1

SPIS TREŚCI

4

O raporcie

5

Autorzy raportu

7

Wypowiedzi ekspertów

16

Metodologia

17

22

Najwyżej ocenione
sklepy

24

Zastosowanie metod
user experience

25

Słabość badanych
sklepów

27

Użyteczność, czyli?

Użyteczność sklepów
w wersji mobilnej

18

28

Użyteczność
niejedno ma imię

19

RWD vs AWD

29

Badania

Wzorce użyteczności
wersji mobilnych

21

33

Ocena ogólna

Galeria zdjęć

35

Ergonomia wersji
mobilnych

39

Użyteczność w kontekście
ścieżki zakoupowej

40

Strona główna

42

Wyszukiwarka

47

Lista wyników

48

Filtry

51

Karta produktu

54

Koszyk

57

Zamówienie

61

Podstawowe kryteria
dotyczące użytecznej
wyszukiwarki

64

Bibliografia

O RAPOCIE

O RAPORCIE
Oddajemy w Wasze ręce drugą już edycję Raportu, w którym prezentujemy wyniki badań poziomu użyteczności stron internetowych najczęściej odwiedzanych
detalicznych sklepów w Polsce w roku 2015. Pierwsza edycja, której publikacja
miała miejsce w roku 2013, dotyczyła zdiagnozowania problemu dużej ilości porzuconych koszyków, czego efektem był oczywiście brak finalizacji zakupów. Od
czasu badań ta proporcja niewiele się zmieniła – nadal 7. na 10. użytkowników
przerwie zakupy na tym właśnie etapie (ShopVisible, 2014). Fakt ten nie jest jednak już tak zadziwiający. Dziś traktuje się go raczej jako zjawisko charakterystyczne dla zakupów przez Internet. Dobrze zaprojektowana witryna nie zawsze jest
wystarczającym powodem do sfinalizowania kupna produktu. Muszą przecież
zaistnieć sprzyjające warunki, takie jak np. posiadanie przez klienta odpowiedniej
ilości pieniędzy na zakup. Na te okoliczności, niestety, nie mamy wpływu.

Dlatego podczas pracy nad niniejszym Raportem zadaliśmy pytanie: co zatem sprawia, że jednak troje z dziesięciu użytkowników zostaje w sklepie i decyduje się na finalizację zakupów?
Odpowiedź na to właśnie pytanie, w kontekście niniejszego Raportu, jest kluczowa.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak radzą sobie w przeprowadzaniu klientów przez cały proces zakupowy największe polskie e-sklepy. Wiemy przecież, że oprócz atrakcyjnej oferty cenowej, dostępności szerokiego asortymentu, kwestii związanych z logistyką oraz jakością biura
obsługi klienta, o udanych zakupach decyduje również zwykła przyjemność z poruszania się po
sklepie. To, czy strona jest dla użytkownika intuicyjna i przyjazna w odbiorze. Jak ten efekt uzyskać? Większa wygoda to przede wszystkim funkcje, które działają zgodnie z oczekiwaniami,
etykiety, które nie irytują, oraz polecenia, które są zrozumiałe i nie zaskakują. Nie mówiąc już
o trudnych w obsłudze przełącznikach czy źle zbudowanych formularzach…
Podstawowym celem Raportu było więc dla nas ukazanie pozytywnych wzorców użyteczności, które wyłoniły się podczas badań. Nie ma wątpliwości, że ich zastosowanie
wspomoże cały proces zakupowy, a użytkownik opuści stronę z pozytywnymi emocjami
i będzie chciał wrócić do e-sklepu w przyszłości.
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AUTORZY RAPORTU
Przy tworzeniu Raportu pracował zespół agencji badawczej Usability LAB. Pracami kierował Jacek Popko, dyrektor zarządzający agencji, a pieczę nad projektem
oraz metodologią badania sprawował Michał Wójcik (projektant UX).

Jacek Popko – dyrektor zarządzający Usability LAB. Absolwent wydziału Zarządzania i Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. Od 1999r realizuje projekty internetowe, najpierw pod
marką własnej agencji interaktywnej, obecnie przekształconej do
firmy konsultingowej Usability LAB. Projekty m.in. dla Orange, LUX
MED, Alior Bank, BOŚ, PKO Ubezpieczenia, Carrefour, Miasto Wrocław,
Empikfoto. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Manager
E-Commerce na WSH we Wrocławiu. Doradza firmom start-up. Pasjonat e-commerce i nowoczesnych technologii.

Michał Wójcik – UX specialist w Usability LAB. Zazwyczaj docieka, bada,
przekopuje się przez dane. Projekty dla Hilti, Cinema 3D, odpowiada
za research i opracowanie merytoryczne raportu Usability LAB UX
e-sklepów 2015.

Rafał Węgrzyn - UX specialist w firmie Usability LAB. Główne zainteresowania to psychologia internetu, nowe technologie oraz UX Design. Projekty dla Cinema 3D, MySkills, Medtube.
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Piotr Krzywulski - UX specialist w Usability LAB. Zajmuje się projektowaniem architektury informacji stron internetowych. Na co dzień
pasjonat muzyki, sportu i zabawnych anegdotek. Projekty dla Medtube, PKO Ubezpieczenia.

Hanna Niełacna – W Usability LAB specjalizuje się w marketingu internetowym oraz badaniach użyteczności. Bywa project menagerem,
ale również copywriterem, kiedy trzeba sięgnąć do umiejętności wyniesionych ze studiów polonistycznych i wykazać się „lekkim piórem”
i wiedzą redaktorską. – korekta i redakcja

Natalia Dutkiewicz – do niedawna członek załogi Usability LAB.
Zajmuje się w agencji badaniami rynku. Nie wyobraża sobie życia bez
piłki nożnej i Nutelli.

Wojtek Rusnak- senior UX w Usability LAB. W KKVLAB od 2007,
w Usability LAB od samego początku. Pasjonat puzzli, modeli i prototypów, opętany obsesją porządku i dobrej organizacji. Zwolennik prostoty, minimalizmu, racjonalizmu. Typ analogowy. Miłośnik literatury
i rocka lat 70-tych. Projekty m.in. dla Orange, Santander Consumer,
ERIF, Cinema3D, Statoil. – korekta i redakcja

Tycjan Trzpioła
edycja graficzna
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WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
UX wchodzi do Polski coraz odważniej. Firmy zaś dochodzą do wniosku, że testy użyteczności choć nie są tanie, mają dla nich ogromne znaczenie. Dziś, dzięki przeprowadzonym przez Usability Lab badaniom, możemy zobaczyć jak sytuacja wygląda w naszym kraju.
Z raportu wynika, że podejście do problemu jest traktowane coraz poważniej i statystycznie
osiągamy coraz lepsze rezultaty, lecz mimo to nie jest tak, jak moglibyśmy sobie tego życzyć.
Twórcy raportu zauważyli duży problem w intuicyjności oraz łatwości korzystania ze sklepów
na urządzeniach mobilnych. Dotyka on niestety całej naszej sceny biznesowej.
Dlaczego więc to ignorujemy skoro:
od dnia 21.04.2015 strony, które nie są przystosowane do urządzeń mobilnych są
karane spadkiem pozycji w wyszukiwarce Google?
niemal 20% sprzedaży w 2015 roku zostało wygenerowane właśnie z tych urządzeń?
Dodatkową bolączką według Usability LAB® jest niedopracowanie podstron kluczowych dla
konwersji, takich jak wyszukiwarka produktów, koszyk czy rejestracja.Nasuwa się więc pytanie:
jak skutecznie sprzedawać, skoro sami utrudniamy ten proces swoją niedbałością o szczegóły?
W Brand24 kładziemy nacisk na szeroki wachlarz sposobu użycia narzędzia poprzez filtrowanie wyników. Możemy wyszukać wyniki zawierające słowo kluczowe “A”, ale również nie zawierające słowa “B”. Idealnym przykładem może być tutaj wyszukiwanie frazy “robot kuchenny”
z zastrzeżeniem, że nie jest to firma “Amax”. Jeśli zaś chodzi o konwersję - staramy się, aby
podstrony te były w jak najczystszej formie. Podsuwamy także potencjalnemu klientowi jak
najwięcej wskazówek w postaci krótkich opisów lub bezpośredniego chatu z konsultantem.
Podsumowując: raport ten polecam każdemu, kto już posiada lub zamierza utworzyć własny
sklep internetowy. Jeśli Twoi konkurenci mają problem z UX, a Ty rozwiążesz go u siebie - zdobywasz ważną przewagę już na samym starcie.

Dawid Tkocz
Lead UX /UI Designer
& Front-End Developer
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Rewolucja m-commerce miała nadejść z zaskoczenia. Być może dlatego wiele sklepów po
prostu ją przegapiło. Od kilku lat obserwujemy postępujący udział odwiedzin z urządzeń mobilnych
w sklepach naszych klientów. Na początku 2016 roku w wytycznych Google dla Webmasterów znalazł się zapis o potrzebie projektowania witryn pod kątem wszystkich rodzajów i rozmiarów urządzeń. Tym samym era m-commerce została przypieczętowana.
Dziś rozróżniamy dwie metody projektowania sklepów pod urządzenia mobilne – Adaptive
Web Design (AWD) oraz Responsive Web Design (RWD). Pomimo faktu, że wielu głosiło odejście
od projektowania adaptywnego na rzecz projektowania responsywnego, z raportu wynika,
że większość dużych sklepów internetowych stawia na AWD. Patrząc na zagadnienie z perspektywy małych i średnich podmiotów e-commerce, rozwiązanie RWD jest sposobem na stosunkowo szybkie i niedrogie dostosowanie się do wymagań rynku. Projektowanie z użyciem media
queries pozwala stworzyć jeden kod serwisu dostosowujący się do wielu ekranów i rozdzielczości. Co więcej, wielu dostawców rozwiązań SaaS skierowanych głównie do niewielkich sklepów
internetowych dostarcza w standardzie szablony responsywne. Jednocześnie rekomendowane
do większych projektów silniki open source, czyli PrestaShop i Magento zostały wyposażone
natywnie w szablon responsywny. Niewątpliwie każde podejście do projektowania mobilnego
ma swoje wady i zalety, jednak technologia RWD jest dziś dostępna na każdym poziomie rozwoju e-sklepu.

