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Povzetek
Spletni tečaji in odzivne spletne strani sta pojma, ki se jima daje v današnjem času vedno več
pomena. A tako kot spletni tečaji niso vsi enaki po kvaliteti, tudi zgolj hitra in odzivna
predstavitvena stran dolgoročno kaj dosti ne pomaga, če je vizualna podoba neskladna s
celotno podobo podjetja.
V diplomski nalogi je obravnavana grafična ureditev nove spletne strani za spletne tečaje
podjetja Dosezi sanje. Prvi del zajema analizo obstoječih spletnih produktov podjetja in
analizo spletnih tečajev podjetij, ki so ţe več let vešči v izvajanju spletnih tečajev. Po
pridobljenih podatkih se posveti čas načrtovanju in kreiranju novih zamisli in izhodiščnih
točk. V delu oblikovanja so opisane strategije, tehnologije in stili, ki so bili uporabljeni za
ureditev video treningov, kontrolnih seznamov, povzetkov vaj, logotipov in končnega videza
nove izboljšane spletne strani.
Ključne besede: spletna stran, spletni tečaj, sistem za upravljanje učenja, oblikovanje, spletno
učenje, video, video montaţa, materialno oblikovanje, ploskovno oblikovanje

Abstract
Online courses and responsive websites are two terms that are given each year more and more
importance. But as all online courses are not equal in quality, also a quick and responsive
main page doesn't help much in a long term, if the design is inconsistent with the overall
image of the company.
The thesis discusses the design settlement of the new website for online courses of the
company Dosezi sanje. The first part deals with the analysis of the existing online products of
the company and the analysis of other companies’ online courses. The obtained data is used
for planning and brainstorming new ideas and starting points, that are then applied in the
designing part, where are described the strategies, technologies and styles that were used to
develop the course video trainings, checklists, exercise summaries and the final appearance of
the new improved website.
Keywords: website, online course, learning management system, design, online learning,
video, video editing, material design, flat design

Poglavje 1

Uvod

Spletni tečaji (ali tudi spletne delavnice, spletne akademije, spletne učilnice) so vedno bolj
popularna oblika učenja. »Formalno in neformalno učenje preko interneta igra vedno bolj
pomembno vlogo v zdajšnji moderni družbi znanja« [1]. »Orodje, ki se ga najpogosteje
uporablja za spletno učenje, je sistem za upravljanje učenja (angl. learning management
system, v nadaljevanju LMS). 100 % univerz ima vsaj en LMS in 79,5 % večjih podjetij
uporablja te sisteme pri njihovih pobudah za e-učenje« [2]. LMS lahko vključuje vaje, kvize,
vprašalnike in preko njih omogoča interakcijo med člani fakultete ali organizacije in učenci.
Je sistem, ki se ga uporablja za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje določenega učnega
procesa. Člani fakultete ali podjetja lahko sami naloţijo vsebino učne snovi, spremljajo
napredek učencev, ocenjujejo njihovo uspešnost in znotraj forumov odgovarjajo na njihova
vprašanja [3]. LMS sistemi niso najnovejša modna muha. Obstajajo ţe vse od konca 90. let
prejšnjega stoletja, a kljub temu številna podjetja in organizacije še vedno ne izkoristijo vsega
potenciala, ki ga ponujajo. Večina izobraţevalnih institucij ga tako navadno uporablja zgolj
kot nekakšno skladišče vsebin [4].
V podjetju Dosezi sanje smo prvič stopili na pot spletnega učenja septembra 2013. Kljub
temu, da se je takrat gradivo pošiljalo še preko elektronske pošte, bi lahko rekli, da smo bili
eni izmed prvih podjetij v Sloveniji v naši branţi, ki so svoje storitve začeli deliti s klienti na
takšen način. Primeri iz tujine so nas namreč prepričali, da se v dobi hitrega interneta in vedno
boljše tehnologije, ni treba prevaţati iz enega konca Slovenije na drugi, da se svoje znanje
poda naprej in pri tem še zasluţi. Računalnik, vnaprej pripravljena vsebina in elektronska
pošta so igrali ključno vlogo pri realizaciji te ideje. Ţelja po izboljšanju uporabniške izkušnje,
optimizaciji časa in vera v prihodnost spletnega učenja nas je pripeljala do odločitve, da način
izvajanja spletnih tečajev dvignemo še eno stopnico višje. Aprila 2014 so tako vsi do takrat
obstoječi spletni tečaji dobili svojo spletno stran. Udeleţenci so lahko do zakupljene vsebine
dostopali preko dodeljenega uporabniškega imena in gesla. Prav tako so bili kot novost
dodani video treningi in avtomatski prikaz novih vsebin po tednih.
Kljub zadovoljstvu kupcev smo v teh dveh letih naleteli na določene vizualne, strateške in
uporabniške izzive, zaradi katerih smo manj intenzivno promovirali obstoječe oz. razvijali
nove spletne tečaje. Hrepenenje po novi vizualni podobi spletnih tečajev, ki bi bila skladna s
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celotno podobo našega podjetja, in ki bi sledila trenutno najbolj aktualnim trendom iz tujine,
je tlelo ţe nekaj časa. Namen te diplomske naloge je tako grafično oblikovanje novega,
boljšega vmesnika za spletne tečaje podjetja Dosezi sanje.
V nadaljevanju diplomskega dela bomo najprej naredili temeljito analizo ţe obstoječih
spletnih tečajev podjetja. Ţelimo namreč izrisati konkretne začetne temelje, da vidimo, kje
smo trenutno, katerih napak ne ţelimo več ponoviti in kaj lahko izboljšamo. Posvetili se bomo
tudi analizi spletnih tečajev tujih avtorjev, ki jih smatramo kot zgled in katerim bi radi bili
vizualno podobni. Tretje poglavje je posvečeno idejni zasnovi. Na podlagi zbranih analitičnih
podatkov začnemo načrtovati novo podobo strani, kjer se bodo izvajali vsi spletni tečaji
podjetja. Četrto poglavje predstavlja postopek grafičnega oblikovanja različnih elementov
znotraj spletnega tečaja. Pojasnjene so uporabljene tehnologije in kaj smo ţeleli doseči z
izbiro določenega elementa in barve na strani. Sklepni del se zaključi s povzetkom izzivov in
idejami za nadaljnji razvoj.

