovine na prvo mesto zadetkov v iskalniku Google
ob vnosu imena izdelka v iskalno polje
 Promocija spletne trgovine na socialnih omrežjih (Facebook/Twitter/Google+/Youtube)
7.2 Informacije o izdelkih ali storitvah
 O izdelku ali storitvi je podan besedilni opis
 Opise izdelkov dopolnjujejo mnenja kupcev
 Lastnosti izdelka so prikazane s pomočjo slik
 Lastnosti izdelka so prikazane s pomočjo videa
 Možnost primerjave izbranega izdelka z njegovimi alternativami (glede na ceno ali druge
karakteristike)
 Cena izbranega izdelka/-ov je vidna na vsakem koraku nakupa
 Prisotnost gumba za izvedbo naročila na vsakem koraku nakupa (»Dodaj v
voziček/košarico«, »Nakup« …)
 Uporaba pospeševalcev prodaje tipa 1: izražanje iste ugodnosti na drug način, npr. prikaz
cene posameznega obroka namesto polne cene
 Uporaba pospeševalcev prodaje tipa 2: posebne ugodnosti ali popusti za registrirane
uporabnike/nove člane ipd.
7.3 Asortiman
 Asortiman obsega 1000 ali več izdelkov
7.4 Zagotavljanje varnosti potrošnika
 Fleksibilnost pri načinu plačila
 Zaščita individualnega računa z uporabniškim imenom in geslom
7.4.1 Pogoji zasebnosti
 Seznanitev uporabnikov s pogoji zasebnosti (prisotnost določb o varovanju osebnih
podatkov)
 Podatki o upravljavcu z osebnimi podatki uporabnikov
 Podatki o tem, za katere osebne podatke uporabnikov gre
 Podatki o tem, za kakšen namen bo upravljavec obdeloval osebne podatke uporabnikov
7.4.2 Pogoji poslovanja
 Seznanitev uporabnikov s pogoji poslovanja (prisotnost določb o varovanju potrošnikov)
 Možnost prenosa in reproduciranja pogojev poslovanja (zakonsko obvezno)
 Pojasnilo o všteti ali ne-všteti poštnini in njeni vrednosti (zakonsko obvezno)
 Seznanitev z možnostjo vračila izdelka brez pojasnil v roku 14 dni (zakonsko obvezno)
 Podatki o načinu obravnavanja reklamacij in upoštevanju garancije (zakonsko neobvezno)
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3.4

OPIS POTEKA RAZISKAVE IN ANALIZE VZORCA

Potek raziskave sestavljata dve fazi:
1) v prvi fazi smo izbranih 90 kriterijev kakovostnih uporabniških vmesnikov za
prodajo skupaj s praznimi polji združili v preglednici (Priloga 1), ki nam je pri
analizi 20h spletnih trgovin služila za vpisovanje podatkov,
2) nato pa smo z dostopom do svetovnega spleta in brskalnikom Google Chrome
(pri analizi kriterijev v kategoriji »tehnični vidik« tudi z brskalniki Internet
Explorer, Safari in Mozilla Firefox) za vsako izmed spletnih trgovin preverili,
katere izmed predhodno določenih 90 kriterijev v sedmih kategorijah izpolnjuje
in katerih ne. Za vsak izpolnjen kriterij smo v prazno celico ob posameznem
kriteriju vnesli število 1, v primeru kakršnegakoli odstopanja oziroma
neizpolnjevanja kriterija pa smo v celico vnesli število 0.
Po zaključenem vnosu rezultatov analize v preglednico smo glede na skupno število
analiziranih kriterijev (N=90) izračunali delež doseženih kriterijev kakovosti
uporabniških vmesnikov za spletno prodajo za posamezno spletno trgovino. Da bi
lahko primerjali rezultate raziskave STL v obdobju med letoma 2012 in 2014 z rezultati
analize, ki smo jo opravili s pomočjo lastnega modela, smo za vsako spletno trgovino
izračunali tudi število doseženih kriterijev v posameznih kategorijah kriterijev. Za
analizirane spletne trgovine smo določili, ali v posamezni kategoriji kriterijev dosegajo
nadpovprečne, povprečne ali podpovprečne rezultate, ter pridobljene podatke
primerjali med sabo. Ugotovljene podobnosti in razlike med rezultati obeh raziskav ter
med spletnimi trgovinami, ki so bile pri projektu STL v obdobju med letoma 2012 in
2014 bolje ocenjene, in spletnimi trgovinami, ki so pri omenjenem projektu v istem
obdobju dosegle slabše uvrstitve, so predstavljene v poglavju Rezultati z razpravo.
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