Szymon Żynda
UX Designer
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Podczas gdy jeszcze kilka lat temu posiadanie przez sklep reprezentacji mobilnej było uważane za zbędny luksus, tak dziś to ważny element strategii biznesowej. Sklep bez wersji mobilnej
postrzegany jest jako niedostosowany do potrzeb klienta, nieprzyjazny. Najczęstszą reakcją konsumentów na brak mobilnej reprezentacji sklepu jest pogorszenie się opinii o tym sklepie, a nawet
poszukiwanie marek konkurencyjnych i dokonywanie zakupów na ich stronach.
Powyższe informacje potwierdza raport Izby Gospodarki Elektronicznej “M-commerce. Kupuję mobilnie”, zgodnie z którym 57% badanych konsumentów przyznało, że nieobecność
rozwiązania mobilnego wpływa w negatywny sposób na ich odczucia i skłonność zakupową,
co stanowi poważne zagrożenie dla biznesu niemobilnych sklepów. Czego zatem oczekują konsumenci od mobilnej strony sklepu? Dla ponad 80% respondentów najważniejszym elementem
strony mobilnej jest dostępność zdjęć dobrej jakości i możliwość wygodnego ich przeglądania.
Aż 71% konsumentów chce, aby działała szybko, tyle samo kupujących chciałoby za jej pośrednictwem w sposób wygodny porównywać oferty różnych sklepów. Dla blisko 70% potencjalnych klientów ważne jest, aby umożliwiała łatwo wyszukać żądany produkt oraz dostarczyć informację o jego dostępności. Wersja mobilna e-sklepu powinna zawierać wyszukiwarkę i dane
o najbliższych lokalizacjach sklepów, a także oferować możliwość odbioru zakupionego towaru
w punkcie stacjonarnym. Kupujący wielokanałowo docenią również zapamiętanie informacji
o ich koszyku zakupowym niezależnie od urządzenia.
Dostępność mobilna sklepów to jeden z trendów w e-commerce, który będzie odgrywał dominująca rolę w najbliższych latach. Biorąc również pod uwagę rosnącą penetracją urządzeń
mobilnych, wrażliwość na posiadanie przez sklep reprezentacji mobilnej staje się jednym z kluczowym czynników zakupowych.

Patrycja Sass-Staniszewska
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Każdy szczegół ma znaczenie, a praca przy optymalizacji sklepu internetowego nigdy się
nie kończy - to wie chyba każdy właściciel firmy handlującej w Internecie. Kolejna edycja raportu
UX e-sklepów od Usability LAB, tym razem oznaczona 2015 rokiem, to świetny zbiór wytycznych
dla wszystkich sprzedawców odnośnie tego, co mogą i jak najszybciej powinni poprawić na swoich
witrynach, by w górę poszły takie parametry jak współczynnik konwersji, ogólna liczba zamówień
czy ich wartość, a w dół (najlepiej do piwnicy) poleciał współczynnik odrzuceń. Bo o to w każdym
e-biznesie tak naprawdę chodzi.
Gdybym miał wskazać najczęściej odwiedzany przez użytkowników element sklepu internetowego (bez zaglądania w statystyki), to bez wątpienia postawiłbym na kartę produktu.
Nie strona główna, nie centrum promocji, ale właśnie same oferty są tym miejscem, gdzie użytkownicy trafiają najczęściej i trzeba zrobić wszystko, by ich pierwsza wizyta przy wirtualnej
półce nie zakończyła się szybkim kliknięciem zamykającym okno.
Strona dedykowana produktowi powinna nie tylko pokazywać wszystkie najważniejsze informacje z perspektywy kupującego (cena, dostępność, koszt dostawy, etc.), ale także przekonywać go do zakupu (czas pozostały do dzisiejszej/następnej wysyłki, licznik zbliżającego się
końca promocji, wskazywanie ile osób kupiło ten produkt w ciągu ostatnich x dni).
Sporo firm zapomina też o odpowiedzi na kluczowe pytanie: „dlaczego powinienem kupić
w tym sklepie, a nie innym?” (no właśnie, dlaczego w Twoim?) czy odpowiednim oznaczaniu promocji na karcie produktu, nie wspominając o DUŻYM i oznaczonym wyróżniającym się kolorem
przycisku „Do koszyka”.
Nie tędy droga i im szybciej poprawisz kartę produktu, tym lepiej wpłynie to na współczynnik
konwersji Twojego sklepu oraz jego ogólny wynik finansowy. Do dzieła!

Krzysztof Bartnik
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Na temacie oprogramowania skupili się autorzy raportu z Usability LAB. Warto jednak pamiętać, że obecnie przy programowaniu najlepszych stron internetowych nie korzysta się wyłącznie z wiedzy informatycznej. Aby zwiększyć użyteczność czy ergonomię stron ci najwięksi posługują się również teoriami z dziedziny psychologii, socjologii czy nawet architektury. Oczywiście to nie
wyczerpuje całego tematu, ale spójrzmy na ścieżkę zakupową oczami klienta i zastanówmy się, czy
może ona wpływać na doświadczenie użytkownika, a co za tym idzie, na jego decyzje.
Jedną z nich są oczywiście płatności. Muszą być przede wszystkim wygodne dla klientów, niezależnie od tego, czy wolą płacić za pomocą przelewu bankowego, czy korzystają z rozwiązań
oferowanych przez gigantów internetowych. Czy Twój sklep umożliwia płacenie przy odbiorze
albo za pomocą Google Walet lub Amazon Payments? Pewnie nie, ponieważ 98% płatności
w Polsce realizowane jest przelewem albo karta. Zastanów się jednak czy możesz sobie pozwolić na utratę 2% klientów? Te formy płatności mogą wydawać się egzotyczne, ale pamiętajmy
o tym, że chcemy zbudować przewagę konkurencyjną i pozytywne doświadczenie u naszego
klienta, który może preferować takie metody. Pamiętajmy również o nowej dyrektywie unijnej, która sprawia, że aplikacje innych instytucji niż banki będą miały dostęp do naszego, a to
może przenieść środek ciężkości i np. z Facebooka zrobić globalnego dostawcę płatności nr 1.
Jeśli myślisz o ekspansji to tym bardziej nie możesz pomijać tego typu „ciekawostek”.
Płatność przy odbiorze zdecydowanie nie jest ulubioną metodą płatności dla eSprzedawców,
dlatego czasami z niej rezygnują. To błąd. Ta forma płatności/dostawy jest wykorzystywana
przez duża grupę kupujących. Zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa poprzez regulację momentu odbioru produktu. Bardzo często klienci wybierają ten typ dostawy pod koniec miesiąca, kiedy nie maja pieniędzy, ale się ich spodziewają lada moment. W momencie przypływu
gotówki mogą od razu uregulować płatności i odebrać przesyłkę, omijając czas oczekiwania
na dostawę.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie uczucie towarzyszy Ci, kiedy dostajesz prezent albo paczkę,
którą zamówiłeś? Mimo tego, że wiesz, co jest w środku, to cieszysz się jak dziecko podczas
świąt. Tak samo ma Twój klient. Doręczenie paczki to dla niego często pierwszy i ostatni moment kontaktu z twoim sklepem. To oznacza, że sposób zapakowania i opakowanie ma ogromne znaczenie, jak będziesz postrzegany. Wykorzystaj ten moment. Dodaj do środka np. ulotki z rabatami zachęcające do dalszych zakupów (firmy, które to stosują bardzo sobie chwalą
konwersje) albo daj możliwość użytkownikowi zapakowania przesyłki, tak aby wyglądała jak
prezent dla bliskiej osoby. Prosta rzecz ułatwiająca życie a tak rzadko spotykana.
Pamiętaj o tym, że każdy sklep w Polsce powinien mieć 3 rodzaje dostawy: Pocztę Polską bo jest grupa klientów, która zawsze wybierze pocztę jako dostawcę, Paczkomaty – ze względu
na sporą grupę lojalnych i wiernych klientów oraz kuriera. Można ograniczyć się do jednej usługi, ale to spowoduje niezadowolenie albo wręcz doprowadzi do rezygnacji z zakupu np. z powo-
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du braku kuriera dla klienta, który chciałby otrzymać swoją przesyłkę szybko, prosto pod swoje
drzwi. Tak samo czas dostawy nie zawsze ma znaczenie, co udowadnia to AliExpress. Z drugiej
strony, jeśli mamy możliwość, to może warto rozważyć zaoferowanie Same Day Delivery?
A jak wygląda dostawa w druga stronę, czyli zwroty? Może warto się zastanowić nad darmowymi zwrotami dla klientów albo wydłużyć termin do zwrotu towaru? Wszyscy wiemy, że obsługa klienta jest jednym z najodpowiedzialniejszych obszarów. Pytanie, czy z odpowiednim
zaangażowaniem do niego podchodzimy? Czy nasi klienci mają możliwość zamówienia produktu telefonicznie? Jak szybko odpowiadamy na zapytania poprzez pocztę elektroniczną albo
social media? Często jakość obsługi klienta w sytuacji kryzysowej decyduje o tym, czy
ponownie dokona zakupu albo poleci sklep innym. Sprawne rozwiązanie sytuacji kryzysowej
może nam zapewnić lojalnego klienta lub przysporzyć zaciekłego wroga.
Powyższe zagadnienia są tylko wstępem do rozważań na temat tworzenia pozytywnego user
experience. Warto jednak dokładnie się przyjrzeć temu obszarowi relacji z klientem, gdyż coraz
częściej to właśnie ten aspekt ma coraz większy wpływ na budowanie marki i podjęcie decyzji
o zakupie przez klienta.