Poglavje 2

Analiza

»Vid je naš daleč najbolj prevladujoč čut, ki zaseda polovico virov v naših možganih.
Vizualna analiza stvari se posledično prične presenetljivo zgodaj, od trenutka, ko svetloba
prvič zadene očesno mrežnico« [5].
Vizualna podoba, ki jo uporabimo pri izdelavi spletne strani, vse od izbire barv, tipografije in
ostalih grafičnih elementov, zato igra še kako pomembno vlogo. Enako vlogo igrajo tudi
navigacija in postavitev elementov.
Dotaknimo se najprej barv, ki igrajo pomembno vlogo v našem vsakdanjiku. Barve imajo
moč, da na zanimiv in unikaten način poveţejo naša čustva, ravno zato nam lahko precej
pomagajo pri tem, kako pristopiti k oblikovanju, saj se jih lahko uporabi kot močno
marketinško orodje. Izredno pomembno je, da izbira barv vedno odraţa sporočilo, ki ga ţeli
podjetje deliti s svojimi izdelki. Ravno barva je tista prva stvar, ki pritegne pogled
obiskovalca in ga vodi po strani, zato je pomembno, da so barve v grafični podobi namensko
izbrane in da za njihovo uporabo stoji določen pomen [6].
Color Marketing Group sestavlja 1000 strokovnjakov za barve iz različnih industrij na svetu.
Preko različnih raziskav so ugotovili, da barva poveča prepoznavnost blagovne znamke tudi
za več kot 80 odstotkov, pohitri učenje s 55 na 78 odstotkov in zviša obseg razumevanja za 73
odstotkov [7]. To so vse prej kot zanemarljivi podatki. Kljub temu se, ţal, dogaja, da
izdelovalci spletnih strani vse prepogostokrat mislijo, da se lahko izmuznejo z barvami, ki se
na videz ujemajo ali pisavami, ki so si glede na občutek blizu. Grafično oblikovanje spletne
strani, ki bo podpiralo stil blagovne znamke, je prav tako pomembno kot kakšen drug projekt,
zato sta konsistentna barvna paleta in paleta pisav še kako pomembni [8].
Enako velja pri izbiri pisav. »Optimizacija tipografije pomeni tudi optimizacijo berljivosti,
dostopnosti, uporabnosti in celostnega grafičnega ravnovesja« [9]. A tudi tukaj je bilo
ugotovljeno, da so podrobnosti, povezane s tipografskimi slogi iz strani izdelovalcev spletnih
strani, spregledane ţe predolgo časa [10].
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Če ţelimo naš grafični vmesnik za nove spletne tečaje oblikovati tako, da bo upošteval
sodobne trende, da bo skladen s celotno podobo podjetja Dosezi sanje in intuitiven za
tečajnika, je pomembno, da analiziramo svoje trenutno obstoječe spletne tečaje.
Ponudijo nam namreč lahko izredno povratno informacijo o tem, čemu se ţelimo pri novem
vmesniku izogniti, katerih napak ne ţelimo ponoviti, kaj nam je všeč in kaj ne, kaj bi lahko še
dodali ali izboljšali. Prvo podpoglavje bo namenjeno analizi obstoječih spletnih tečajev.
Drugo podpoglavje bo posvečeno pregledu videza in postavitve strani drugih podjetnikov, ki
prav tako ponujajo večtedenske spletne tečaje.

2.1

Analiza obstoječega spletnega tečaja podjetja

V okviru svojih storitev v času pisanja diplomske naloge ponujamo dva 6-tedenska spletna
tečaja. Vsak gostuje na svoji poddomeni in vsak je poleg tekstovnega gradiva opremljen še z
video treningi. Za potrebe diplomskega dela bo analiziran spletni tečaj Zbudi se in zaţivi.

2.1.1 Barve in tipografija
Spletni tečaj Zbudi se in zaţivi je namenjen vsem, ki bi radi raziskali, v katero smer
nadaljevati svojo ţivljenjsko pot, pa ne vedo, kje začeti, in tistim, ki se jim ţe sanja, kam
ţelijo iti, vendar ne vedo, kako se na to pot podati.
Slika 2.1 prikazuje logotip, ki ga uporabljamo za predstavitev spletnega tečaja. Na slikah 2.2,
2.3 in 2.4 je predstavljen videz tega spletnega tečaja.

Slika 2.1: Logotip spletnega tečaja Zbudi se in zaţivi.

2.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA SPLETNEGA TEČAJA PODJETJA

Slika 2.2: Grafična podoba začetne uporabniške strani spletnega tečaja Zbudi se in zaţivi.
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Slika 2.3: Grafična podoba modula spletnega tečaja Zbudi se in zaţivi.

2.1. ANALIZA OBSTOJEČEGA SPLETNEGA TEČAJA PODJETJA

Slika 2.4: Grafična podoba posamezne lekcije spletnega tečaja Zbudi se in zaţivi.
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Strokovnjaki, ki so ustvarili platformo UXPin, so povzeli, da vizualna doslednost spletnih
strani ne pomaga le pri tem, da je vse laţje za uporabo in učenje, ampak da se s tem tudi gradi
zaupanje med obiskovalcem in podjetjem. Prišli so do ugotovitve, da bodo nekonsistentne
vizualne podobe, ki niso skladne z uporabnikovimi pričakovanji, namesto domačnosti sproţile
občutek odtujenosti. Grafični razkoraki s strani do strani zvenijo kot nelogični in kaotični in
uporabnik jih teţje ponotranji [11].
Ţe ob prvem pogledu na vse strani spletnega tečaja Zbudi se in zaţivi je videti, da je bila
doslednost večkrat prekinjena. Celotna grafična podoba, vse od barv, pisave, navigacije in
slik, je popolnoma drugačna od energije, stila in sporočila, ki ga ţelimo ponesti v svet. Deluje
mrtva, hladna, raztresena in nikakor ne polna energije s pridihom odločnosti.
Ob izdelavi ni bila izbrana nobena barvna paleta, ampak je bilo vse določeno glede na
občutek, kaj na oko bolj sodi skupaj. Namesto zgolj dveh, je bilo izbranih več različnih
črkovnih vrst. Navigacija je ohlapna, teţko razumljiva in tečajniku nič kaj prijazna. Od
trenutka vpisa mora narediti več nepotrebnih klikov, da sploh pride do podstrani z gradivom
in še tu je vse razdeljeno na več zavihkov.

2.1.2 Uporabljene tehnologije
Tako kot vse naše preostale strani, je tudi obravnavan spletni tečaj postavljen na Wordpress
platformi. Na spletni strani WordPress.org Slovenija navajajo, da je WordPress moderno
računalniško okolje za ustvarjanje spletišč, ki daje poudarek na estetiko in spletne standarde.
Za bolj napredno oblikovanje so na voljo številni vtičniki in predloge, s pomočjo katerih si
lahko spletno stran uredimo po lastnem okusu [12]. S svojo enostavno namestitvijo in
preprosto uporabo poenostavi precej korakov pri izgradnji kvalitetne in odzivne strani.
Predloga, s katero so na Wordpress platformi izdelani trenutni spletni tečaji, je OptimizePress
[13]. Pred nekaj leti smo se odločili za to predlogo zaradi ponujenih funkcij in navidezne
lahkotnosti izdelave različnih vizualnih tipov strani. Ob uporabi smo ugotovili, da urejevalnik
teme, ţal, ne ponuja toliko prilagodljivosti, kot smo si je ţeleli. Še posebej omejen je za
slovenski trg, saj je večina grafičnih elementov fiksnih in z angleškimi napisi. Sistem za
upravljanje s članstvom je okoren in prikazuje premalo podatkov za našo lastno dodatno
analizo.
Vlaganje v letno naročnino se nam zaradi prej naštetih minusov ni zdelo več smiselno.
Naročnina zato ni bila podaljšana, predloga ţe dlje časa ni bila posodobljena, kar prinaša s
seboj ne ravno prijetno varnostno luknjo, ki jo lahko izkušeni napadalci izkoristijo.

