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Dlaczego

są ważne?
audyty stron 



Czym różni się UX od UI i dlaczego audyty
są tak ważne?

Po lewej stronie widzimy ładny, ciekawy, przyciągający uwagę kubek.
Ale czy ten kubek jest praktyczny i użyteczny?

Odpowiedź widzimy po prawej stronie 🙂

Taka sama sytuacja może wystąpić na stronie internetowej lub aplikacji
mobilnej.

Na pierwszy rzut oka interfejs może być dla nas ładny, estetyczny, lecz nie
zawsza oznacza to, że jest równie intyicyjny i użyteczny dla wszystkich.

Co z tego, że strona jest ładna skoro są trudności w korzystaniu z niej,
poruszaniu się po niej, wyszukiwaniu informacji?

Rzetelny produkt (czy to strona www czy też fizyczne produkty np. pralka)
powinien mieć odpowiedni wygląd - UI - oraz powinien być funkcjonalny -
aspekt UX.



Gdy UX i UI są spełnione produkt z pewnością odniesie sukces a jego
założenia biznesowe zostaną spełnione!

Czy to odpowiednia pod względem UX UI strona internetowa czy wygodny
w użyciu kubek lub pralka - jeśli każdy produkt cyfrowy lub fizyczny jest
ładny i  intuicyjnt w obsłudze to, że aż się chce z niego korzystać!

Ale skąd mamy wiedzieć jak powinien funkcjonować nasz produkt,
jakie wymagania powinny być spełnione a czego unikać?

Czy na pewno zaprojektowany interfejs podoba się jego odbiorcom?
Jest ładny i funkcjonalny a może tylko ja mam takie wrażenie?
Przecież to ma być przede wszystkim nastawione dla moich klientów
a nie dla mnie!

Właśnie dlatego badania UX są tak ważne w procesie projektowania oraz
przebudowy strony.

Poprzez badania możemy w najlepszy możliwy sposób poznać potrzeby,
oczekiwania i odczucia użytkowników naszych stron www i aplikacji
mobilnych.

To właśnie dla nich je projektujemy, oni są naszymi klientami i oni spełniają
nasze cele biznesowe - dlatego powinniśmy wczuć się w rolę naszych
użytkowników i spojrzeć na naszą stronę / aplikację z ich perspektywy.



Dzięki badaniom UX dowiesz się zatem
czego Twój klient:

● Potrzebuje - za każdą nieprzypadkową wizytą na stronie www
stoi jakaś potrzeba, np.:
Czy na pewno znasz potrzeby swoich użytkowników?
Czy wiesz, że mogą być zupełnie inne niż Ci się wydaje?
Czy myślałeś kiedyś ilu użytkowników opuściło Twoją stronę,
bo nie znaleźli tego czego potrzebowali?

● Oczekuje - jeśli zastanie na Twojej stronie to, czego oczekiwał,
szansa, że skorzysta z Twoich usług oraz ponownie wróci jest
bardzo duża. Jeśli jednak nie spełnisz jego potrzeb, to prawdo-
podobnie już nigdy nie odwiedzi Twojej witryny w sieci.

Dzięki badaniom UX poznasz:

● Frustracje i bolączki swoich użytkowników -  będziesz wiedział
czego unikać oraz co poprawić na swojej stronie aby
zatrzymać jak największą ilość klientów oraz aby ich wrażenia
korzystania ze strony były pozytywne i z chęcią do niej wracali.

● Myśli i odczucia swoich użytkowników - będziesz mógł
utożsamić się ze swoimi klientami co przyniesie same
pozytywne rezultaty dla Twojego biznesu!



Nasi eksperci w UX Research prowadzą badania tylko i wyłącznie z grupą
docelową danej strony lub aplikacji, nigdy z przypadkowymi osobami,
bo tylko realna grupa docelowa może dać efektywny wynik badań.

Co to oznacza?

Załóżmy, że mamy zlecenie od klienta prowadzącego prywatne
przedszkole, który chce ulepszyć swoją stronę internetową.

Co nam da przebadanie osób, które nie mają dzieci i nie mają nic
związanego z instytucją przedszkolną?