Rafał Cheliński
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Nie jest tajemnicą, że user experience w dużym stopniu decyduje o tym, czy konsumenci pozostaną na naszej stronie, czy też będą chcieli jak najszybciej ją opuścić. Nie inaczej jest
w przypadku wiadomości e-mail.
Responsywny design jest dzisiaj absolutną podstawą udanej komunikacji e-mail marketingowej. Zgodnie z zeszłorocznym badaniem Sales Nexus, e-maile odbierane są na smartfonach lub
tabletach przez ponad 75% użytkowników, osiągając wskaźnik OR na poziomie 50%. Co więcej,
20% przychodów generowanych przez kanał e-mail, pochodzi właśnie z urządzeń mobilnych.
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie na urządzeniach mobilnych usuwamy
otrzymane wiadomości znacznie częściej, niż w przypadku poczty desktopowej. Dzieje się tak
głównie przez nieatrakcyjny, trudny w odbiorze content. Przyczyn spadku zarówno współczynnika CTR, jak i samej konwersji, należy więc dopatrywać w nienajlepszej optymalizacji wiadomości pod kątem urządzeń mobilnych.
O czym należy pamiętać projektując responsywny newsletter? Najważniejszy element, który
wpływa na poprawę doświadczenia użytkownika, to przede wszystkim duże przyciski Call-To-Action, znajdujące się w odpowiedniej odległości od tekstu i użytych w newsletterze grafik.
Istotny jest również odpowiedni rozmiar czcionki (ok. 14 pikseli), nie przesadzanie z ilością grafik oraz zwięzła, relatywnie krótka treść. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika będzie
także jednokolumnowy design. Budując optymalne newslettery nie zapominajmy także o tym,
że na urządzenia mobilne składają się nie tylko smartfony. Od niedawna, oprócz wysyłania
typowych, tekstowych i graficznych wiadomości, możliwe jest ich prawidłowe wyświetlanie na
np. smartwatchach.

Marek Włodarczyk
Countr y Manager
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Oczywiste jest , że rok 2016 w branży internetowej przebiegnie pod dyktando „szybkiego
rozwoju technologii”. Ważne zatem będzie zrozumienia tempa tego rozwoju, który to z kolei napędzany jest przez najnowsze technologie, czy wręcz takie, które dopiero powstaną.
Aby zobrazować powyższe spostrzeżenie, warto spojrzeć na praktyczny dylemat, z którym mierzą się osoby decyzyjne w zakresie rozwoju i technologii, podejmujące nowe projekty i odpowiedzialne za jego UX. Które systemy operacyjne, urządzenia mobilne czy wreszcie wersje przeglądarek wspierać? Czy warto rozszerzać zakres projektu i „oglądać się” na dawniej używane
standardy programowania, czy iść z duchem czasu?
Prostych odpowiedzi na to pytanie może przynieść dogłębna analiza rynku np. urządzeń mobilnych w kraju, który eksportuje trendy, a więc w USA. Czołowe podmioty na tamtejszym rynku
dostawców usług telekomunikacyjnych odchodzą od, archaicznego niedługo, modelu 2/3-letnich umów abonamentowych, kierując się ku krótszym, rocznym kontraktom. Zabieg ten ma
oczywiście na celu wzrost konsumpcji tych urządzeń i skrócenie „cyklu życia produktu”
- innymi słowy ludzie będą zmieniali swoje telefony coraz częściej.
Dlatego projektując serwis, który ma służyć użytkownikom przez kilka najbliższych lat, należy
z rozwagą, ale zdecydowanie odciąć się od przeszłości, która utknęła w ciężkich i niemobilnych
laptopach, a dać rozwinąć skrzydła projektantom UX, tak aby lejek sprzedażowy na poziomie
„koszyka” był jak najszerszy także na naszych, coraz to mądrzejszych, telefonach.

Bartłomiej Berbeć
Project Manager
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METODOLOGIA
Badaniu poddaliśmy 20 sklepów, które wybraliśmy, biorąc pod uwagę jedno kryterium: jak największą liczbę odwiedzin (według badania Megapanel/PBI za sierpień 2015 r.). W przypadku, gdy powyższe kryterium spełniał więcej niż jeden
sklep z danej branży, końcowej selekcji dokonywali autorzy Raportu. Zaznaczamy jednak, że nie braliśmy pod uwagę serwisów takich jak: porównywarki cen,
agregatorzy ofert, kluby zakupowe oraz sklepy B2B, które z samej tylko definicji
mocno różnią się funkcjonalnie od sklepów detalicznych.

Na liście badanych sklepów znalazły się (kolejność alfabetyczna):

1.

Agito.pl

11.

Mediamarkt.pl

2.

Aledobre.pl

12.

Merlin.pl

3.

Alma24.pl

13.

Militaria.pl

4.

Bonprix.pl

14.

Motostrada.pl

5.

Cyfrowe.pl

15.

Oponeo.pl

6.

Empik.com

16.

Perfumeria.pl

7.

Euro.com.pl

17.

Redcoon.pl

8.

Intymna.pl

18.

Szkla.com

9.

Komputronik.pl

19.

Tchibo.pl

10.

Leroymerlin.pl

20.

Zalando.pl

Raport z roku 2013 obejmował podobną listę sklepów – wyjątek stanowią witryny Agito.pl oraz
Leroymerlin.pl, które zastąpiły: Narzędzia.pl oraz Answear.com. O zmianie zadecydował wyższy wskaźnik odwiedzin dwóch pierwszych sklepów.
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UŻYTECZNOŚĆ, CZYLI… ?
Zanim przejdziemy do prezentacji wniosków płynących z badania, przyjrzyjmy
się dokładniej samemu pojęciu użyteczności. Przypomnijmy, co ono oznacza.

Jest to termin złożony, bardzo wielowymiaro-

śnie użytych czcionek nie powoduje wraże-

wy. Kiedy mówimy o usability w kontekście

nia przeładowania informacjami? Czy zdję-

produktu informatycznego, jakim jest witry-

cia pozwalają na dostrzeżenie szczegółów

na internetowa sklepu, najczęściej mamy na

produktu?);

myśli jego:
przejrzystość architektury informacji
dostępność (np. czy witryna jest osią-

(np. czy strona główna jest przejrzysta i

galna? Czy nie powoduje irytacji, ładując

pozwala się szybko zorientować, co oferu-

się zbyt długo? Czy poprawnie działa pod-

je dany sklep? Czy zawsze wiadomo, gdzie

czas przeglądania stron na różnych urzą-

kliknąć, żeby przejść dalej lub jak wrócić?

dzeniach, systemach, przeglądarkach i

Czy przyciski akcji i pozycje w menu nawi-

rozdzielczościach? Czy interfejs reaguje

gacyjnym mają zrozumiałe etykiety? Czy

natychmiast – np. koszyk umożliwia szyb-

widok koszyka informuje o kosztach do-

kie zwiększenie lub zmniejszenie liczby po-

stawy lub progu do bezpłatnej dostawy?);

szczególnych towarów i automatycznie liodporność na błędy użytkownika

czy sumę bez potrzeby kliknięcia przycisku

(np. czy formularze informują o tym, które

„Przelicz”?);

pole zostało błędnie wypełnione i dlaczeergonomię (np. czy teksty mają odpo-

go? Czy wyszukiwarka potrafi sensownie

wiednią wielkość, i czy są dobrze widoczne?

szukać z przybliżeniem i jest odporna na

Czy kolorystyka strony lub liczba jednocze-

literówki?).
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UŻYTECZNOŚĆ NIEJEDNO
MA IMIĘ
Użyteczność a wygoda
W przypadku sklepu internetowego często stawia się znak równości pomiędzy użytecznością
a wygodą użycia, rozumianą jako zapewnienie łatwej orientacji w ofercie sklepu, poruszaniu
się po nim, a następnie wyjściu do kasy i dokonaniu zapłaty za zamówiony towar. Tymczasem,
oprócz wygody użycia, o efektywności sklepowej witryny decydują jeszcze dwa istotne czynniki: budowanie zaufania oraz zapewnienie swobody wyboru.

Użyteczność a zaufanie
Użyteczność to nie tylko łatwość dokonywania zakupów. Użyteczny system to taki, który zapewnia odbiorcom również poczucie spójności i bezpieczeństwa. W kontekście sklepu internetowego kryterium budowania zaufania jest szczególnie istotne, gdyż ma bezpośredni wpływ
na konwersję.
Czynniki wspierające budowę zaufania to nie tylko wykorzystanie środków technicznych (np.
przesyłanie danych formularza dostawy czy logowanie przez SSL), ale także wizualne informowanie użytkownika o tym, że dane są szyfrowane i jak będą używane lub udzielanie podpowiedzi, jak silnych haseł należy użyć w momencie zakładania konta użytkownika.

Użyteczność a swoboda wyboru
Użyteczność to także zapewnienie kupującym możliwości wyboru – nie tylko w zakresie sposobu poruszania się po sklepie, ale także korzystania z oferty tak, jak lubią. Dobry sklep internetowy nie tylko daje użytkownikom możliwość robienia zakupów w sposób, do którego są
przyzwyczajeni, ale także oferuje możliwość swobodnego wyboru – np. najwygodniejszego z
punktu widzenia użytkownika sposobu dostawy.
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BADANIA
Do badania wykorzystano „Indeks Użyteczności Sklepu Internetowego”
(IUSI) - autorską metodę badawczą, która pozwala porównać sklepy działające
w różnych branżach.