2.2. ANALIZA TUJIH SPLETNIH TEČAJEV IN STRANI

2.2
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Analiza tujih spletnih tečajev in strani

Odločili smo se, da analiziramo spletne tečaje treh posameznikov, ki so ţe vešči in priznani na
področju izobraţevanja preko spleta. Vsakdo izmed njih aktivno uporablja takšen način
podajanja znanja ţe več kot štiri leta. Namen pregleda njihovih strani ni, da bi do potankosti
kopirali celoten videz. Ţelimo dobiti vpogled v to, kako oni vizualno zapakirajo svoje znanje,
da je očem in uporabniku prijazno. S pridobljenimi podatki o tem, kaj je vse moţno doseči,
bomo lahko laţje oblikovali novo grafično podobo nove spletne strani za naše spletne tečaje.

2.2.1 Brendon Burchard in Life's Golden Ticket
Brendon Burchard se opisuje kot eden izmed najbolj gledanih in citiranih trenerjev za osebni
razvoj. Smatran je kot eden izmed najuspešnejših pionirjev spletnega šolanja. Na svoji spletni
strani ima navedeno, da si je njegove spletne tečaje in video serije ogledalo ţe več kot milijon
ljudi [14].
Za potrebe raziskave je bil izbran njegov spletni tečaj Life's Golden Ticket, ki se ga dobi kot
darilo ob nakupu istoimenske knjige. Tečaj gostuje na platformi Kajabi, ki je znana po tem, da
uporabniku ţe z zgolj par kliki omogoča ustvariti čisto svoj lasten spletni tečaj, vključno z
vgrajenimi vtičniki za procesiranje plačil [15].
Ob prijavi v spletni tečaj uporabnika takoj pričaka čist, minimalističen videz, kar je vidno na
sliki 2.5. Celotna stran je zgrajena v angl. box varianti, poleg tega nam je tudi zelo všeč, da
lahko tečajnik spremlja svoj napredek in naloţi svojo prikazno sliko, kar podari celotni
izkušnji še več unikatnosti. Učni načrt je vedno viden in posamezni moduli so lahko dostopni.
Vsak modul je razdeljen na več lekcij oziroma delov, ki ima poleg naslova in časa trajanja
tudi sliko in kratek povzetek.
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Slika 2.5: Prikaz učnega načrta s posameznimi moduli za tečajnika spletnega tečaja Life's
Golden Ticket.

Ob kliku na posamezen del modula se odpre nova podstran, ki je sestavljena iz video treninga,
kratkega opisa, sekcije za komentarje, vabila za ogled naslednjega video treninga in ponovne
predstavitve inštruktorja (slika 2.6).

2.2. ANALIZA TUJIH SPLETNIH TEČAJEV IN STRANI

Slika 2.6: Prikaz postavitve elementov posameznega dela modula spletnega tečaja Life's
Golden Ticket.
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2.2.2 Chalene Johnson in Smart Success
Chalene Johnson je motivacijska govornica, fitnes zvezda in s svojo knjigo Push je postala
tudi ena izmed najbolj prodajanih avtorjev glede na New York Times. Smatrana je za ţensko
številka ena pri tematiki neposrednega trţenja. Je ustanoviteljica programov za osebno in
poslovno rast, ki vključujejo tudi akademiji SMART Success Academy in Impact Academy
[16]. Za potrebe raziskave je bil izbran njen ţe predčasno kupljen spletni tečaj SMART
Success Academy.
Tečajnika ob prvi in vseh nadaljnjih prijavah najprej pričaka pozdravni video, kot je razvidno
na sliki 2.7, in dodatno gradivo za pomoč pri učenju. Učni načrt ni vedno viden, ampak skrit
pod ikono za meni, kar rahlo oteţi preglednost. Gumb za meni je predstavljen s tremi
vodoravnimi črtami (prikazanimi kot ≡) in se uporablja kot gumb v grafičnih uporabniških
vmesnikih. Velikokrat se pojavi zgoraj levo ali zgoraj desno. Pogovorno se mu reče tudi
hamburger meni zaradi podobnosti s hamburgerjem [17].

Slika 2.7: Prikaz prve strani ob prijavi v spletni tečaj SMART Success Academy.
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Dostop do posameznega modula se izvede s klikom na meni. Ob kliku na ţeleni modul se
nato prikaţejo povezave do posameznega dela modula, kot je vidno na sliki 2.8.

Slika 2.8: Prikaz izbire modula in posamezne lekcije v spletnem tečaju SMART Success
Academy.

Glavni elementi, vidni na sliki 2.9, ki dopolnjujejo stran za posamezno učno lekcijo oz. njen
del, so:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

video trening;
avdio zapis videoposnetka;
kratek opis lekcije;
moţnost oddaje komentarjev;
vabilo na naslednjo vajo;
okvirček, kjer se lahko sname še dodatne vaje, kontrolne sezname;
opis inštruktorja.

Spletni tečaj je postavljen na platformi Kajabi [15].

14

POGLAVJE 2. ANALIZA

Slika 2.9: Prikaz glavnih elementov strani s posamezno učno lekcijo spletnega tečaja SMART
Success Academy.

2.2. ANALIZA TUJIH SPLETNIH TEČAJEV IN STRANI
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2.2.3 Susan Garrett in Recallers
Susan Garrett je tekmovalka, ki je v zadnjem desetletju osvojila največ odličij v pasjem športu
agility in svoje znanje podaja naprej znotraj podjetja Say Yes Dog Training [18]. Za potrebe
raziskave je bil izbran ţe predčasno kupljen spletni tečaj Recallers.
Za razliko od prej analiziranih strani spletnih tečajev Life's Golden Ticket in SMART Success
Academy je stran tečaja Recallers precej bolj barvita, ampak kljub temu usklajena z barvami,
ki predstavljajo podjetje Say Yes.
Na sliki 2.10 se lahko vidi, da tečajnika ob prijavi pričaka pozdravni nagovor, video s prvimi
napotki in osvojene značke, ki še posebej pritegnejo pozornost.

Slika 2.10: Prikaz prve strani ob prijavi v spletni tečaj Recallers.
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Meni je zaradi več vsebine kompleksnejši. Do seznama posameznih modulov se dostopa s
klikom na GAME DAYS. Vsaka učna vaja je sestavljena iz video treninga, daljšega opisa
vsebine in zavihkov za prenos dodatnih datotek (slika 2.11).

Slika 2.11: Prikaz postavitve elementov pri posamezni lekciji modula spletnega tečaja
Recallers.