Odpowiedź jest prosta - nieadekwatny wynik badania, ponieważ taka
osoba nie jest w stanie wczuć się w 100% w rolę rodzica oraz nie zwróci
uwagi na pewne kwestie (np. to czego brakuje na stronie bądź co mogłoby
być inaczej zrobione).

W tym przypadku badaną grupą docelową będą rodzice, którzy szukają
przedszkola dla swojego dziecka lub mają dzieci chodzące do przedszkola.
Ogólnie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że mają realną potrzebę
korzystania ze strony www wybranego przedszkola.

Tylko oni są w stanie obiektywnie wykryć błędy użyteczności na stronie,
czego na niej brakuje, czy łatwo odnaleźć potrzebne informacje oraz co jest
odpowiednie i co powinno zostać, a może coś jest zbędne i przeładowuje
interfejs strony?

Wyniki prowadzonych przez nas badań UX dają rzetelne odpowiedzi
na te pytania.



Bo kto wie lepiej jak powinna być zaprojektowana strona niż jej sami
użytkownicy?

Coś co Tobie może wydawać się banalne i nie umieściłeś tego na stronie
może okazać się bardzo przydatną informacją dla Twojego przyszłego
klienta, dlatego uważaj abyś go nie stracił.

Istnieją również metody badań nieangażujące respondentów w proces
badawczy, wtedy badanie wykonuje sam specjalista do spraw badań UX.

Rodzaj metodologii badawczej, przebieg badań, czas realizacji badania
jest zależny od rodzaju oraz problemu występującego na danej stronie
bądź aplikacji.

Istnieje również możliwość łączenia ze sobą metod badawczych - lecz
każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez naszego eksperta.

Jak wygląda proces badawczy
w We Love Design?

Pierwszym krokiem jest omówienie problemu istniejącego na stronie.
Możesz opisać samemu nad czym chciałbym popracować (całą stroną,
poszczególnymi sekcjami lub np. tylko ścieżką zakupu) lub napisać do nas
z prośbą o zaproponowanie Audytu UX.

Następnie dobieramy wspólnie odpowiedni rodzaj badań, który najlepiej
nam zobrazuje jak poprawić stronę lub aplikację, aby spełniała wymagania
biznesowe i była przyjazna użytkownikom.



Kolejno badacz pisze plan badania a jeśli jest to badanie z użytkownikami
to szuka odpowiednich respondentów do badań, przeprowadza badanie,
analizuje wyniki i wyciąga wnioski. Na ich podstawie tworzy konkretne
wnioski i propozycje zmian w formie raportu w PDF.

Na koniec, spotykamy się z klientem np. na Google Meet i omawiamy
raport oraz zmiany rekomendowane przez eksperta.

Jakie metody badawcze oferujemy?

Analiza Desk Research - jest to szczegółowa analiza Twojej konkurencji
wykonana przez naszego eksperta.

Wynik tego badania zobrazuje Tobie w czym Twoja konkurencja jest lepsza
od Ciebie pod względem UX a odpowiedź zwrotną dostaniesz od nas wraz
z rekomendacją jak ten błąd poprawić i razem sprawimy aby to właśnie
Twoja strona była najlepsza!

Analiza Desk Research pokaże Tobie czego brakuje Twojej konkurencji
a nasz ekspert doradzi Tobie w czym Ty możesz przebić konkurencję na
rynku pod względem UX i zgarnąć rzesze zadowolonych użytkowników
Twojej strony!

Audyt ekspercki UX - sposobów na jego wykonanie jest kilka a my do
każdego klienta podchodzimy indywidualnie.

Może polegać na wędrówce poznawczej, wtedy ekspert wciela się w role
użytkownika danej witryny www i wykrywa błędy użyteczności, które należy
poprawić aby strona funkcjonowała lepiej.



Audyt można również przeprowadzić
w oparciu o badania z użytkownikami

Podczas testów użyteczności badacz zadaje zadanie do wykonania
respondentom i obserwuje jak sobie z nim radzą, czy dana funkcja spełnia
swoją rolę, jakie są trudności na stronie, co należy zmienić na lepsze.

