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Zacznijmy od „DLACZEGO?”



Co?

Każda organizacja wie CO robi. Są to 

produkty lub usługi które oferuje.

Jak?

Niektóre organizacje wiedzą JAK to robić. 

Ich oferta jest dzięki temu wyjątkowa lub 

wyróżnia je to od konkurecji. 

Dlaczego?

Niewiele organizacji wie DLACZEGO robią to 

co robią. Nie chodzi o pieniądze, ale o 

głebszy cel, wizję lub pasję. 



Co?

Oprogramowanie, produkt lub usługa

Jak?

Proces projektowania, tworzenia i wdrażania 

oprogramowania np. agile lub proces oparty 

na Human Centric Design.

Dlaczego?

Jaki problem chcemy rozwiązać? Czego 

potrzebuje użytkownik? Dlaczego  

potrzebujemy nowy system?

W kontekscie oprogramowania…
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Czym jest User Experience (UX)?

https://uiux.blog/what-is-user-experience-what-makes-a-good-ux-design-a44c4a0d27a7
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USABILITY

Usability bezeichnet nach DIN EN ISO 9241-11 das 

Ausmaß, in dem ein Produkt, System oder ein Dienst 

durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten 

Anwendungskontext genutzt werden kann, um 

bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend

zu erreichen

User Experience
Droga, którą człowiek „ułatwia sobie” codzieność

Design
Projektowana droga







Wielu mylnie  interpretuje 

pojęcie User Experience 

ograniczając pojęcie do 

ergonomii, użyteczności czy 

kształtu interfejsu użytkownika. 

W rzeczywistości projektowanie 

użytecznych produktów 

cyfrowych to jedynie wierzchołek 

góry lodowej.

Photo credit: http://symetria.pl/



Technologia Potrzeby 
użytkownika

Cele biznesowe

UX

Projektując cyfrowe produkty lub usługi łaczymy 3 
aspekty



Photocredit: blog.marvelapp.com



13© Capgemini 2018. All rights reserved  |Presentation Title | Author | Date

Czym jest User Experience (UX)?

https://uiux.blog/what-is-user-experience-what-makes-a-good-ux-design-a44c4a0d27a7

Całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego



Czym jest Customer Experience (CX)?

CX jest sumą wszystkich doświadczeń jakie ma klient z firmą we wszystkich możliwych kanałach 
kontaktu i punktach styku przez cały okres trwania jego relacji z daną firmą.

Photo credit: ReviewTrackers



„ Do 2020 doświadczenie i wrażenie klienta, będzie najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na wybór marki lub dostawcy” (Microsoft)

„Każdy dolar zainwestowany w UX zwraca się jako 100$” 
(InVision)

Dlaczego warto inwestować w UX?



Doświadczenia pracownika (employee experience) jest coraz 
ważniejsze na dzisiejszym rynku pracy. Pracownik też człowiek ;)

Zrozumienie potrzeb i problemów pracownika, pozwala 
zoptymalizować przepływ pracy i / lub proces biznesowy organizacji.

Dlaczego warto inwestować w UX?



BITKOM: „Cyfrowa transformacja wymaga zmian w 
podejściu do tworzenia oprogramowania.”



                        
           

      
            

Nasz proces projektowania i tworzenia 
oprogramowania



Jestem Marek, 
mam 40 lat, 
wiecznie się 

spieszę!

Indywidualne wywiady z użytkownikami01

02

03

Ankiety

Badanie danych użycia istniejących systemów04

Badanie etnograficzne

Wywiady z osobami mającymi kontakt z użytkownikami np. 
Obsługa Klienta

05

Wywiad z „NIEUŻYTKOWNIKAMI”06

Jak możemy poznać potrzeby i zrozumieć problemy 
użytkownika?
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Uwzględnienie głosu użytkowników 
pozwala dotrzeć do prawdziwych potrzeb

https://www.capgemini.com/optimize-your-business-and-it-operations
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„Jeżeli zapytałbym ludzi 

czego chcą, powiedzieliby 

– szybszych koni.” 