Analiza kriterijev kakovostnih uporabniških vmesnikov za spletno prodajo v sedmih
kategorijah na vzorcu 20 spletnih trgovin, ki so v obdobju med letoma 2012 in 2014
osvojile naslov zmagovalca na vsaj enem izmed področij pri projektu STL, je pokazala,
da spletna trgovina Mimovrste, ki je pri omenjenem projektu dosegla največje skupno
število naslovov najboljšega spletnega trgovca na kateremkoli področju, izpolnjuje
največji delež kriterijev kakovostnih spletnih trgovin. Od skupno 90 možnih kriterijev jih
je dosegla 79, kar predstavlja 87,78 odstotni delež. S to ugotovitvijo lahko potrdimo
prvo hipotezo. Uvrstitev spletne trgovine Mimovrste na prvo mesto glede na odstotek
izpolnjenih kriterijev v primerjavi z drugimi enotami v vzorcu nazorneje prikazuje
spodnja preglednica (Preglednica 3).
Preglednica 3: Uvrstitev spletnih trgovin glede na skupno število oziroma delež
izpolnjenih kriterijev kakovostnih uporabniških vmesnikov

Spletna
trgovina

Uvrstitev glede na delež
izpolnjenih kriterijev
kakovostne spletne
trgovine pri analizi
uporabniških vmesnikov

Skupno število izpolnjenih
kriterijev kakovostne spletne
trgovine pri analizi
uporabniških vmesnikov (št.
izpolnjenih kriterijev od
skupno 90 možnih)

Skupno število
izpolnjenih kriterijev
kakovostne spletne
trgovine pri analizi
uporabniških vmesnikov
(%)

Mimovrste
Conrad

1.
2.

mesto
mesto

79
78

87,78
86,67

Ličila
Silux

3.

mesto

76

84,44

Akcija
Bigbang
Vitalabo

4.

mesto

75

83,33

Extremevital

5.

mesto

74

82,22

Ecco-verde
Beseničar

6.

mesto

72

80,00

Skrivnosti
Malinca
Prva liga
Brodi

7.