Przykładowym zadaniem podczas testu użyteczności może być na przykład
polecenie:

Proszę dokonać zakupu wybranej przez Panią/Pana biżuterii, zadanie
powinno zakończyć się przed naciśnięciem opcji “Potwierdź zakup”.

Wynik badania zobrazuje:

1. Czy kategorie produktów w sklepie są odpowiednio uporządkowane
oraz czy wyszukiwarka na stronie działa prawidłowo.

2. Czy proces zakupu jest intuicyjny, użyteczny, jeśli nie to jakie są
problemy, jak je poprawić aby zwiększyć sprzedaż.

3. Jakie elementy interfejsu sprawiają przyjemne odczucia użytkownika
a jakie mogą go zrazić.

Natomiast wywiady pogłębione z użytkownikami polegają na
bezpośredniej rozmowie badacza z respondentem, w badaniu uczestniczy
również obserwator, który wyczytuje informacje z gestów i mimiki
badanego.



Dzięki temu możemy zbadać jakie realne uczucia towarzyszą
użytkownikowi i co zmienić na stronie aby wrażenia korzystania z niej były
jak najbardziej pozytywne.

Przykładowe pytania w wywiadzie pogłębionym:

1. Co wzbudziło Pana / Pani frustracje, nieprzyjemne uczucia
w korzystaniu ze strony?

2. Czy odnalazł/-a  Pan / Pani wszystkie interesujące Pana/Panią
informacje? Jeśli nie to z czym był problem?

3. Czy zmienił/-a by Pan / Pani coś na stronie? Jeśli tak to dlaczego?

Na podstawie wyników wywiadu możemy stworzyć persony
użytkowników, w zależności od zakresu działania danego produktu;
przeważnie tworzy się personę główną i 1-2 perosny poboczne - dlaczego?

Często grupa docelowa może być zróżnicowana, mogą to być osoby
w różnym wieku, mające różne potrzeby, motywacje, frustracje itd.

Wracając do przykładu strony www przedszkola, mogą z niej korzystać
zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku, z różnymi potrzebami.

Persona jest to zatem potencjalny użytkownik Twojej strony internetowej.
Badacz, nadaje się mu imię, dodaje zdjęcie, cechy osobowości a wszystko
po to aby jak najlepiej wczuć się w role i emocje użytkownika.

Kolejnym badaniem, które przeprowadzamy szczególnie pod kątem
architektury informacji na stronie jest sortowanie kart.



Polega na tym, iż użytkownicy dopasowują podkategorie do kategorii
głównych lub sami nazywają kategorie np. w menu danej strony
internetowej.

Badanie ukazuje w jaki sposób nasi użytkownicy myślą, jakich nazw
używają, jak poruszają się po stronie oraz jak szukają na stronach
internetowych.

Odpowiednio nazwane i ułożone elementy strony www dają gwarancję
użyteczności i tego, iż użytkownik odpowiednio szybko odnajdzie na stronie
to czego szuka.

A czy wiesz jakie błędy najczęściej
występują na stronach internetowych?

A może pojawiają się one również na Twojej stronie i tracisz przez nie
klientów? Koniecznie to sprawdź! 😎

❌  Wymaganie wpisywania wszystkich danych przez użytkownika.

❌  Niespójne czcionki lub kolorystyka.

❌  Nieaktualne informacje dotyczące oferty lub danych kontaktowych.

❌  Wyświetalanie zbyt wielu informacji na raz (długość contentu).

❌  Zbyt mały white-space pomiędzy poszczególnymi sekcjami



❌  Stosowanie zdjęć, grafik słabej jakości.

❌  Brak certyfikatu SSL.

❌  Długa ścieżka zamówienia lub zbyt rozbudowany formularz kontaktowy.

❌  Brak wyszukiwarki w serwisach e-commerce.

❌  W razie błędu, brak instrukcji jak powinien postępować użytkownik.

❌  Brak podpiętej analityki do strony.

❌  Zbyt dużo lub za mało przycisków Call-To-Action

❌  Stosowanie wszędzie tych samych etykiet.