2.3. POVZETEK ANALIZE

2.3
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Povzetek analize

Ključen občutek, ki ga ţeli podjetje Dosezi sanje podati svojim uporabnikom, je, da niso na
poti do svojega cilja nikoli sami. Ţal, se trenutna vizualna podoba naših spletnih tečajev
nikakor ne sklada s tem. Namesto občutka sreče, moči, druţabnosti in navdiha tečajnike
zaradi nepravilne izbire barv in postavitve navdaja z občutki osamljenosti, zmede in
odtujenosti.
Z analizo je bilo ugotovljeno, da je poleg dobre vsebine pomemben tudi skladen videz s
celoto podjetja. To je vsekakor uspelo ustvariti podjetjem, čigar spletne tečaje smo analizirali.
Vsi so imeli rdečo nit, ki tečajnika lepo krmari skozi celoten program.
Pri oblikovanju nove grafične podobe strani za spletne tečaje bomo popravili neskladno
barvno paleto in tipografijo. Veliko preobrazbo bo doţivela tudi do zdaj zakomplicirana
navigacija.
Naslednje poglavje bo posvečeno zamisli nove spletne strani za spletne tečaje.
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Poglavje 3

Zamisel

Po analizi strani spletnih tečajev posameznikov, ki so ţe več let vešči pri podajanju znanja
preko spleta, smo prišli do zaključka, da odličen vmesnik zaznamuje predvsem preprostost.
Mednjo štejemo preprostost elementov in poenostavljeno uporabo za uporabnika.
Odločili smo se, da vsak spletni tečaj, ki smo ga ţe in ki ga še bomo ustvarili, ne bomo imeli
več na svoji poddomeni, ampak bomo vse prestavili na eno poddomeno, ki bo namenjena
vsem tečajem skupaj. S tem se doseţe boljšo preglednost, laţje in hitrejše posodobitve in večji
občutek pripadnosti. Tečajnikom bo s to potezo tudi olajšan celoten proces dostopa do
gradiva, še posebej v primeru nakupa več naših spletnih tečajev.
Namesto več različnih stilov bomo uporabili minimalističen pristop, ki bo kljub temu
prikazoval vse potrebne elemente brez nepotrebnega balasta. Cilj je, da bo nova grafična
podoba privlačna in hkrati logična za uporabnika.
Stara spletna tečaja (Zbudi se in zaţivi in Razkrij svoj sijaj) bomo ukinili in ustvarili
popolnoma nove. V okviru diplomske naloge bo tako nastal nov produkt z imenom Premagaj
notranjega kritika. Celotno delo bomo opravljali na poddomeni http://tecaji.dosezisanje.si.

3.1

Platforma in predloga

Glavna platforma, ki bo gostila novo stran, bo tudi tokrat Wordpress. Po analiziranem videzu
tujih spletnih strani in pregledu različnih Wordpress predlog, ki podpirajo LMS, smo zakupili
WPLMS Learning Management System [19].
To je predloga, specializirana in prilagojena prav za spletno učenje. Preko nje se lahko zgradi
in objavi več spletnih tečajev, dodaja inštruktorje, tečajnike, forume, značke in certifikate. Na
njej deluje tudi vtičnik WooCommerce, kar posledično omogoča prodajo narejenih tečajev
[19].
Izbrana predloga ne deluje na principu naročnine, ampak enkratnega nakupa. S tem bo
zadoščena ţelja po zniţanju letnih stroškov in rednih posodobitvah. WPLMS Learning
Management System deluje minimalistično, moderno in privlačno. Prav tako vsebuje vse
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dodatne funkcije, ki smo jih pogrešali pri OptimizePress [13]. Je intuitivna za uporabo in
odzivna na vse vrste zaslonov, vse od tablic, pametnih telefonov do računalniških zaslonov
različnih velikosti.

3.2

Zasnova strani

Novo spletno stran, namenjeno tečajem, bodo obiskovali ljudje, ki so ţe seznanjeni s tem, kdo
je podjetje Dosezi sanje. Predstavljala bo kot dodatno točko za vse, ki so ţe kupili kakšen naš
produkt in bodo preko dodeljenega uporabniškega imena in gesla le dostopali do zakupljenega
gradiva. Ravno zaradi te odločitve ne bomo nič vlagali v optimizacijo spletne strani, saj ne
ţelimo kakršnega koli ranga na brskalnikih.
Celotna stran ne bo imela veliko podstrani. Strani s kompleksnejšo vsebino so začetna stran,
stran za opis tečaja in strani z gradivom.
Ob prihodu na stran ţelimo tečajniku pričarati občutek domačnosti z ţe znanimi barvami in
pisavo. Na vrhu strani bodo razpoznavni logo, meni in baner. Sledil bo obvezni pozdravni
nagovor z motivacijsko mislijo. Po zgledu pregledanih tujih strani bodo nato predstavljeni
bodoči in trenutno ţe delujoči spletni tečaji (slika 3.1). S to potezo ţelimo tečajnike seznaniti
z ostalimi izdelki in jih spodbuditi h kakšnemu dodatnemu nakupu.

Slika 3.1: Zamisel postavitve elementov na glavni strani za spletne tečaje.

3.3. TEMATIKA VIDEZA
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Za večjo kredibilnost bo dodana tudi slika inštruktorja, ki vse te spletne tečaje vodi, njegov
opis in mnenja preteklih udeleţencev. Noga strani bo enaka na vseh podstraneh in bo
vsebovala glavne uradne podatke o našem podjetju in povezavo do pogojev poslovanja.
Glavni elementi, ki bodo sestavljali strani z gradivom oz. učno lekcijo, bodo vsebovali video
trening, kontrolni seznam in povzetek predstavljene vaje. Ţelimo, da je učni načrt vedno
viden.

3.3

Tematika videza

Nesmiselno je zgraditi novo spletno podobo na podlagi trendov, ki ţe nekaj let niso več
moderni ali sploh prisotni. Ţelimo biti v koraku s časom in čim bolj skladni s tem, kar
narekuje trenutne grafične in tehnološke smernice, ravno zato smo za celoten stil oblikovanja
izbrali hibrid med ploskim oblikovanjem (angl. flat design) in materialnim oblikovanjem
(angl. material design).
UX Magazine je skupnost, ki brezplačno ponuja vire in najnovejša znanja s področja
uporabniških izkušenj, ki jih nabere s pomočjo vodilnih posameznikov in podjetij, s katerimi
sodeluje. V enem izmed svojih člankov so povedali, da je splet zajel naraščajoč val ploskega
oblikovanja in nedavna poročila potrjujejo, da temu trendu samo narašča popularnost. Seveda
bi lahko z lahkoto zavrgli plosko oblikovanje kot zgolj še en beţen estetski trend, ampak
globlji vpogled v to novo filozofijo razkriva, da je plosko oblikovanje veliko več kot pa "zgolj
videz" [20].
Plosko oblikovanje lahko razumemo kot bolj prefinjenega in vsestranskega bratranca
minimalizma. Čeprav deluje na videz enkratno ţe v primeru, ko ga uporabimo v okvirih
minimalizma, je zmoţno rokovati z veliko večjo kompleksnostjo [20]. Prišli so do ugotovitve,
da ima plosko oblikovanje v svojem bistvu naslednja dva cilja:
‒
‒

zajeti omejitve zaslona in namesto poskusa popačitve, raje delovati znotraj teh
parametrov;
uporabiti to novo pridobljeno preprostost kot izhodišče za racionalizacijo oblikovanja
in izdelavo še hitrejših in bolj funkcionalnih spletnih strani [20].