Podstawą do określenia obszarów badawczych oraz stworzenia kryteriów były:
wytyczne organizacji branżowych (takich jak Konsorcjum W3C);
normy jakościowe odnoszące się do ergonomii, dostępności oraz zrozumiałości (takie jak
np. ISO 9241);
dobre praktyki tworzenia systemów interaktywnych i projektowania interakcji (ang. Human-Computer Interaction);
oraz uznane standardy branżowe dla badań systemów interaktywnych, jak popularne 10
Heurystyk Jakoba Nielsena.
Każdy sklep poddano wnikliwej ocenie, analizując blisko 250 ostrych kryteriów użyteczności
z czterech obszarów: dostępności, ergonomii, architektury informacji oraz odporności na błędy użytkownika.
BADANIA Z UŻYTKOWNIKAMI (User Testy)
Po obliczeniu, w jakim stopniu sklepy spełniają nasze kryteria, wyłoniliśmy trzy witryny, które
odznaczały się najwyższym wskaźnikiem użyteczności (IUSI). Następnie mogliśmy już przystąpić do testów z użytkownikami. Chcieliśmy w ten sposób wyłonić listę pozytywnych wzorców
użyteczności, które odpowiadają za wysoki wynik sklepów w Indeksie. W zestawieniu z Raportem z 2013 r. stanowi to dodatkowy element, wzbogacający jego zawartość.
W tym miejscu zaznaczamy, że z badań wykluczyliśmy witrynę Redcoon.pl. Powodem były reklamy typu fullpage, które stosowano w sklepie, a które uniemożliwiały użytkownikom wykonanie zadań testowych, które znajdowały się w scenariuszu badawczym. Jej miejsce na podium
zajął sklep Oponeo.pl spełniający wszystkie wymagane kryteria.
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NA CZYM POLEGAŁY USER TESTY?
Użytkownicy mieli za zadanie dokonać zakupów w dwóch sklepach. Ich celem było wyobrażenie sobie, że organizują przyjęcie-niespodziankę z okazji urodzin ukochanej osoby. W związku
z tym zaplanowali wyświetlanie filmu na dachu kamienicy, w której mieszkają. Zakupy dotyczące tego przedsięwzięcia obejmowały: nagłośnienie, agregat prądotwórczy, projektor, ekran i
meble ogrodowe.
Scenariusz badania spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony użytkowników. Było to dla
nich przyjemne doświadczenie, w które zaangażowali się z dużą motywacją. Testy na Oponeo.
pl dotyczyły zaś zakupu opon zimowych do konkretnego modelu samochodu, jakim jest Volvo
850 Kombi II.
ANKIETA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA METOD USER EXPERIENCE
Użyteczność sklepu to wynik długiego procesu projektowego, w którym zostały zastosowane
na różnych etapach metody User Experience. Do badanych sklepów wysłano ankiety mające
na celu zebranie informacji na temat tego, jakie techniki wykorzystali projektanci tych witryn.
Chcieliśmy także dowiedzieć się, jakim zapleczem UX dysponują sklepy oraz jaki mają stosunek
do tej metodyki?
ANALIZA EKSPERCKA WERSJI MOBILNYCH
Wszystkie wersje mobilne (tablet, telefon) sklepów zostały zbadane pod kątem używanej strategii choreografii treści: responsywne vs adaptacyjne podejście do projektowania. Na witrynach mobilnych sklepów, które odznaczyły się najwyższym wynikiem Indeksu Użyteczności
Sklepu Internetowego, przeprowadzono badania za pomocą ścieżki poznawczej, której celem
było wyodrębnienie wzorców użyteczności. Metoda polega na wcieleniu się eksperta w rolę
użytkownika oraz wykonania wcześniej wybranych zadań.
INFORMACJE TECHNICZNE
Badanie zrealizowano poprzez przeglądanie stron sklepów na łączu o przepływności 100Mbit/s
z użyciem średniej klasy laptopów i komputerów stacjonarnych. Podobne parametry miał
sprzęt, na którym przeprowadzono testy z użytkownikami. Uwzględniono także przegląd witryn sklepów na najpopularniejszych na polskim rynku tabletach oraz smartfonach. Jeżeli nie
oznaczono inaczej, zrzuty z ekranu i informacje o ilości miejsca widocznego bez przewijania
dotyczą widoku w rozdzielczości 1280x800.
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OCENA OGÓLNA
Wyniki, jakie otrzymaliśmy, pokazały, że przebadane przez nas sklepy spełniają
średnio 65% kryteriów z Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego. Taki rezultat wyraźnie pokazuje, że polski rynek e-sklepów potrzebuje poprawy na kilku
ważnych płaszczyznach, o czym szczegółowo piszemy w dalszej części Raportu.

Dwa lata temu wspomniany wskaźnik wynosił 64%. Widzimy, że oprócz drobnych roszad w
rankingu, poziom użyteczności sklepów niewiele się zmienił. Tym razem najwyższy wynik można przypisać witrynom: Cyfrowe.pl oraz Leroymerlin.pl – jest to 76%. Najniższy współczynnik
osiągnął natomiast sklep Motostrada.pl – zaledwie 48%.

Rys. 1. Porównanie wyników Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego wszystkich badanych witryn.
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NAJWYŻEJ OCENIONE
SKLEPY
Granicę 70-procent wskaźników przekroczyło sześć sklepów: Leroymerlin.pl,
Cyfrowe.pl, Redcoon.pl, Oponeo.pl, Tchibo.pl oraz Empik.pl. Trzy pierwsze sklepy wyróżniają się na tle innych dbałością o poszczególne kategorie
użyteczności.

Proces zakupu na Leroymerlin.pl jest wspomagany przez najwyższy współczynnik odporności
na błędy użytkowników. Innymi słowy, osoby poruszające się po serwisie są chronione przed
irytacją. Mogą nawet w stanach nieuwagi liczyć na pomoc systemu.

Rys. 2. Wynik Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego dla witryny Leroymerlin.pl pokazany w podziale
na cztery kategorie usability.
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Pierwsze miejsce także zdobył ex aequo sklep Cyfrowe.pl. Witryna zawdzięcza ten sukces
przede wszystkim bardzo przejrzystej architekturze informacji. W tej kategorii sklep prześciga
wszystkich konkurentów.

Rys. 3. Wynik Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego dla witryny Cyfrowe.pl pokazany w podziale
na cztery kategorie usability.

Miejsce drugie w naszym rankingu zajął sklep Oponeo.pl - jest to związane z wysokim wskaźnikiem ergonomii. Serwis już od początku zakupów nie wymaga od użytkowników zbędnego
wysiłku, sprawiając, iż zakupy przebiegają szybko i bez przeszkód.

Rys. 4. Wynik Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego dla witryny Oponeo.pl pokazany w podziale
na cztery kategorie usability.
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ZASTOSOWANIE METOD
USER EXPERIENCE
Przyjrzyjmy się teraz odpowiedziom projektantów zwycięskich sklepów na ankietę, która dotyczyła zastosowania metod UX oraz stosunku do tego podejścia
w projektowaniu.
Cyfrowe.pl, Oponeo.pl oraz Leroymerlin.

Clicktracking

pl „zdecydowanie się zgadzają”, że „strona

Persony

zaprojektowana z zachowaniem zasad UX

Participatory desgin (współprojektowanie)

jest bardziej profesjonalna”. Taką samą od-

Checklisty

powiedź otrzymaliśmy, jeśli chodzi o stwier-

Badania z udziałem użytkowników

dzenie „Zachowanie zasad Usability i UX ma

Sortowanie kart

wpływ na poziom konwersji strony”.
Czy

nasi

respondenci

są

Cykl szybkiej ewaluacji prototypów
Audyty konkurencji

zwolennikami

stwierdzeń: „Usability i UX nie jest konieczne

Wędrówka poznawcza

przy projektowaniu witryny” oraz „Usability i

Storytelling

UX to strata czasu i pieniędzy”? Trzy najbar-

Eyetracking

dziej użyteczne sklepy jednogłośnie odpowiedziały, iż „zdecydowanie się nie zgadzają”

Z jakich programów do prototypowania

z powyższymi twierdzeniami.

korzystają?

Z jakich metod UX korzystają projektan-

Axure

ci ux najbardziej użytecznych sklepów?

Balsamiq Mockups
UX Pin

Prototypowanie na papierze

WebFlow

Scenariusze użycia

Macaw

Prototypowanie o wysokiej dokładności
Analiza statystyk

Interesowała nas także kwestia zaplecza, ja-

Ocena heurystyczna

kie powyższe firmy mają do dyspozycji, jeśli

Analiza porównawcza (brandmarketing)

chodzi o projektowanie doświadczenia użyt-

Identyfikowanie najlepszych praktyk

kowników. Okazało się, iż nie tylko zatrud-

Testy A/B

niają projektantów UX, ale także korzystają

Audyty dostępności

z usług zewnętrznych agencji.
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SŁABOŚĆ BADANYCH
SKLEPÓW
Pierwszy Raport wykazał, że piętą achillesową e-sklepów jest dostępność. Dwa
lata temu wskaźnik ten wynosił 53% i był związany z faktem, iż witryny nie miały
swoich wersji responsywnych lub adaptacyjnych na urządzenia mobilne.

Niniejsze badania wskazują, że ta kwestia zmieniła się w znaczący sposób – obecnie witryny
zadbały o swoją dostępność, przez co osiągnęły współczynnik w wysokości 65%. Warto w tym
miejscu także zaznaczyć, że coraz częściej pojawiają się na stronach znaczniki ALT oraz inne
funkcjonalności wspomagające osoby z niepełnosprawnościami.
Spadek można zauważyć natomiast we wskaźniku dotyczącym odporności na błędy użytkowników – wynosi on jedynie 51%. To alarmująca tendencja, gdyż najwyraźniej wyświetlanie komunikatów o błędach w formularzach oraz wyszukiwanie z przybliżeniem nie są traktowane
przez twórców niektórych sklepów jako funkcjonalności o wysokim priorytecie.
Przykłady błędów:
dostępność – brak widoku dostosowanego do przeglądania stron na urządzeniach przenośnych; powolne wczytywanie listy wyników wyszukiwania;
ergonomia – używanie zbyt niskiego kontrastu czcionek bądź też za małych czcionek
w opisach produktów lub etykietach na przyciskach akcji;
odporność na błędy – wskazywanie, że pole formularza zostało źle wypełnione bez podświetlenia tego pola i podania sugestii poprawnego formatu wypełnienia;
architektura informacji – niezrozumiałe etykiety przycisków akcji, bałagan w menu nawigacyjnym.
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UŻYTECZNOŚĆ SKLEPÓW
W WERSJI MOBILNEJ
Idąc tropem podwyższonego wskaźnika dostępności, postanowiliśmy dokładniej
zbadać wzorce użyteczności polskich sklepów internetowych w wersji mobilnej,
czyli wyświetlanej na tabletach oraz smartfonach.

Pierwszym, i zarówno jednym z najważniejszych aspektów, który wzięliśmy pod uwagę, jest
kwestia obranej strategii choreografii treści (ang. content) sklepu. Dotyczy to odwiecznego dylematu miedzy responsywnym (ang. Responsive Web Design, RWD) a adaptacyjnym (ang. Adaptive Web Design, AWD) projektowaniem stron i aplikacji.
Czym się różnią te dwa podejścia?
Responsywne projektowanie jest związane z płynnym dopasowywaniem treści do
ekranu. Charakteryzuje się tym, iż nie ma znaczenia, jakie wymiary ma urządzenie, by
strona się do niego na bieżąco przystosowywała. Aby takiego zabiegu dokonać, używa
się zapytania o media (ang. media queries), czyli proste filtry stosowane w stylach CSS.
Adaptacyjne projektowanie dotyczy tworzenia layoutów dla konkretnych wymiarów
ekranów. Gdy raz zostaną one załadowane na urządzeniu, to nie będą reagować na
zmianę wielkości okna, które je wyświetla.