Henry Ford

https://www.capgemini.com/optimize-your-business-and-it-operations
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Ludzie są różni. Jak projektować aby spełnić 
wymagania 80% użytkowników?

Photo: http://museum.wa.gov.au/community/content/museum-themes

https://www.capgemini.com/optimize-your-business-and-it-operations


Potrzeby są różne w zależności o kontekstu użycia



Persona



Tworzenie person01

02

03

Definiowanie scenariuszy użytkownika

Priorytetyzacja wymagań i funkcjonalności04

Określenie docelowego procesu

Analiza ograniczeń (technologicznych, 

projektowych)

05

Na etapie analizy określamy warunki brzegowe, 
(re)definiujemy wymagania, określamy priorytety

                        
           

      
            



Customer Journey Map odwzorowuje cały proces 
interakcji użytkownika z systemem lub usługą



Administrator System

User flow przedstawia interacje użytkownika z 
systemem



Pierwszy interfejs użytkownika powstaje na 
papierze

                        
           

      
            



Szkice są digitalizowane i powstaje prototyp 
gotowy do testów

                        
           

      
            



Concept Testing, czyli testowanie pierwszej 
wersji prototypu

                        
           

      
            



Research by Dr. Susan Weinschenk

“Programiści spędzają 50% czasu poprawiając 
napisany już kod.”



Zmiana w produktywnej aplikacji może kosztować

100 jednostek

6 we wczesnych fazach 

koncepcyjnych

6 we wczesnych fazach 

koncepcyjnych

60 podczas fazy testów

Dlaczego testujemy jak najwcześniej?



Użytkownicy walidują nasze założenia 
projektowe

01

02

03

Testujemy z personami

Testy jakościowe lub ilościowe04

Dokumentujemy obserwacje, wyciągamy 

wnioski i rekomendujemy zmiany

05

Zaangażowanie użytkowników to ZAWSZE korzyść

W prawdziwym środkowisku (kontekst)

                        
           

      
            





Proces projektowania i przekazania do „produkcji” 
wspierają nowoczesne narzędzia 

Komunikacja między 
projektantami i klientem

Narzędzie pracy UX 
Designera

Komunikacja między 
projektantami i 
programistami

                        
           

      
            



Zeplin „rozkłada” design na czynniki pierwsze



Gotowy produkt zawsze można (powinno się) dalej 
ulepszać

                        
           

      
            



Projektowanie UX w kontekscie systemów B2B lub 
B2E to szansa na optymalizację procesu

Photo credit: https://paperless.pl



Od tego zaczynamy…



8 Przypadków użycia 52 Danych do wprowadzenia 7 x data ważności

Przeanalizowaliśmy proces biznesowy pod kątem 
optymalizacji User Experience



8 Przypadków użycia 7x x ta sama wartość 

1 Proces 11Danych do 

wprowadzenia

0x Data ważności

52 Danych do 

wprowadzenia

Zaprojektowaliśmy i uprościliśmy aplikację 



8 52 7x

1 11 0

1 Proces 5 danych 0x Data ważności
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Spojrzeliśmy na system z perspektywy „usługi” dla 
użytkownika i stworzyliśmy rozwiązanie mobilne



Stworzyliśmy prototyp aby zwizualizować nowe 
rozwiązanie



Z jakimi wyzwaniami mierzą się projektanci UX w 
korporacjach?

Photo credit: https://campaignlive.co.uk



1. Mylenie pojęć UX vs UI



2. Niechęć do przeprowadzania
badań

Badania? 
Pracuję tu od lat. 

Wiem czego 
potrzebuje 

użytkownik…!

Photo credit: drawingtutorials101.com



3. Niemiecka inżynieria jest stabilna i dobrej 
jakości ale mało podatna na zmiany

Photo credit: www.academy.rwth-aachen.de/



4. Projektowanie UX jest multidyscyplinarne, a tu 
silosy…

Photo credit: www.academy.rwth-aachen.de/
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