Nadaljujejo, da ima plosko oblikovanje vse atribute, ki naredijo stran tako funkcionalno kot
lepo in pripelje nas korak bliţje k novi paradigmi digitalnega oblikovanja, kjer sta
funkcionalnost in estetika v popolni harmoniji [20].
Kot drugi pristop k oblikovanju smo si izbrali še t. i. materialno oblikovanje, ki so ga razvili
pri podjetju Google. Njegova značilnost je, da bolj dareţljivo uporablja mreţne postavitve,
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odzivne animacije in prehode ter globinske učinke, kot so osvetlitev in sence [21]. Temelji na
tiskanih oblikovnih elementih, kot so tipografija, mreţe, lestvice, barve in slike. Z njihovo
pomočjo ustvarja hierarhijo, pomen in osredotočenost, ki poglobijo uporabnikovo izkušnjo
[22]. Kljub temu, da je bilo materialno oblikovanje v prvi vrsti izdelano kot pomoč
oblikovalcem operacijskega sistema Android, se je kmalu razširilo in preneslo tudi na spletne
strani.
Za naše potrebe bomo izbrali smiseln hibrid med tema dvema stiloma, imenovan tudi plosko
oblikovanje 2.0 (angl. flat design 2.0), ki predstavlja pameten kompromis med
funkcionalnostjo, uporabnostjo in estetiko.

3.4

Barvna paleta

Materialno oblikovanje nam bo precej olajšalo izbiro naših vodilnih barv. Razvijalci so
namreč več let iskali barvne odtenke, ki bi sovpadali drug z drugim, ne glede na to, kateri dve
vodilni barvi bi nekdo izbral.
Tako je nastala barvna paleta materialnega oblikovanja, ki je vidna na sliki 3.2.

Slika 3.2: Predstavitev celotne barvne palete Googlovega materialnega oblikovanja iz
spletnega mesta materialui.co.
Ta celotna barvna paleta obsega primarne in akcentne barve (angl. accent colors), tj. barve za
poudarke, ki se jih lahko uporabi za predstavitve ali za izdelavo glavnih barvnih palet podjetja
[22].

3.4. BARVNA PALETA
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Barvna paleta je sestavljena iz 19 različnih barv z angleškimi imeni Red, Pink, Purple, Deep
Purple, Indigo, Blue, Light Blue, Cyan, Teal, Green, Light Green, Lime, Yellow, Amber,
Orange, Deep Orange, Brown, Grey, Blue Grey, ter bele in črne. Vsako izmed njih
predstavlja glavni, primarni odtenek z oznako 500. Preostali odtenki se razprostirajo vse od
oznake 50 (svetlejši odtenek) do 900 (temnejši odtenek).
Akcentne barve so prisotne pri šestnajstih barvah, oznake, s katerimi se jih označuje, so od
najsvetlejše A100, A200, A400, do najtemnejše A700.
Po več preizkušenih barvnih parih smo se na koncu odločili, da bomo kot glavni barvi izbrali
Amber odtenek 500 in Cyan odtenek 400, z občasno uporabo Grey 800. Z njimi ne bomo
opremili zgolj nove strani za spletne tečaje, ampak istočasno predelali tudi barve znaka
podjetja in našo glavno spletno stran. Izbrana barvna paleta je vidna na sliki 3.3, nova podoba
znaka in logotipa je vidna na sliki 3.3.

Slika 3.3: Predstavitev nove barvne palete.

Slika 3.4: Nova podoba znaka in logotipa podjetja Dosezi sanje.

Ker so naši tiskani izdelki znani po barvitih platnicah in ker ţelimo ohraniti to igrivost, bo
vsak posamezen spletni tečaj predstavljen z drugo barvo iz barvne palete materialnega
oblikovanja.
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Tipografija

Po pregledu različnih moţnosti smo se odločili, da bomo uporabili pisave, ki jih ponuja
Google Web Font Library.
Douglas Bonneville, profesionalni grafični oblikovalec in razvijalec vse od leta 1992, je v
enem izmed svojih člankov za Smashing magazine dejal, da je »daleč najbolj priljubljeno
načelo za ustvarjanje kombinacij pisav to, da se v par združi neserifno pisavo za prikaz
naslovov in serifno pisavo za telo besedila. To je klasična kombinacija, s katero je skoraj
nemogoče zgrešiti« [23].
Izmed več sto odprtokodnih pisav, prilagojenih za spletne strani, je bila kot glavna pisava za
naslove H1 do H6 izbrana neserifna pisava Open Sans z debelinami Regular, Semibold in
Bold, prikazane na slikah 3.5, 3.6 in 3.7.

Slika 3.5: Pisava Open Sans Regular.

Slika 3.6: Pisava Open Sans Semibold.
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Slika 3.7: Pisava Open Sans Bold.

Za predstavitev vsebine spletnega sestavka bo uporabljena serifna pisava Merriweather z
debelino Book, vidna na sliki 3.8. Da bomo ohranili konsistentnost, bomo isto kombinacijo
pisav dodelili tudi glavni spletni strani podjetja.

Slika 3.8: Pisava Merriweather.
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Poglavje 4

Oblikovanje

Poddomena, ki bo gostila nove spletne tečaje podjetja Dosezi sanje, je kot prazen list. Po
odločitvi, da popolnoma ukinemo oba stara spletna tečaja, se je pojavilo povpraševanje po
čisto novem, sveţem produktu, ki bo ţe od samega začetka skladen z zamislijo, ki smo si jo
zastavili.
Tako je nastal nov spletni tečaj z naslovom Premagaj notranjega kritika, ki je tako vsebinsko
kot oblikovno rasel skupaj z izdelavo tega diplomskega dela. Kljub temu, da bomo v začetnih
mesecih od otvoritve nove strani ponujali samo tega, ţelimo izkoristiti pretok tečajnikov za
promocijo dveh dodatnih tečajev, ki bodo prišli v ponudbo za prodajo šele kasneje.
Dodatnima spletnima tečajema, katerima smo dali imeni Projekt samozavest in Pot do cilja,
bomo tako ţe zdaj izbrali pripadajoče barve in logotip, vsebina bo zaenkrat ostala
neizpolnjena.

4.1

Logotip

Na vsak produkt, ki se ga ustvari, je dobro gledati širše in se ne omejiti le na trenutne razmere.
Naš dolgoročni cilj je, da bo večina naših spletnih tečajev nekoč postala samostojna blagovna
znamka. Ravno iz tega razloga smo se odločili ponovno analizirati znake in logotipe tujih
podjetij, ki so to ţe dosegla, in poiskati skupno rdečo nit med njimi, preden začnemo z
oblikovanjem naših.
Pod drobnogled smo tokrat vzeli vizualno podobo znakov in logotipov spletnih tečajev
Chalene Johnson [16] in Brendona Burcharda [14]. (slika 4.1, slika 4.2)
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Slika 4.1: Znaki in logotipi spletnih tečajev Chalene Johnson.