Każda z powyższych strategii ma swoje zalety i wady. Istotne jest dobranie najbardziej
optymalnej choreografii treści pod kątem dopasowania do użytkowników i częstości,
z jaką oglądają witrynę na urządzeniach mobilnych. Decyzja też powinna zależeć od
tego, czy projektujemy nową stronę internetową, czy potrzebujemy wersji mobilnych
już istniejącej. W drugim przypadku korzystne jest zazwyczaj obranie podejścia projektowania adaptacyjnego.
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RWD/AWD
W wyniku przeprowadzonej analizy eksperckiej otrzymaliśmy zaskakujący wniosek – polskie
sklepy internetowe nie mają wersji responsywnych. Okazało się, że tylko jedna witryna z dwudziestu jest zaprojektowana zgodnie z podejściem Responsive Web Design. Strona sklepu Perfumeria.pl płynnie dopasowuje swoją treść do każdego wymiaru okna i reaguje w czasie rzeczywistym na zmianę jego rozdzielczości. RWD to pozytywny wzorzec użyteczności, zalecany
jako standard funkcjonalności strony internetowej.
Pozostałe sklepy kierują się strategią Adaptive Web Design, tworząc odrębne ułożenie treści
strony dla widoku horyzontalnego oraz wertykalnego zarówno dla telefonu, jaki i tabletu. Zdarzyły się także pojedyncze przypadki prostego skalowania witryny, czyli dopasowania surowego wyglądu strony wyświetlanej na desktopie do proporcji urządzenia mobilnego. Choć jest to
rozwiązanie o niskich kosztach produkcyjnych, to trzeba zaznaczyć, iż pociąga za sobą poważne konsekwencje. Poprzez takie przeskalowanie może ucierpieć ergonomia witryny. Obszar
klikalny związany z interaktywnymi elementami może być zbyt mały, by trafić w niego dotknięciem palcem ekranu (żarg. tapnieciem) na urządzeniu mobilnym.
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WZORCE UŻYTECZNOŚCI
WERSJI MOBILNYCH
Poszukując wzorców użyteczności, przebadaliśmy trzy sklepy, które uzyskały w
wersji desktopowej najwyższy wskaźnik IUSI. Były to: Leroymerlin.pl, Cyfrowe.
pl oraz Oponeo.pl. Wykorzystaliśmy metodę ścieżki poznawczej polegającej na
wcieleniu się eksperta w rolę osoby badanej, która musi wykonać konkretne zadanie przy pomocy serwisu. W wyniku badania wyodrębnione zostały pozytywne wzorce użyteczności oraz negatywne tendencje i błędy.

Rys. 5 Powyżej widoki pokazują przeskalowaną na tablet oraz telefon wersję strony Cyfrowe.pl. Zachowaliśmy
interfejsy przeglądarek, by czytelnik w przybliżeniu zdawał sobie sprawę z wielkości elementów strony.
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Jak widać wersja strony sklepu wyświetlana na tablecie charakteryzuje się mało czytelną prezentacją treści. Użytkownik nie będzie miał co prawda problemów ze zrozumieniem nagłówków, jednak podkategorie są już wyświetlane zbyt małym krojem pisma.
Jeśli zaś chodzi o wersję strony na telefon, to nie można mówić w tym przypadku o żadnej
czytelności. Problem może się nawet pojawić przy rozpoznawaniu sprzętu prezentowanego na
zdjęciach.
W obu przypadkach użytkownik musi „szczypać ekran”, by poruszać się swobodnie po stronie.
Taki wygląd witryny może sprawić, iż korzystanie z filtrów, wpisywanie treści do wyszukiwarki
czy oglądanie galerii zdjęć może być bardzo uciążliwe. Jeśli chcemy obciążyć użytkownika dodatkowym wysiłkiem, to taka wersja adaptacyjna witryny jest idealnym wyborem.

Rys.6 Opcja logowania za pomocą Facebook’a
na mobilnej wersji witryny Cyfrowe.pl.

Rys. 7. Proces przejścia do kosy na mobilnej wersji sklepu
Leroymerlin.pl.

Innym, bardzo zresztą częstym problemem, z jakim spotykają się użytkownicy, to etap przejścia
do kasy na urządzeniach mobilnych. Wypełnianie licznych okienek w formularzu nie wspomaga
tego kroku. Dlatego też użytecznym rozwiązaniem jest umiejscowienie możliwości zalogowania
się za pomocą Facebooka, Google lub innych kont, które mają już zapisane nasze dane. Pozwala
to ominąć frustrujący proces celowania palcem w okienka oraz żmudne wypełnianie ich prawidłową treścią. Co więcej, użytkownicy są zazwyczaj permanentnie zalogowani np. na Facebooku, co sprawia, iż nie muszą nawet uzupełniać takich danych jak login czy hasło. Warto więc
z takich rozwiązań skorzystać.
Dobrze znanym wzorcem użyteczności jest informowanie użytkownika, na którym etapie zakupu się znajduje. O ile na desktopowych wersjach sklepów internetowych podział „pójścia do kasy”
na kroki to często spotykany standard, o tyle w wersji mobilnej taką funkcjonalność można określić
rzadkością.
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Rys. 8. Architektura menu nawigacji mobilnej wersji sklepu Leroymerlin.pl.

Wcześniej pisaliśmy o pozytywnych wzorcach użyteczności. Jednakże nasze badania ukazały
także te negatywne. Poszukując produktu przy pomocy telefonu, w sklepieLeroymerlin.pl użytkownik ma do czynienia z zagęszczoną architekturą informacji (Rys. 8). Kategorie rozgałęziają się
na coraz to liczniejsze podgrupy. W związku z tym poszukiwania artykułu są obarczone licznymi
powrotami do wcześniejszych kategorii oraz w pewnej mierze zgadywaniem, jaki asortyment
może się kryć pod daną nazwą. Taka organizacja strony nie wspomaga procesu zakupowego.

Podczas wypełniania formularza na stronie
Leroymerlin.pl użytkownik ma do czynienia
z nieprecyzyjnym komunikatem o błędzie.
Co prawda system informuje, że taki nastąpił, jednak nie daje podpowiedzi, jak go poprawić.

Rys. 9. Komunikat o błędzie wyświetlany na mobilnej
wersji sklepu Leroymerlin.pl.

Użytecznym można nazwać wybór sposobu
płatności na mobilnej wersji Leroymerlin.pl.
Każda z opcji jest opatrzona w ikonę, która zwiększa ich czytelność. Co więcej, same
radio buttony są umieszczone w odpowiednich odległościach od siebie a ich zaznaczenie zostaje wyraźnie zakomunikowane kolorem zielonym.

Rys. 10 Wybór sposobu płatności na wersji mobilnej
strony Leroymerlin.pl.

31

Problem jednak stanowi przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Jego treść
nie została wyśrodkowana, co sugeruje,
iż element nie jest przyciskiem akcji. Kolor
zielony dominuje prawie w całym layoucie.
Dobre praktyki z zakresu projektowania
buttonów przekonują jednak, iż zastosowanie innej barwy jest w tym miejscu bardziej
użyteczne.
Rys. 11. Potwierdzenie zakupu na mobilnej wersji
strony Leroymerlin.pl..
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GALERIE ZDJĘĆ
Sposób projektowania galerii zdjęć może stanowić problematyczną część sklepu
w wersji mobilnej. Niewyraźne zdjęcia, zbyt długi czas ładowania, wyskakujące
okna i brak możliwości ich zamknięcia – to tylko część utrudnień, na które może
natrafić uzytkownik, próbując bliżej się przyjrzeć pożądanemu produktowi.
Zobaczmy, jak z zaprojektowaniem galerii poradziły sobie najbardziej użyteczne sklepy z
naszej listy. Witryna Leroymerlin.pl korzysta w wersji desktopowej oraz na tablet z podobnego sposobu wyświetlania zdjęć (lewy widok, Rys. 12). Jedyną różnicą jest zablokowana

Rys. 12. Porównanie galerii zdjęć na mobilnych wersjach strony Leroymerlin.pl

funkcjonalność przybliżania na urządzeniu mobilnym. Broni to użytkownika przed zbędnym
„szczypaniem” ekranu. Okna ze zdjęciami pojawiają się w formie pop-up’ów, a ich usunięcie nie
stanowi problemu.
Jeśli chodzi zaś o wersję strony na telefonie (prawy widok, Rys. 12.), to także nie można na niej
przybliżyć zdjęcia. Sama galeria jest umieszczona w formie slajdera. Taki prosty zabieg w sposób wystarczający spełnia potrzebę użytkowników.
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Galerie w wersjach mobilnych strony Oponeo.pl są obarczone jednym z wcześniej wspominanych błędów. Chodzi zwłaszcza o ich wyświetlanie na telefonie. Zdjęcia pokazują się w postaci
pop-up’ów, a usunięcie tych okien może stanowić problem – znaczki „x” są umieszczone w
miejscach, które wymagają przeszukiwania całego wyświetlacza.

Rys. 13 Galerie zdjęć na witrynie Oponeo.pl. Prawy widok ukazuje wersje na telefon , lewy na tablet
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ERGONOMIA WERSJI
MOBILNYCH
Ergonomia jest jednym z kluczowych składników użyteczności mobilnych wersji stron www. Można ją rozumieć jako dostosowanie warunków wykonywania
zadania do ograniczeń psychofizycznych człowieka. W kontekście korzystania
z urządzeń mobilnych ergonomia jest związana z projektowaniem interfejsów,
z którymi interakcja nie będzie skutkowała zbędnym wysiłkiem. Na przykład: obszary, które można dotknąć, powinny być na tyle duże, by użytkownik nie musiał
powtarzać tej czynności.

Rys. 14. Checkbox na stronie Oponeo.pl

Checkboxy użyte na layoucie sklepu Oponeo.pl charakteryzuje duża trudność w ich zaznaczaniu. Obszar interaktywny, który je otacza, jest mały, przez co trudno go trafić opuszkiem palca.
Problem ten pojawia się także przy akceptacji regulaminu, zgód i korzystania z porównywarki.