mesto

71

78,89

Gizzmo
Printink
Zabavno

8. mesto
9. mesto
10. mesto

70
69
67

77,78
76,67
74,44

Biroteka
Metroshop

11. mesto

66

73,33

Funky

12. mesto

64

71,11
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Glede na skupno število izpolnjenih kriterijev kakovostnih uporabniških vmesnikov pri
ostalih analiziranih trgovinah lahko ugotovimo, da je delež izpolnjenih kriterijev pri
spletnih straneh, ki so pri projektu STL v obdobju med letoma 2012 in 2014 dosegle
skupno dva ali več naslovov na kateremkoli področju (Mimovrste, Ličila, Printink,
Biroteka in Silux), v povprečju večji od deleža izpolnjenih kriterijev spletnih strani, ki so
pri omenjenem projektu v istem obdobju skupno osvojile zgolj en naslov (Conrad,
Akcija, Bigbang, Extremevital, Vitalabo, Ecco-verde, Beseničar, Skrivnosti, Malinca,
Prva liga, Brodi, Gizzmo, Zabavno, Metroshop in Funky). Povprečni delež izpolnjenih
kriterijev pri prvih je 81,33 %, medtem ko pri drugih predstavlja 79,41 %. S to
ugotovitvijo lahko potrdimo drugo zastavljeno hipotezo.
Ugotovili smo, da se rezultati pričujoče raziskave, ki temelji na analizi kriterijev, v večini
primerov ujemajo z rezultati raziskave STL, ki temelji na rezultatih anket. Podatki,
prikazani s stolpčnim diagramom na naslednji strani (Slika 1), ki smo jih pridobili z
analizo, kažejo, da spletne trgovine, ki so pri projektu STL v obdobju treh let dosegale
boljše rezultate, v povprečju izpolnjujejo več kriterijev od tistih, ki so pri omenjenem
projektu v istem časovnem obdobju dosegale slabše rezultate. Rezultati so na
diagramu (Slika 1) poleg stolpcev zaradi enostavnejše primerjave ene in druge
raziskave ponazorjeni tudi s trendnima črtama. Glede na padajoči premici lahko
vidimo, da je razvrstitev spletnih trgovin od najboljše do najslabše pri obeh raziskavah
podobna. Za večino primerov analiziranih spletnih strani se je izkazalo, da so
uporabniki, ki so s pomočjo anketnih vprašalnikov ocenjevali uporabniško izkušnjo pri
projektu STL med letoma 2012 in 2014, zaznali višjo kakovost pri tistih spletnih
trgovinah, ki dejansko izpolnjujejo večje število kriterijev kakovostnih spletnih trgovin.
Vendar pa to ne velja v vseh primerih.
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Slika 1: Primerjava rezultatov analize kriterijev kakovostne spletne trgovine in
raziskav STL med letoma 2012 in 2014
V treh primerih se izpolnjevanje visokega deleža kriterijev ne ujema s stopnjo
zadovoljstva uporabnikov in zaznano kakovostjo uporabniške izkušnje (Slika 1). S
86,67 odstotnim deležem izpolnjenih kriterijev se je poleg trgovine Mimovrste in
trgovine Ličila med prve tri namreč uvrstila tudi spletna trgovina Conrad, ki je pri
projektu STL v obdobju treh let skupno osvojila zgolj en naslov zmagovalca na
kateremkoli področju, trgovini Printink in Biroteka pa kljub dobrim ocenam s strani
ljudstva in strokovne žirije STL pri analizi nista dosegli visokega deleža izpolnjenih
kriterijev. Razlog za neskladje rezultatov obeh raziskav oziroma odstopanje pri teh
izjemah je vpliv različnih dejavnikov in okoliščin na rezultate anket STL, med katere
sodijo npr. različno število anketirancev v posameznem letu izvedbe projekta, razlike
v promociji spletnih mest z namenom podpore uporabnikov pri izpolnjevanju anket,
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konkurenca med trgovci v določenem letu izvedbe projekta, konkurenca med trgovci
na specifičnem področju izdelkov idr.
Povprečni delež izpolnjenih kriterijev pri spletnih trgovinah, ki so bile pri projektu STL
v obdobju treh let bolje ali slabše uvrščene, nam poda zgolj splošno informacijo o
kakovosti uporabniških vmesnikov. Da bi pridobili še podrobnejše informacije o
razlikah med prvimi in drugimi, smo v nadaljevanju za obe skupini spletnih mest
preverili tudi število izpolnjenih kriterijev po posameznih kategorijah. Rezultati, razvidni
iz naslednje preglednice (Preglednica 4), so pokazali, da spletne trgovine, ki so bile pri
projektu STL v obdobju treh let bolje uvrščene, za razliko od slabše uvrščenih v
povprečju ne izpolnjujejo le večjega deleža kriterijev kakovosti, temveč boljše rezultate
dosegajo tudi v večjem številu kategorij kriterijev. S to ugotovitvijo lahko potrdimo tretjo
izmed zastavljenih hipotez.
Preglednica 4: Povprečni deleži izpolnjenih kriterijev v posameznih kategorijah pri
spletnih straneh, ki so bile pri projektu STL bolje ali slabše ocenjene

Kategorija kriterijev

Povprečni delež izpolnjenih kriterijev
v posamezni kategoriji pri bolje
uvrščenih spletnih straneh, ki so v
obdobju med letoma 2012 in 2014 pri
projektu STL skupno osvojile
najmanj dva naslova

Povprečni delež izpolnjenih kriterijev
v posamezni kategoriji pri slabše
uvrščenih spletnih straneh, ki so v
obdobju med letoma 2012 in 2014 pri
projektu STL skupno osvojile zgolj
en naslov