Slika 4.2: Znaki in logotipi spletnih tečajev Brendona Burcharda.

V vseh logotipih je uporabljena neserifna pisava. Slikovni znak je sestavljen iz enostavnih
likov, določeni tečaji so celo brez njega. Tale ugotovitev je predstavljala kar veliko
presenečenje, saj smo pričakovali, da morajo imeti več milijonov evrov vredne blagovne
znamke kompleksnejše oblike znakov in predstavitev. Prišli smo do spoznanja, da je seveda
še vedno izredno pomembna podoba, vendar ni potrebe po zapletenih znakih. Njihov
minimalističen pristop je skladen z našo zamislijo in nam potrjuje, da smo se glede izbire
nove grafične podobe dobro odločili.
Naši spletni tečaji bodo označeni s slikovnim znakom in besednim znakom. Vsak bo imel
svojo glavno vodilno barvo in dve različici glede na podlago, na kateri se bodo lahko nahajali.
Kot glavna pisava je bila izbrana brezplačna, a kvalitetna druţina pisav Bebas Neue. Izbrali

4.1. LOGOTIP
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smo debelini Book in Bold, prikazani na slikah 4.3 in 4.4. Značilnost te pisave je tudi ta, da
ima samo velike tiskane črke.

Slika 4.3: Pisava Bebas Neue Book.

Slika 4.4: Pisava Bebas Neue Bold.

Kot glavna barva grafične podobe spletnega tečaja Premagaj notranjega kritika je izbrana
rdeča. Tako kot vsaka barva, ima tudi rdeča negativne in pozitivne pomene. Njeni negativni
pomeni so asociirani z nevarnostjo, napadalnostjo in jezo, pri pozitivni se jo povezuje z
ljubeznijo, strastjo in toplino. S tem tečajem smo jo povezali, ker je energična, vzbudi emocije
in nas motivira za akcijo. Je barva odločnosti in lahko podari samozavest ljudem, ki so
srameţljivi, ali jim primanjkuje moči volje [24]. To je ravno to, kar ţelimo doseči s tečajem
Premagaj notranjega kritika. Ravno ti občutki so tisti, ki ţelimo, da spremljajo tečajnike skozi
celotno pot, čez vse tedne, ko bodo z nami.
Znak, ki bo predstavljal ta tečaj, bo imel preprosto obliko srca v srcu. S seboj nosi skriti
pomen, in sicer, kako pomembno je spoprijateljiti se s seboj, okrepiti svojo notranjo moč in si
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nameniti čim več ljubezni in prijaznih besed. Po več poskusih oblikovanja smo se odločili za
različici, prikazani na sliki 4.5.

Slika 4.5: Predstavitev znaka in logotipa spletnega tečaja Premagaj notranjega kritika na beli
in rdeči podlagi.

Na sliki 4.5 je vidna tudi izbira barv, ki se bo uporabljala glede na podlago, na kateri bo
prikazano ime. Na beli podlagi sta z rdečo barvo Red 500 iz materialne barvne palete
označena najpomembnejša elementa ‒ beseda premagaj in notranje srce. Namesto črne je
izbrana barva Grey 800, ki je ena izmed glavnih barv naše barvne palete.
Na rdeči podlagi za razliko od sive prevzame glavno vlogo bela barva. Ţeleli smo, da je tudi
tukaj srce dvobarvno, zato je notranji del obarvan z našo paletno barvo Amber 500.
Prva različica je sicer vsebovala sivo srce, vendar smo opazili, da bi postal v primeru te izbire
celoten videz malo preveč tog in strog, kar je daleč stran od barvitosti, ki jo ţelimo ohraniti
kot našo glavno značilnost.
Po enaki poti izbiranja sta šli tudi vizualni podobi za ostala dva spletna tečaja, ki ju sicer
tekom diplomske naloge ne bomo vsebinsko razvijali, ampak bosta vseeno ţe sluţili kot del
promocije.

4.1. LOGOTIP
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Spletni tečaj Projekt samozavest bo za razliko od tečaja Premagaj notranjega kritika daljši,
draţji in tudi obseţnejši. Predstavljal bo glavni spletni produkt in najvišjo stopničko, ki jo bo
naše podjetje nudilo na področju tematike samozavesti in samospoštovanja.
Kot glavna barva, s katero se bo asociiral, je bila zato iz celotne materialne palete barv
izbrana barva Amber 700. Ta odtenek barve, četudi malo temnejši, je prevladal zato, ker smo
ţeleli, da bo produkt asociiran z barvami podjetja Dosezi sanje.
Predstavitvi na različnih barvnih podlagah sta vidni na sliki 4.6. Glavni znak, ki bo
predstavljal tečaj, je tokrat zvezda. Povzeta je iz glavnega logotipa podjetja. Zvezda
zaznamuje sinonim tega, kako se moramo povzdigniti čez svoje strahove, če ţelimo zasijati z
vso svojo veličino.

Slika 4.6: Predstavitev znaka in logotipa spletnega tečaja Projekt samozavest na beli podlagi
in Amber 700 podlagi.

Enako razmišljanje kot pri Projektu samozavest smo uporabili tudi pri izdelavi podobe
spletnega tečaja Pot do cilja, ki bo predstavljal glavni produkt našega podjetja na področju
tematike ciljev in produktivnosti. Izbrana glavna barva je Cyan 400. To je tudi druga glavna
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barva logotipa podjetja. Kot je razvidno na sliki 4.7, je napis ponovno siv, puščica na modri
podlagi je oranţna in je istega odtenka kot izbrana barva tečaja Projekta samozavest.

Slika 4.7: Predstavitev znaka in logotipa spletnega tečaja Pot do cilja na beli podlagi in Cyan
400 podlagi.

Stopnice predstavljajo pot in korake, ki jih moramo narediti, če ţelimo priti do cilja, ki je
precej višje od tam, kjer smo zdaj.
Vsi znaki in logotipi so bili izdelani v programu Adobe Illustrator CC 2015. Adobe Illustrator
je urejevalnik za vektorsko grafiko, ki so ga razvili pri Adobe Systems. Verzija CC je
sedemnajsta po vrsti [25]. Prednost izdelovanja vektoriziranih slik je ta, da se ob povečanju
ali pomanjšanju ne popačijo robovi, ampak ohranijo čisto linijo.