Rys. 15. Checkbox na stronie Oponeo.pl
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Próba zaznaczenia checkbox’u „Porównaj” z dużym prawdopodobieństwem skończy się tapnięciem w obraz produktu i przeniesieniem na stronę karty produktu. Obszar wokół podlinkowanego napisu „Porównaj” także nie jest interaktywny, co utrudnia jego wybór.

Rys. 16. Widok koszyka sklepu Leroymerlin.pl w wersji mobilnej na telefon.

Widok koszyka sklepu Leroymerlin.pl w wersji mobilnej na telefon zawiera ergonomiczne przyciski „Usuń” oraz „Dodaj” lub „Odejmij ilość”. Są one na tyle duże, że bez problemu można trafić
w nie palcem a ich wygląd nie pozostawia wątpliwości, co do działania..

Rys. 17. Widok witryny Leroymerlin.pl wyświetlony na tablecie.
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Jak widać (Rys. 16), prawa cześć strony została ucięta – powodem może być niepoprawne przeskalowanie sklepu na wersję mobilną. W konsekwencji użytkownik nie zauważa kroku czwartego w procesie zakupowym: „Potwierdzenie”. Idea podziału „pójścia do kasy” na poszczególne
elementy jest związana z tym, by użytkownik zawsze wiedział, gdzie się w tym procesie znajduje. Widzimy, że na wspomnianym przykładzie warunek ten nie został spełniony.

Przycisk akcji będący elementem wersji mobilnej sklepu Leroymerlin.pl nie spełnia kryteriów użyteczności. Buttton „Do koszyka”
powinien być wyodrębniony z layoutu przez
odpowiedni kontrast oraz kolor różniący się
od reszty komponentów. W tym przypadku
mamy do czynienia z jednym paskiem, na
którym znajdują się dwa przyciski. Barwa,
którą użyto, jest częścią kolorystyki całej
identyfikacji wizualnej wersji mobilnej strony.

Rys. 18 Widok karty produktu na wersji mobilnej na
telefon sklepu Leroymerlin.pl

Czas ładowania niektórych podstron wersji mobilnej na telefon przekracza 10 sekund. Może stanowić to powód frustracji,
a w ostateczności nawet przyczynę przerwania zakupów.

Rys. 19. Widok sklepu Leroymerlin.pl
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Wyświetlanie opinii na Leroymerlin.pl jest
obarczone błędem. Gwiazdki stanowiące
graficzną reprezentację jakości produktu są
umiejscowione zbyt blisko siebie (w jednym
rzędzie). Użytkownik może mieć problem
z odpowiednim przydzieleniem piktogramów do kategorii, której dotyczą.
Rys. 20. Widok opinii na wersji mobilnej na telefon
sklepu Leroymerlin.pl.
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UŻYTECZNOŚĆ
W KONTEKŚCIE
ŚCIEŻKI ZAKUPOWEJ
Wróćmy do sklepów desktopowych. Prawie wszystkie etapy zakupu zostały zaprojektowane przeciętnie, tylko częściowo realizując wzorce użyteczności. Jedynie początek ścieżki, czyli strona główna witryn, przekroczyła granicę 70% i spełniła 79% przyjętych przez nas kryteriów. Niepokojącym wydaje się być fakt, iż jeden z kluczowych kroków w procesie zakupu, czyli zamówienie, charakteryzuje
się - paradoksalnie - jednym z najniższych wskaźników użyteczności – 62%. Pełny
widok koszyka także nie może się poszczycić wysokim rezultatem – 60%. Słabym
punktem wydaje się być także wyszukiwarka, która średnio osiągała 64% spełnionych kryteriów.
W związku z powyższym użytkownicy mogą mieć problem z finalizowaniem swoich zakupów.
Problemy pojawiają się po dodaniu produktu do koszyka.

Rys. 21. Porównanie uśrednionych wyników Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego poszczególnych etapów zakupu.

Najwyżej oceniane etapy zakupu

Strona główna 79%

Lista wyników 69%
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Karta produktu 67%

STRONA GŁÓWNA
Tak, jak już wspomnieliśmy, strony główne badanych sklepów spełniały średnio
79% kryteriów użyteczności. Jest to najwyższy wskaźnik, jeśli chodzi o rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi krokami w procesie zakupowym. Związane z nim
pozytywne wzorce użyteczności zostały zaprezentowane poniżej.

Rys. 22. Pasek nawigacji na witrynie Cyfrowe.pl.

Świetnym przykładem dobrze zaprojektowanej architektury informacji jest pasek nawigacji
na witrynie Cyfrowe.pl. Dzięki piktogramom nie pozostawia wątpliwości, co do znaczenia poszczególnych kategorii. Przemyślane zarządzanie kontrastem oraz zachowane prawa Gestalt
(łatwość w odróżnianiu figury od tła) sprawiają, iż użytkownik dokładnie wie, gdzie się znajduje
i co zostało kliknięte – co więcej, nie wymaga to od niego dodatkowego wysiłku. Podobny zabieg został zastosowany na witrynie Oponeo.pl

Podobny zabieg został zastosowany na witrynie Oponeo.pl

Rys. 23. Pasek nawigacji na witrynie Oponeo.pl

Warto także wspomnieć, iż żadna z witryn z pierwszej trójki nie posługiwała się na swoich stronach reklamami typu fullpage czy watermark tak, jak to było w przypadku witryny Redcoon.pl.
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Takie zabiegi niezwykle irytują użytkowników, gdyż obejmują spory obszar strony i czasami
wymagają dodatkowego kliknięcia, by się ich pozbyć. W skrajnych przypadkach po prostu uniemożliwiają im zakupy.

Rys. 24. Pasek nawigacji na witrynie Leroymerlin.pl.

Zarówno witryna Cyfrowe.pl jak i Leroymerlin.pl zadbały o to, by promocje dostępne w ofercie
sklepu były umieszczone w pasku nawigacji w wyróżnionej postaci. Pozwala to użytkownikom
na szybkie dotarcie do treści, której zazwyczaj poszukują.

Rys. 25. Pasek nawigacji na witrynie Cyfrowe.pl.

Zwróćmy uwagę na bardzo dobrze zaprojektowaną stopkę na Cyfrowe.pl. Znajdują się na niej
najważniejsze informacje: dobrze widoczne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa zakupów
i jakości usług, wyróżniona możliwość zapisu do newslettera, dane kontaktowe (w tym link do
formularza). Dodatkowo użytkownik już na poziomie strony głównej może dowiedzieć się, jakie
sposoby dostawy i płatności oferuje sklep.

Rys. 26. Stopka na witrynie Cyfrowe.pl
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WYSZUKIWARKA
Po przebadaniu poziomu użyteczności wyszukiwarek okazało się, że spełniają
one średnio tylko 64% przyjętych kryteriów. Nie jest to wysoki wynik. Doświadczenie użytkowników płynące z kontaktu z tym właśnie elementem strony wielokrotnie było po prostu złe. Ta funkcjonalność nigdy nie spełniała wszystkich kryteriów dobrego usability. Część witryn zadbała jednak o pewne części składowe
tego kroku w procesie zakupowym. Jeśli zebrać te dobre praktyki, wyłania się
z nich wzór, według którego należy projektować wyszukiwarki użyteczne dla
klienta.

Rys. 27. Pasek nawigacji na witrynie Cyfrowe.pl.

Wyszukiwanie konkretne, czyli dotyczące dokładnej nazwy produktu, jest wspomagane przez
wyszukiwarkę na Cyfrowe.pl. Choć nie opatrzono jej w funkcjonalność autokorekty literówek
w tytułach, to jednak wyświetla informację na temat nieprecyzyjnego wyszukiwania oraz podpowiada, co zrobić, by znaleźć produkt. Użyteczne rozwiązanie to także nagłówek wyświetlający treść, którą wpisano w wyszukiwarkę – użytkownik od razu może się zreflektować, jeśli
zauważy, iż popełnił błąd w pisowni. Warto także zauważyć, iż tekst w oknie wyszukiwania nie
zniknął po zatwierdzeniu. Nie trzeba na nowo wpisywać pożądanej frazy.
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Rys. 28. Widoki wyszukiwarek na witrynach (od góry): Leroymerlin.pl, Oponeo.pl oraz Cyfrowe.pl.

Dobrymi praktykami w zakresie projektowania wyszukiwarek jest dopasowanie ich wyglądu do
najczęstszych sposobów wyszukiwania produktów na witrynie. Czołowa trójka sklepów stosuje
się do tej zasady. Użytkownicy podczas wyszukiwania artykułów na Leroymerlin.pl głównie
korzystają z nawigacji, więc wielkość i wyrazistość wyszukiwarki jest dopasowana: znajduje się
ona po prawej stronie, a jej okno zaprojektowano relatywnie małe w porównaniu do paska
z kategoriami. Jeśli chodzi o Oponeo.pl, to na pierwszy rzut oka widać preferowany sposób
odnajdywania produktów - najwięcej miejsca w leksji strony zajmuje wyszukiwarka. Cyfrowe.pl
zachowuje w tej kwestii równowagę w funkcjonalnościach: duże i wyróżniające się okno wyszukiwania ma podobny priorytet percepcyjny, co menu nawigacji.
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Dobrymi praktykami w zakresie projektowania wyszukiwarek jest dopasowanie ich wyglądu do
najczęstszych sposobów wyszukiwania produktów na witrynie. Czołowa trójka sklepów stosuje
się do tej zasady. Użytkownicy podczas wyszukiwania artykułów na Leroymerlin.pl głównie
korzystają z nawigacji, więc wielkość i wyrazistość wyszukiwarki jest dopasowana: znajduje się
ona po prawej stronie, a jej okno zaprojektowano relatywnie małe w porównaniu do paska
z kategoriami. Jeśli chodzi o Oponeo.pl, to na pierwszy rzut oka widać preferowany sposób
odnajdywania produktów - najwięcej miejsca w leksji strony zajmuje wyszukiwarka. Cyfrowe.
pl zachowuje w tej kwestii równowagę w funkcjonalnościach: duże i wyróżniające się okno wyszukiwania ma podobny priorytet percepcyjny, co menu nawigacji.

Rys. 29. Wynik wyszukiwania na witrynie Leroymerlin.pl.