Oblikovna podoba

78,67 %

80 %

Vsebina

83,33 %

65,56 %

Interaktivnost

75 %

70 %

Navigacija

88,57 %

94,76 %

Tehnični vidik

85 %

70 %

Uporabnost

65 %

58,33 %

Marketinški vidik

85,83 %

83,61 %

75 %
70%%

Legenda
večji povprečni delež izpolnjenih kriterijev v posamezni
kategoriji kriterijev v posamezni
manjši povprečni delež izpolnjenih
kategoriji
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Kategorije, pri katerih so pri projektu STL bolje uvrščene spletne strani (Mimovrste,
Ličila, Printink, Biroteka in Silux) v povprečju izpolnile več kriterijev od slabše uvrščenih
spletnih trgovin, so »vsebina«, »interaktivnost«, »tehnični vidik«, »uporabnost« in
»marketinški vidik«. Največje razlike med povprečnim deležem izpolnjenih kriterijev
bolje uvrščenih spletnih trgovin in povprečnim deležem izpolnjenih kriterijev slabše
uvrščenih spletnih trgovin smo ugotovili pri vsebini in tehničnem vidiku.
Situacija je ravno obratna pri kategorijah »oblikovna podoba« in »navigacija«, saj pri
teh dveh kategorijah več kriterijev izpolnjujejo slabše uvrščene trgovine. Pri teh dveh
kategorijah je večja razlika med povprečnim številom izpolnjenih kriterijev med bolje in
slabše uvrščenimi spletnimi stranmi prisotna pri navigaciji.
Rezultati izvedene analize so pokazali, da je večina anketiranih uporabnikov pri
projektu STL med letoma 2012 in 2014 kot kakovostnejše ocenila tiste spletne strani,
ki so dosegle večji delež izpolnjenih kriterijev v kategorijah »vsebina«, »interaktivnost«,
»tehnični vidik«, »uporabnost« in »marketinški vidik«, medtem ko spletnih strani z
večjim deležem izpolnjenih kriterijev v kategorijah »oblikovna podoba« in »navigacija«
niso zaznali kot kakovostne.
Glede na raziskovalno vprašanje smo v nadaljevanju iz pridobljenih podatkov
izračunali povprečne vrednosti izpolnjenih kriterijev in ugotovili, v katerih kategorijah
posamezne strani od njih pozitivno ali negativno odstopajo. Rezultati so predstavljeni
v preglednici na naslednji strani (Preglednica 5).
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Preglednica 5: Ocene spletnih strani v posameznih kategorijah glede na povprečne
vrednosti izpolnjenih kriterijev
Spletna
trgovina

Oblikovna
podoba

Mimovrste
Ličila
Printink
Biroteka
Silux
Akcija
Prva liga
Vitalabo
Zabavno
Bigbang
Metroshop
Conrad
Skrivnosti
Malinca
Funky
Beseničar
Ecco-verde
Brodi
Extremevital
Gizzmo
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Legenda
nadpovprečno ocenjene kategorije kriterijev
povprečno ocenjene kategorije kriterijev
podpovprečno ocenjene kategorije kriterijev

Primerjava podatkov je pokazala, da spletna trgovina Mimovrste, ki je pri projektu STL
v obdobju med letoma 2012 in 2014 osvojila največ naslovov zmagovalca na
kateremkoli področju, izmed vseh analiziranih spletnih trgovin edina dosega
nadpovprečne rezultate v večini kategorij kriterijev in obenem v nobeni kategoriji ne
dosega podpovprečnih rezultatov. S to ugotovitvijo lahko potrdimo tudi zadnjo (četrto)
zastavljeno hipotezo.
Spletna trgovina Ličila, ki je pri projektu STL v obdobju med letoma 2012 in 2014
osvojila največ naslovov zmagovalca na področju Glas ljudstva, prav tako v nobeni
izmed kategorij ne dosega podpovprečnih rezultatov. Poleg spletnih trgovin Mimovrste
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in Ličila so pri projektu STL v obdobju med letoma 2012 in 2014 skupno dva ali več
naslovov na kateremkoli tekmovalnem področju osvojile tudi trgovine Printink, Biroteka
in Silux. Pri bolje uvrščenih spletnih trgovinah je največkrat nadpovprečno ocenjena
kategorija kriterijev »vsebina«. Pri slabše uvrščenih spletnih trgovinah, ki so pri
projektu STL v istem obdobju osvojile en sam naslov na kateremkoli področju, pa je
največkrat podpovprečno ocenjena kategorija »uporabnost«. Na podlagi teh rezultatov
lahko ugotovimo, da je bila pri omenjenem projektu v časovnem okviru treh let za boljšo
uvrstitev najpogosteje ključnega pomena vsebina spletnih trgovin, za slabšo uvrstitev
in manjše število osvojenih naslovov pa je bila razlog največkrat slaba oziroma
podpovprečna uporabnost spletne trgovine.
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5