4.2

Video treningi

Znan rek pravi, da slika pove več kot tisoč besed, a kljub temu je video v zadnjih letih postal
eden izmed najmočnejših načinov, kako se vtisniti v spomin gledalcem in z njimi ohranjati
pristen stik. YouTube je video pribliţal navadnim smrtnikom in ga populariziral, SnapChat,
Periscope in Facebook live ne ţelijo zaostajati in se prilagajajo trendu.
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HubSpot je podjetje, ki preko svoje istoimenske programske opreme pomaga svojim
uporabnikom pri povečanju promocije preko blogov, elektronskih knjig, SEO, Facebooka,
videov in poštnega seznama. V začetku leta 2016 so pregledali različna poročila na področju
spletnega obnašanja in ugotovili, da 51,9 % marketinških strokovnjakov po celem svetu
opisuje video kot vrsto vsebine, ki prinese najboljšo donosnost naloţbe. Dvig nakupov je bil
opaţen tudi v trgovinah, ki imajo na spletu video predstavitve. Kupci, ki si ogledajo te
predstavitve, 1,81-krat verjetneje kupijo ta produkt kot tisti, ki si jih ne pogledajo. Uporaba
besede »video« pride v poštev povsod, tudi v namenu elektronske pošte, saj poveča odstotke
odpiranja za kar 19 % [26].
Video predstavlja prihodnost in vedno bolj izpodriva zgolj navadno besedilo. Tudi to so
razlogi, zakaj smo se odločili, da naš novi spletni tečaj Premagaj notranjega kritika, za razliko
od starih, ne bo imel tekstovne predstavitve ali kakršnega koli transkripta posnetka. Sicer
bomo uredili kontrolne sezname in povzetke določenih vaj, ampak celotna snov se bo
predajala naprej zgolj preko video treninga.

4.2.1 Svetloba, zvok in snemanje
Ni vsak posnetek tudi vizualno odličen posnetek. Lahko ima še tako edinstveno vsebino, a če
zvok in osvetljava nista kvalitetna, se osredotočenost gledalca hitro izgubi in posledično stvari
ne pridejo do izraza, tako kot bi si ţeleli.
Za snemanje video treningov smo uporabili DSLR kamero Canon 70D z objektivom Sigma
17‒50 mm. Ker ima prostor, ki smo ga določili za snemanje, malo pohištva, je zvok, ki ga je
zajel fotoaparat s svojim internim mikrofonom, precej odmeval. Za izboljšanje kvalitete zvoka
smo tako raje uporabili lavalier mikrofonček in ga povezali s snemalnikom zvoka Zoom H1.
Lavalier (poznan tudi kot lav, lapel mikrofon, osebni mikrofon) je majhen mikrofon, ki se ga s
pomočjo sponke pripne na majico ali kravato, in omogoča prosto delovanje, ne da bi ga bilo
treba drţati v rokah [27]. Zaradi svoje bliţine viru govora sprejema zvoke brez odmevov in so
zaradi tega jasnejši in boljši.
Ravno tako kot zvok je pomembna tudi osvetljenost glavnega objekta, torej v našem primeru
govorca. Ena izmed večjih napak, ki se jo lahko naredi, je tudi ta, da se osvetlitvi glavnega
objekta ne dodeli dovolj pomena. Pravilna svetloba igra še kako pomembno vlogo.
Za potrebe naših videoposnetkov smo uporabili tritočkovno osvetlitev (slika 4.8).
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Slika 4.8: Predstavitev tritočkovne osvetlitve.
Tritočkovna osvetlitev je metoda, ki se jo uporablja v vizualnih medijih, kot so gledališče,
video, film, portreti in računalniško generiranih podobah. Kot ţe sam opis pove, je sestavljena
iz treh svetlobnih virov ‒ glavne luči, polnilne luči in nasprotne luči. Vsaka je na svoji poziciji
in snemalec jih lahko premika, da osvetlijo objekt (recimo osebo), kot si ţeli [28].
Glavna luč, kot ţe samo ime pove, sveti direktno na objekt in sluţi kot vodilna osvetlitev, ki
daje ostre sence in poudari kontrast. Polnilna luč tudi sveti na objekt, vendar z druge strani kot
glavna luč. Lahko bi jo opisali kot mehkejšo svetlobo, ki osvetli tiste dele, ki so pri glavni luči
ostali temni. Polnilna luč je manj močna kot glavna in priporočeno je, da je tudi za vsaj
polovico manj intenzivna od nje [28].
Nato je tu še nasprotna luč (lahko tudi ramenska luč), ki sveti na osebo od zadaj iz ene ali
druge strani. Doda kot nekakšno obrobo, krono svetlobe, ki deluje kot ločilo med subjektom
in ozadjem [28].
Zaradi majhnosti snemalnega prostora in posledično majhnih moţnosti za manevriranje z
lučmi, da še vedno ostanejo v pravilnem tritočkovnem razmerju, smo se odločili, da za
potrebe snemanja kupimo greenscreen ozadje. To je ozadje, ki ga uporabljajo v filmski
industriji. Njegova prednost je ta, da ga lahko programsko zbrišemo in zamenjamo z drugim.
Paziti je treba le, da oseba v kadru ne nosi zelenih oblačil ali oblačil zelenih odtenkov.

4.2.2 Post-produkcija
Mikrofon, ki ga uporabljamo, je mono in je zato zajeti zvok shranjen samo na levem kanalu.
Desni kanal je posledično prazen. Z uporabo brezplačnega odprtokodnega programa Audacity
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verzije 2.1.2 za urejanje in snemanje videoposnetkov [29], smo podvojili levi kanal in z njim
nadomestili desnega. Tako smo iz mono zvoka naredili stereo zvok.
Za obdelavo videoposnetkov smo uporabili program Adobe Premiere Pro CC. To je izjemno
orodje, ki je zaradi svojega ogromnega nabora dodatnih moţnosti popularen celo v filmski
industriji [30]. Celotno delo poteka na časovnici, kamor se prenese ţeleni posnetek in se ga
nato skupaj z zvokom reţe, premika, upočasnjuje, ali dodaja različne efekte. Kot je ţe bilo
omenjeno, bomo namesto zvoka, ki ga je posnela kamera, uporabili zvok, ki ga je zajel
mikrofon. Po prenosu posnetka na časovnico ga je tako treba najprej sinhronizirati z novim,
čistejšim zvokom.
Po ureditvi zvoka sledi menjava ozadja s chroma key. »Chroma key je proces združevanja
dveh slik, tako da se na sliki, ki je v ospredju, določi razpon barve, ki se jo odstrani in na tem
mestu se pokaže druga slika v ozadju« [31]. Po daljšem razmisleku smo se odločili, da bomo
za novo ozadje uporabili zelo rahlo sivo barvo s heksadecimalno številko #eeeeee in naše
značilne barvne robove. Na sliki 4.9 se lahko vidi, kako je bila za ta spletni tečaj izbrana rdeča
barva robov.

