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Co to jest?
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O tym dzisiaj 
będziemy gadać.

Użyteczność



Użyteczność nie powstaje w próżni

KLIENT
(INWESTOR)

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY

KLIENT
(UŻYTKOWNIK)



Proces pracy zespołu projektowego

Zebranie 
wymagań 

biznesowych

Opracowanie
koncepcji

Prototypowanie Test prototypu
 - koncepcji

Projektowanie 
graficzne

Programowanie Wdrożenie

IT Business Analyst

UX Designer

Graphic Designer

Front End Developer

Back End Developer

Inwestor i użytkownik ocenia 
wdrożony produkt jako całość.

Software Tester



Korpo ping pong





Interesariusze projektu/produktu

IT Business
Analyst

UX Designer

Graphic 
Designer

Front End
Developer

Sales 
Director

Marketing
Specialist

Product 
Manager

IT Specialist

Project
Manager

Project 
Manager

Software 
Tester

Logistics 
Specialist

CEO CFO

Back End 
Developer

CEO PM Director



Kto to 
projektował?

Czy ktoś to 
testował 

wcześniej?
Dlaczego 

tutaj jest tyle 
błędów?

Czy Klient już 
to widział?

Dlaczego to 
tak wygląda?

Czy to jest 
użyteczne?

Gdzie jest 
UX?

Gdzie jest 
jakość?

Kto za to 
odpowiada?

Jak to 
szybko 

poprawić?



Interesariusze projektu/produktu
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Project 
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CEO CFO

Back End 
Developer

CEO PM Director



BUSINESS SERVICES

Jak z tą 
użytecznością?



Użyteczność 
vs.

Doświadczenie użytkownika

Użyteczność Doświadczenie użytkownika

● Przyswajalność
● Nauczalność
● Efektywność
● Zapamiętywalność
● Zapobieganie błędom

● Satysfakcja
● Przyjemność
● Zabawa
● Wartość



Użyteczność – co ma na nią wpływ?

Przyswajalność

Jak łatwe jest dla 
użytkownika wykonywanie 
podstawowych zadań?

Nauczalność

Jak szybko uczy się 
produktu, jak szybko 
wykonuje zadnia?

Zapamiętywalność

Jak  użytkownik korzysta
z produktu po przerwie używania?

Efektywność
Swobodna realizacja założonego 
celu w określonym czasie.

Błędy
Jak dużo błędów popełnia 
użytkownik? W jaki sposób może 
sobie z nimi poradzić?



Użyteczność interfejsu w kontekście doświadczeń użytkownika 

Funkcjo
nalność

Atrakcyjność wizualna

Efektywność

Użyteczność

Niezawodność

Funkcjonalność

Całościowe doświadczenie



Użyteczność a funkcjonalność

A B C D
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Użyteczność
nie powstaje w próżni



Mit czy Hit



Tylko minimalizm, 
cała reszta jest...
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Klienci pytani o ceny na liście produktów, pokazywali w jaki sposób radzą 
sobie z ich brakiem. 

Najczęściej używają filtrów „od najniższej ceny”. Przefiltrowane produkty 
oglądają na listingu dopóki po najechaniu kursorem myszy na produkt 
okaże się że zaczynają się zbyt wysokie ceny. Klienci uznali, że pokazane 
na liście ceny ułatwiły, by podejmowanie decyzji na liście produktów, 
ponieważ można lepiej porównać kilka rzeczy.

Minimalizm vs. Funkcjonalizm



Minimalizm vs. Funkcjonalizm

wersja 1

wersja 2

Koncepcje wypracowane i zaprojektowane 
podczas pierwszych warsztatów z zespołem 
Klienta. Oba warianty zostały przetestowane 
na 6 użytkownikach.  



Minimalizm vs. Funkcjonalizm

Po badaniach, na podstawie wypowiedzi 
respondentów została wypracowana nowa 
wersja modułu. Ostatecznie na wersja 
została wdrożona. 

wersja 3



Minimalizm vs. Funkcjonalizm



Klienci nie lubią 
przewijać 
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Klienci nie lubią przewijać



Klienci nie lubią przewijać



Nie potrzebujesz treści 
do zaprojektowania 
interfejsu
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Nie potrzebujesz treści do zaprojektowania interfejsu

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam,.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam,.



Nie potrzebujesz treści do zaprojektowania interfejsu



Zaprojektowane rozwiązania 
muszą być niepowtarzalne
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 vs. beoplay.com

Zaprojektowane rozwiązania muszą być niepowtarzalne

http://www.beoplay.com/products/beoplayh6#at-a-glance


Zaprojektowane rozwiązania muszą być niepowtarzalne



Zaprojektowane rozwiązania muszą być niepowtarzalne



Biała przestrzeń 
to strata przestrzeni
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51job.com/

Biała przestrzeń to strata przestrzeni

http://51job.com/
http://51job.com/


Ludzie zawsze będą używać 
Twojego produktu tak,
jak sobie to wyobraziłeś
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Jeśli jesteś ekspertem 
to nie musisz prowadzić 
testów użyteczności
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Jeśli jesteś ekspertem to nie musisz prowadzić testów użyteczności

“...serio, zna pan kogoś 
kto wypełnił ten 
formularz?...” 
Respondent



Jeśli jesteś ekspertem to nie musisz prowadzić testów użyteczności

… tyle przycisków 
aplikuj jest bardzo 
mylące… 
Respondent



Jeśli jesteś ekspertem to nie musisz prowadzić testów użyteczności



Im więcej funkcji tym 
większa satysfakcja 
użytkownika
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Im więcej funkcji tym większa satysfakcja użytkownika



Im więcej funkcji tym większa satysfakcja użytkownika



Klienci w internecie
kupują produkt
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Klienci w internecie kupują produkt
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Czy to działa?





Testy użyteczności





Wywiady indywidualne





Porozmawiajmy...



O nas

Andrzej Bogatko - UX Team Leader

abogatko@divante.pl
+ 534 919 209

Krzysztof Jagiełka - Senior UX Designer

kjagielka@divante.pl
+ 48 793 001 298

mailto:abogatko@divante.pl
mailto:abogatko@divante.pl