ZAKLJUČKI

Rezultati opravljene analize z uporabo lastnega modela za vrednotenje uporabniških
vmesnikov za spletno prodajo, ki temelji na objektivnih ocenah kriterijev kakovosti, so
bili pri večini analiziranih spletnih strani v vzorcu ujemajoči se z rezultati raziskave STL,
ki temelji na subjektivnih ocenah anketiranih uporabnikov in strokovne žirije. Rezultati
so potrditve vseh štirih zastavljenih hipotez, obenem pa podajajo tudi odgovor na
zastavljeno raziskovalno vprašanje.
Spletna trgovina Mimovrste, ki je pri projektu STL v obdobju med letoma 2012 in 2014
dosegla največje skupno število naslovov najboljšega spletnega trgovca na
kateremkoli področju, je pri analizi izpolnjevala 87,78 % delež kriterijev kakovosti. S
tem smo potrdili prvo hipotezo, da bo izmed dvajsetih analiziranih spletnih mest
izpolnjevala največji delež kriterijev.
Spletne trgovine, ki so bile pri projektu STL med letoma 2012 in 2014 bolje uvrščene
(so dosegle skupno dva ali več naslovov na kateremkoli področju), so v povprečju
izpolnjevale 81,33 % delež kriterijev, slabše uvrščene (ki so pri projektu STL dosegle
zgolj en naslov), pa so v povprečju izpolnjevale 79,41 % delež kriterijev. Z ugotovitvijo
smo potrdili drugo zastavljeno hipotezo, da bodo trgovine z boljšo uvrstitvijo pri
omenjenem projektu dosegale večji delež kriterijev kakovosti kot slabše uvrščene.
Bolje uvrščene spletne trgovine so v povprečju izpolnjevale večji delež kriterijev
kakovosti od slabše uvrščenih pri petih od skupno sedmih kategorij. Glede na to smo
potrdili tretjo hipotezo, da bodo bolje uvrščene spletne trgovine pri projektu STL v
povprečju dosegale boljše rezultate od slabše uvrščenih tudi pri večjem številu
kategorij kriterijev.
Spletna trgovina Mimovrste je pri štirih kategorijah kriterijev od skupno sedmih dosegla
nadpovprečne rezultate, pri treh kategorijah pa so bili rezultati povprečni. S to
ugotovitvijo smo potrdili tudi četrto hipotezo, da bo v večini kategorij kriterijev dosegala
nadpovprečne rezultate in v nobeni kategoriji podpovprečnih.
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Pri bolje uvrščenih spletnih trgovinah, ki so pri raziskavi STL osvojile najmanj dva
naslova zmagovalca, je bila nadpovprečno najpogosteje ocenjena kakovost vsebine,
medtem ko je bila pri slabše uvrščenih spletnih straneh podpovprečno najpogosteje
ocenjena uporabnost. S to ugotovitvijo smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno
vprašanje, katere nadpovprečno ocenjene kategorije kriterijev so skupne pri projektu
STL bolje uvrščenim in katere slabše uvrščenim trgovinam.
Model za vrednotenje kakovosti uporabniških vmesnikov za spletno prodajo, ki smo ga
razvili, se je v praksi izkazal za zanesljivo, ponovljivo in preverljivo raziskovalno
metodo, s katero lahko za vsako enoto v vzorcu pridobimo objektivno oceno njene
kakovosti. Tako raziskovalna metoda, ki je bila oblikovana, kot tudi rezultati pričujoče
raziskave, ki so bili pridobljeni z njeno uporabo v praksi, imajo uporabno vrednost za
spletne tržnike, oblikovalce in razvijalce spletnih mest.
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