Slika 4.9: Ozadje video treninga spletnega tečaja Premagaj notranjega kritika.
Pomemben korak, ki ga ni dobro izpustiti, je uravnavanje ravnovesja beline (angl. white
balance) in barvne temperature, da se koţa govornika čim bolj ujema z njegovimi pravimi
koţnimi barvami. To smo uredili s pomočjo video efektov, ki so ţe znotraj programa Adobe
Premiere. Določili smo nam ustrezno krivuljo RGB, ţeleno intenziteto senc, srednjih tonov
(angl. midtones) in poudarkov (angl. highlights).
Šele, ko smo uredili vse te finese, smo posnetek porezali in odstranili napake. S tem
zaporedjem smo zagotovili enotnost vizualne podobe čez vse minute posnetka.
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Tudi, če je glavni akter pred kamero najboljši govorec na svetu, je pomemben element
vsakega videoposnetka dinamika. Tako se ohrani pozornost gledalca, saj morajo oči vedno
slediti, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku. To se lahko doseţe z različnimi
zornimi koti kamere, premiki objekta ali naknadno dodanimi napisi. Glede na to, da smo vse
video treninge snemali iz vedno istega kota kamere in da objekt sedi na mestu, smo se odločili
za zadnjo moţnost.
Vse animacije smo naredili kar preko programa Adobe Premiere, saj je bil za naše zahteve
dovolj zmogljiv. Barvne robove smo izkoristili za dopolnitev animacije tako, da se iz leve ali
desne strani čez celoten posnetek razgrne rdeča barvna zavesa, na katero nato postavimo
pomembno besedilo. Ena izmed uporabljenih animacij je tudi premik objekta (govorca) na
stran in postavitev besedila ob njega. Na slikah 4.10 in 4.11 sta predstavljena dva primera.

Slika 4.10: Primer animacije znotraj video treninga z objektom (govorcem) na eni strani in
pomembnim besedilom na drugi.

Slika 4.11: Primer animacije znotraj video treninga čez celoten zaslon.

4.3. KONTROLNI SEZNAMI, POVZETKI
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Bolj kot se tečajniku stoji ob strani, večje so moţnosti, da bo prišel do konca tečaja in
dejansko delal vaje. Seveda je vsak posameznik odgovoren zase, ampak lahko se marsikomu
olajša pot, če se na določene točke postavi kontrolne sezname in povzetke, ki si jih lahko
sname s spletne strani in posledično laţje sledi svojemu napredku.
Vse naše kontrolne sezname in povzetke smo oblikovali v Adobe Indesign CC [32]. To je
orodje, ki ga je izdalo podjetje Adobe Systems. Uporablja se ga za dizajn vse od plakatov,
letakov, revij, časopisov, planerjev in knjig [33].

4.3.1 Oblikovanje kontrolnega seznama
Slika 4.12 predstavlja končno podobo kontrolnega seznama za modul 2. V glavi strani je
dodan naslov spletnega tečaja. Znak s srcem smo izpustili, ker smo ţeleli, da pride vse na eno
stran in nesmiselno bi bilo, da bi bil tam zgolj en majhen, slabo viden znak. Glavna barva
kontrolnega seznama je barva tega modula, tj. Red 500. Besedo MODUL 2 smo zaradi laţje
berljivosti označili z Amber 800. S tem smo tudi ţeleli razbiti monotonost in resnost in dodati
malo barvitosti. Logotip podjetja je dodan v nogo strani.
Kontrolne sezname za preostale module smo naredili po istem vzorcu.
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Slika 4.12: Primer kontrolnega seznama posameznega modula.

4.3.2 Oblikovanje predloge povzetka
Na sliki 4.13 je viden primer več strani predloge za povzetke vaj, ki smo ga oblikovali za prvi
del vaj drugega modula. Na prvi strani je vedno uporabljena barvna shema napisa in znaka, ki
smo jo izbrali za rdečo podlago. Rdeča linija se nato nadaljuje v glavi vsake strani. Logotip
podjetja je postavljen v nogo. Z odtenkom Amber 800 so pobarvani tudi glavni podnaslovi
vaj.
Vsak modul bo imel za dele, kjer bo to potrebno, urejene povzetke z enako predlogo, le
različno vsebino.
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Slika 4.13: Strani predloge za posamezne dele modula spletnega tečaja.

4.4

Končni izdelek

Glavni logotip podjetja smo za laţje razlikovanje opremili še z besedo e-tečaji. Glava, ki se
prikaţe na zaslonu na računalniku, je vidna na sliki 4.14. Za laţjo predstavo je dodana črna
obroba, ki na spletni strani ni prisotna.

Slika 4.14: Glava spletne strani na računalnikih.

Zaradi manjšega vidnega polja pri pametnih telefonih in tablicah in dolgega logotipa, smo se
odločili, da za mobilno verzijo logotip skrajšamo (slika 4.15).

Slika 4.15: Glava spletne strani na pametnih telefonih in tablicah.
Slike 4.16, 4.17 in 4.18 prikazujejo najpomembnejše strani vmesnika za spletne tečaje.
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Slika 4.16: Glavna začetna stran, ki pričaka obiskovalce.

4.4. KONČNI IZDELEK

Slika 4.17: Prikaz videza učnega načrta posameznega tečaja.
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Slika 4.18: Prikaz posameznega dela modula.

Poglavje 5

Sklepne ugotovitve

V sklopu diplomskega dela smo za potrebe podjetja Dosezi sanje oblikovali novo grafično
podobo in vzpostavili novo spletno stran, ki bo gostila vse spletne tečaje.
Opravljene analize so nam ponudile pomembne informacije, na podlagi katerih smo se laţje
odločili, v katero smer nadaljevati pot. Pregled obstoječega stanja, ţelja in načrtovanje novih
ciljev, kot smo jih predstavili v zamisli, so koraki, ki bi jih ljudje morali izvesti ne samo pri
izdelavi spletnih strani, ampak tudi pri vsakem področju v svojem ţivljenju, kjer se ţelimo še
dodatno izboljšati.
Res je, da smo se v diplomski nalogi bolj posvečali opisu vizualne podobe in elementov, a to
ne pomeni, da smo pozabili na varnost. Do določenega tečaja lahko dostopajo samo tečajniki,
ki so ga zakupili in se prijavili na stran. Vse ostale, ki bi slučajno kjer koli našli direkten
dostop do posameznega dela, avtomatsko preusmeri na začetno stran.
Izziv je predstavljal tudi green screen, kjer smo šele v post-produkciji videli, da so bile na
določenem delu gube in posledično se tam novo ozadje ni dobro razporedilo. Sicer so vse to
samo finese, ampak zdaj vemo, da moramo biti pozorni tudi na to, kajti kljub temu, da nek
posnetek traja 20 minut, je zanj potrebnih najmanj 5 ur dela, ki vključujejo predpriprave,
snemanje, obdelavo zvoka, slik in animacij.
Vmesnik za spletne tečaje je pripravljen za sprejem prvih tečajnikov, vendar si moramo
priznati, da izdelava takšnih strani ni nikoli dokončna. Pomembno je, da spletna stran raste
skupaj z novimi produkti in zahtevami podjetja. Ogrodje naše vizualne podobe smo izbrali.
Urejeno je bilo po najnovejših trendih leta 2016, a kljub temu to ne pomeni, da se pot
oblikovanja tukaj zaključi. Pričakujemo, da bomo izdelano grafično podobo vmesnika za
spletne tečaje uporabljali vsaj tri do štiri leta oziroma bomo še naprej sledili trendom in se jim
prilagajali glede na naše potrebe.
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