Jedną z podstawowych funkcjonalności, które zasłużyły na miano użytecznych, jest autokorekta literówek podczas wyszukiwania. Leroymerlin.pl wspomaga ten sposób wyszukiwania produktów. Dodatkowo informuje użytkownika, iż fraza została poprawiona, gdyż dla początkowej
treści nie znaleziono wyników.
Wyszukiwarka na Oponeo.pl ma domyślenie ustawiony filtr dotyczący sezonu, do jakiego powinny być przystosowane opony. To ustawienie jest zależne od pory roku, podczas której użytkownik dokonuje zakupu. W ten sposób serwis oszczędził użytkownikowi wysiłku związanego
z uzupełnieniem kolejnego filtru.

Rys. 30. Widok wyszukiwarki na witrynie Oponeo.pl.
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Kolejnym udogodnieniem wyszukiwania jest funkcjonalność pozwalająca na znalezienie opon
zgodnych z modelem auta. Nie wszyscy użytkownicy mają specjalistyczną wiedzę potrzebną do
wyboru odpowiedniego produktu. Możliwość skorzystania z tego typu wyszukiwania jest dla
nich równoznaczna z ominięciem mozolnego procesu odgadywania znaczenia poszczególnych
parametrów oraz wyboru produktu „na oślep”.

Rys. 31. Widok wyszukiwarki na witrynie Oponeo.pl.

Warto także zauważyć, iż oba sposoby wyszukiwania mają wyraźne wyeksponowane nagłówki
oraz są opatrzone w grafiki, które jasno komunikują, czego dotyczy dana funkcjonalność.

Rys. 32. Filtry wyszukiwarki na witrynie Oponeo.pl.

45

Użyteczną jest także funkcja, którą mamy okazję zobaczyć podczas wyboru modelu auta. Jeśli
pominiemy jeden z filtrów, następy zostanie wyłączony. Zauważmy, iż ten fakt komunikuje nam
ikona zakazu. Taka informacja została zrozumiana przez użytkowników, którzy od razu się reflektowali oraz wracali do wyboru wcześniejszego filtru
Oponeo.pl zostało wyposażone w grafiki związane z nagłówkami oraz kategoriami, które wspomagają czytelność strony. Na przykład podczas wyboru modelu samochodu nie musimy kierować się tylko jego nazwą, ale mamy także dostęp do zdjęć poszczególnych modeli. Użytkownik
nie musi nawet do końca przeczytać nagłówka, by być pewnym, która z opcji dotyczy jego auta

Rys. 33. Kategorie są opatrzone w zdjęcia na witrynie Oponeo.pl.
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LISTA WYNIKÓW
Listy wyników spełniały średnio 69% kryteriów zawartych w Indeksie Użyteczności. Związane było to z następującymi wzorcami użyteczności:

UWYDATNIENIE ATRYBUTÓW PRODUKTÓW NA LISTACH WYNIKÓW
FILTRY DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI ORAZ STATUSU PRODUKTU
INFORMACJE NA TEMAT LICZBY WYNIKÓW PO ZASTOSOWANIU
KONKRETNEGO FILTRU;

MOŻLIWOŚĆ PORÓWNYWANIA PRODUKTÓW Z POZIOMU
LISTY WYNIKÓW

FILTRY DZIAŁAJĄ W DWIE STRONY, NP. WEDŁUG CENY ROSNĄCO
I MALEJĄCO

OPRÓCZ SUWAKA MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z PÓL DO WPISANIA
ZAKRESU CENY

Rys. 34. Widok listy wyników na witrynie Cyfrowe.pl.

Użytkownicy docenili uwydatnienie atrybutów w informacji obok miniatur zdjęć. W przypadku,
w którym nie był dostępny filtr dotyczący wskazanej kategorii, taki zabieg wystarcza, by różnicować poszczególne pozycje na liście wyników.
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FILTRY
Bardzo użyteczne okazały się być filtry na witrynie Cyfrowe.pl. Użytkownicy od
razu wiedzieli, jak z nich korzystać. Ich zakres tematyczny pasuje do konkretnych
produktów i w znaczny sposób wspiera zawężanie listy wyników. Pozytywnie zostały odebrane zwłaszcza filtry dotyczące statusu oraz dostępności artykułu.

Na dobór odpowiedniego filtru pozwala także funkcjonalność, która dotyczy wyświetlania obok jego nazwy ilości wyników, które pojawią się na liście po zastosowaniu. Minusem
tego rozwiązania jest jednak konieczność
klikania przycisku „filtruj”, by zawężać listę
wyników.

Rys. 35. Filtry dostępne na liście wyników
Cyfrowe.pl.

Rys. 36. Architektura nawigacji - Leroymerlin.pl.
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W poszukiwaniu produktu użytkownicy często korzystają z nawigacji i listy kategorii. W przypadku sklepu Leroymerlin.pl obok bocznej nawigacji użytkownicy mają także widok poszczególnych grup produktów wyświetlony razem ze zdjęciami oraz liczbą wyników, kryjących się
pod daną kategorią. Użytkownicy szybciej rozpoznają, co mieści się pod nazwą, jeśli mają dostęp do graficznej reprezentacji danej treści. Nie muszą przeglądać kolumn tekstu.

Trojkę najbardziej użytecznych sklepów łączy
możliwość porównywania produktów z poziomu listy wyników. Użytkownicy intuicyjne
potrafili skorzystać z tej funkcjonalności – od
razu znajdowali przycisk „Porównaj” lub „Do
porównywarki” na karcie danego wyniku.

Rys. 37. Porównywarka jest dostępna na wszystkich trzech witrynach - Oponeo.pl,Cyfrowe.pl, oraz.Leroymerlin.pl

Użyteczne

listy

wyników

są

opatrzone

w podstawowe filtry takie jak: cena oraz popularnoś.
Ważne jest to, by działały w dwie strony, czyli
rosnąco i malejąco. Klienci są przyzwyczajeni
do ich stosowania, więc brak tej funkcjonalności zostaje przez nich zauważany. Czują się
bezsilni wobec kilkusetstronicowych list wyników, których nie mogą zawęzić.
.

Rys. 38. Filtry dostępne na liście wyników
Leroymerlin.pl.
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Obok filtru w postaci suwaka, który przydaje
się w ustaleniu zakresu ceny, jaka nas interesuje, poręczne są także pola do uzupełnienia.
Niektórych użytkowników irytuje posługiwanie się suwakami i wolą po prostu wpisać
cyfry.

Rys. 39. Filtr służący do ustalenia przedziału cenowego - Cyfrowe.pl.

Rys. 40. Widok aktywnych ﬁltrów na Oponeo.pl.

Lista wyników na serwisie Oponeo.pl wyświetla „aktywne filtry”. Ma to miejsce wtedy, gdy
użytkownik przesuwa się w dół strony a widżet wyboru filtrów się chowa. Pomimo tego mamy
wgląd w opcje, które zaznaczyliśmy w celu zawężenia listy wyników

Użytecznym można nazwać także wyświetlanie dostępności produktu już na poziomie listy wyników. Użytkownicy docenią informację
na temat tego, iż oglądany produkt nie jest
osiągalny.

Rys. 41. Widok listy wyników - Oponeo.pl.
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KARTA PRODUKTU
Karty produktu spełniały średnio 67% kryteriów Indeksu Użyteczności. Leroymerlin.pl oraz Cyfrowe.pl osiągnęły wyniki przekraczające 80%. Tak wysoki wskaźnik był związany z następującymi funkcjonalnościami:

Rys. 42. Wizualizacja opinii- Cyfrowe.pl oraz Leroymerlin.pl.

Zarówno na Cyfrowe.pl, jak i na Leroymerlin.pl graficzna reprezentacja jakości produktu –gwiazdki dotyczące opinii klientów – znajduje się od razu pod nazwą artykułu.
Użytkownicy wchodząc na kartę produktu, od razu zwracają na ten szczegół uwagę
i na podstawie tej informacji dokonują wstępnej decyzji na temat zakupu produktu.

Rys. 43. Zakładki na karcie produktu – Leroymerlin.pl, Cyfrowe.pl oraz Oponeo.pl.

51

Użyteczne okazały się być zakładki na karcie produktu. Architektura informacji, jaka
powstaje przy ich użyciu, jest przez użytkowników zrozumiała. Nie mają problemu z
odnalezieniem produktów pasujących do aktualnie oglądanego artykułu.

Rys. 44. Wizualizacja opinii- Cyfrowe.pl oraz Leroymerlin.pl.

Użytkownicy nie muszą długo szukać informacji na temat dostępności produktu na
karcie produktu. Jasny kolor zielony nie jest na tyle inwazyjny, by walczył o uwagę
z przyciskiem „Do koszyka”, jednak stanowi wyraźną wskazówkę, co do istotności
tej informacji.

Użytkownicy
formacji

na

nie

muszą

temat

długo

dostępności

szukać

in-

produktu

na karcie produktu. Jasny kolor zielony nie
jest na tyle inwazyjny, by walczył o uwagę
z przyciskiem „Do koszyka”, jednak stanowi

wyraźną

tej informacji.

Rys. 45. Karta produktu- Leroymerlin.pl.
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Rys. 46. Rozbudowany system opiniowania - Oponeo.pl.

Użytkownicy cenią sobie rozbudowaną funkcjonalność wyświetlania opinii dostępną na Oponeo.pl. Rozmiar tego elementu sprawia, iż od razu rzuca się on w oczy. Użytkownicy dłuższą
chwilę poświęcali na analizowanie tych danych. Miały one bardzo duże znaczenie podczas podejmowania przez nich decyzji odnoście zakupu opony. Mnogość oraz obszerność opinii budowała w osobach, które przechodziły testy, duże zaufanie do sklepu.
Kolejną kwestią jest animacja wypełnienia wycinku koła „96% użytkowników poleca”. Ma ona
priorytet wizualny, przez co niezwłocznie daje do zrozumienia użytkownikowi, iż prawie wszyscy kupujący byli zadowoleni, więc i on nie ma się czego obawiać

Karta produktu na Oponeo.pl jest wzbogacona w prezentację walorów opony w postaci
filmu. Dzięki tej opcji użytkownik może się
dowiedzieć, jak dokładnie wygląda produkt.
Co więcej, nie musi czytać długiego opisu
opony, bo wszystkie najważniejsze informacje są atrakcyjnie przedstawione w filmie.

Rys. 47. Prezentacja walorów opony w postaci ﬁlmu- Oponeo.pl.
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KOSZYK
Widoki koszyka zarówno w wersji skróconej, jak i pełnej spełniały średnio 65%
kryteriów zawartych w Indeksie Użyteczności. Witryna Oponeo.pl z wynikiem
89% prześcignęła w tej kwestii wszystkich konkurentów.

Rys. 48. Widok przedstawiający wybór sposobu dostawy oraz płatności na poziomie koszyka - Leroymerlin.pl.

Niezwykle użyteczną funkcjonalność stanowi umieszczenie wyboru sposobu dostawy
i płatności już na poziomie koszyka. Użytkownicy nie muszą przechodzić do kasy (ang. Check
out), by znaleźć te informacje. Ważne jest także to, iż już na tym etapie są świadomi pełnej
kwoty, jaką będą musieli zapłacić. Chroni ich to przed nieprzyjemnymi niespodziankami
związanymi ze zmianą ceny, w którą mają wgląd dopiero przy potwierdzeniu zamówienia.
(Przykład: Leroymerlin.pl)
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Zwróćmy też uwagę na klikalne ikony (np. logotypy banków, miniaturki kart płatniczych). Pamiętajmy, użytkownicy w pierwszej kolejności zawsze będą klikać w obrazy.

Rys. 49. Podział pójścia do kasy na kroki – Cyfrowe.pl oraz Leroymerlin.pl.

Dobrą praktyką jest także podział „check outu” na kroki oraz wyróżnienie graficzne etapu,
na którym znajduje się aktualnie klient. Jak widać, Cyfrowe.pl oraz Leroymerlin.pl poradzili sobie z tym bezbłędnie. Warto także zadbać o to, by poszczególne pozycje - w tym menu nawigacji
- były klikalne w przód i w tył. Koniecznością jest także zapisywanie danych na poszczególnych
krokach tak, by po kliknięciu przycisku „wróć” w przeglądarce te informacje nie zostały utracone. Taki błąd często prowadzi do przerwania zakupów przez użytkowników.

Użytkownicy, z którymi przeprowadziliśmy
testy, często byli pozytywnie zaskoczeni, gdy
zauważali, jak łatwo można nawigować po
stronie Cyfrowe.pl. Ich podziw zyskał zwłaszcza widok koszyka skróconego, który jest
widoczny na każdej stronie i jasno komunikuje, ile znajduje się w nim przedmiotów.
Sam kontrast miedzy szaro-czarną kolorystyką nawigacji a jaskrawym żółtym tłem

Rys. 50. Skrócony widok koszyka
w głównej nawigacji – Cyfrowe.pl.

dodatkowo nie był na tyle duży, by raziło
to użytkowników.
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Rys. 51. Widok koszyka produktu – Cyfrowe.pl.

Użyteczną funkcjonalnością jest także informowanie użytkowników, do jakich stron prowadzi
kliknięcie przycisku. Na Cyfrowe.pl treść znajdująca się pod przyciskiem jasno komunikuje, iż
wybór sposobu płatności i dostawy znajduje się na następnej stronie, dlatego nie musimy tych
informacji poszukiwać na bieżącej.

Rys. 52. Koszyk w wersji zwiniętej(lewy widok) oraz rozwiniętej(prawy widok) – Oponeo.pl.

Widok skrócony koszyka na Oponeo.pl charakteryzuje się dużą użytecznością. Graficzna reprezentacja wyraźnie komunikuje użytkownikom, iż jest to koszyk. Strzałka obok napisu sugeruje,
że można rozwinąć podgląd i uzyskać dostęp do takich informacji jak ostateczna cena zakupu,
do której dodano już cenę wysyłki (w tym przypadku jest ona gratis). To dobre rozwiązanie,
gdyż użytkownik od razu wie, ile będzie musiał zapłacić. Taki widok koszyka zyskuje także poprzez możliwość bezpośredniego usunięcia z niego produktów– użytkownik nie musi przechodzić do widoku pełnego koszyka, by tego dokonać.
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ZAMÓWIENIE
Proces zamówienia i rejestracji spełniał średnio 62% kryteriów zawartych w IUSI.
Nie jest to satysfakcjonujący wynik, zważając na poziom ważności tego etapu.
Nie oznacza to jednak, iż wśród badanych witryn nie można znaleźć dobrych
wzorów użyteczności.

Rys. 53. Opcje rejestracji oraz logowania – Leroymerlin.pl.

Niezbędną wydaje się być możliwość dokonania zakupów bez konieczności rejestracji. Użytkownicy nie są skłonni, by zostawiać swoje dane na stronach sklepów internetowych, zwłaszcza
jeśli ich zakup został zaplanowany jako jednorazowy. Ta niechęć jest związana z wyznawanymi
przez użytkowników poglądami na temat tego, iż sklepy mogą w niewłaściwy sposób wykorzystać prywatne dane, które Ci podają przy rejestracji. Jak widać na rysunku 47. Leroymerlin.pl
umożliwia zakup bez rejestracji. Co więcej, nie jest to opcja o mniejszym priorytecie wizualnym
niż pozostałe.
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Rys. 54. Wybór sposobu płatności – Oponeo.pl.

Użytecznym rozwiązaniem jest wybór sposobu płatności podczas finalizowania zakupów na
Oponeo.pl. Po kliknięciu w daną opcję, całe okno zmienia kolor na barwę, którą odznaczał się
wcześniej przycisk. Taki zabieg tworzy duży kontrast miedzy naszym wyborem a resztą możliwości. Biały „ptaszek” stanowi także jasną przesłankę tego, co zostało kliknięte.

Rys. 55 Formularz – Cyfrowe.pl.

Dobrym przykładem użytecznego formularza zamówienia jest ten dostępny na Cyfrowe.pl.
Etykiety są umieszone z prawej strony i zaczynają się od wielkiej litery: ułatwia to poruszanie
się po formularzu i poprawia jego czytelność. Wszystkie pola są umieszczone w jednej kolumnie – taki układ odznacza się odpornością na pominięcia. Warto także zauważyć, iż całość formularza jest podzielona na dwie grupy, co zmniejsza wysiłek związany z rozróżnianiem treści.
Kolejny pozytywny wzorzec użyteczności to dbałość o kontrasty: aktualnie wypełniane pole
wyróżnia się graficznie, a okna, które zostały wypełnione, są oznaczone zielonym kolorem oraz
„ptaszkiem”. Taki zabieg jasno komunikuje postęp wypełniania.
58

UŻYTECZNOŚĆ W KONTEKŚCIE ŚCIEŻKI ZAKUPOWEJ

Dobrym przykładem użytecznego formularza zamówienia jest ten dostępny na Cyfrowe.pl.
Etykiety są umieszone z prawej strony i zaczynają się od wielkiej litery: ułatwia to poruszanie
się po formularzu i poprawia jego czytelność. Wszystkie pola są umieszczone w jednej kolumnie – taki układ odznacza się odpornością na pominięcia. Warto także zauważyć, iż całość formularza jest podzielona na dwie grupy, co zmniejsza wysiłek związany z rozróżnianiem treści.
Kolejny pozytywny wzorzec użyteczności to dbałość o kontrasty: aktualnie wypełniane pole
wyróżnia się graficznie, a okna, które zostały wypełnione, są oznaczone zielonym kolorem oraz
„ptaszkiem”. Taki zabieg jasno komunikuje postęp wypełniania.
Użytkownicy docenili także informację podaną poniżej okna dotyczącego numeru telefonu. Jasny komunikat na temat tego, do czego są potrzebne prywatne dane, wywołuje u klientów
poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Kolejną ważną funkcjonalność stanowią ikony „i”- gdy się
na nie najedzie, pojawia się informacja na temat formatu danych, które należy wpisać. Warto
także zwrócić uwagę na komunikaty błędu, które są umieszczone od razu obok okna, którego
dotyczą. Samo „błędne pole” jest także wyróżnione czerwonym kolorem. Dobre praktyki to
także umieszczanie wskazówek na temat tego, jak niepoprawne dane skorygować.

Użytkownicy, z którymi przeprowadziliśmy
testy, często byli pozytywnie zaskoczeni,
gdy zauważali, jak łatwo można nawigować
po stronie Cyfrowe.pl. Ich podziw zyskał
zwłaszcza widok koszyka skróconego, który
jest widoczny na każdej stronie i jasno komunikuje, ile znajduje się w nim przedmiotów.
Sam kontrast miedzy szaro-czarną kolorystyką nawigacji a jaskrawym żółtym tłem
dodatkowo nie był na tyle duży, by raziło
to użytkowników.

Rys. 56. Podsumowanie zamówienia – Cyfrowe.pl.
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Rys. 57. Potwierdzenie zamówienia – Cyfrowe.pl.

Cyfrowe.pl charakteryzuje się dobrą użytecznością również z powodu dbałości o takie szczegóły jak możliwość powrotu oraz zmiany informacji na stronie potwierdzenia zakupu. Tutaj mamy
możliwość przejrzenia jeszcze raz wszystkich wprowadzonych informacji i ewentualnej korekty
błędów, które popełniliśmy. Kolejny ważny element, który wpływa na wysoki poziom Indeksu
Użyteczności, to charakter przycisku. Jasno komunikuje, iż po jego kliknięcie kończy się zakup
i klient będzie zobowiązany do zapłaty. Sam jego wygląd odróżnia się też od reszty przycisków
na stronie: jest większy, a jego barwa wyraźnie kontrastuje z resztą layoutu strony

Rys. 58. Uwagi do zamówienia – Cyfrowe.pl.

Możliwość skomentowania swojego zamówienia to bardzo lubiana przez użytkowników funkcjonalnoś. Konsumenci z przyjemnością udzielą wskazówek dotyczących dostawy i pakowania
swojego zakupu. Osoby, które testowały Cyfrowe.pl, doceniały sklep za to, iż bierze ich zdanie
oraz preferencje pod uwagę. Taki zabieg buduje zaufanie.
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PODSTAWOWE KRYTERIA
DOTYCZĄCE UŻYTECZNEJ
WYSZUKIWARKI
Główną różnicą miedzy Raportem z roku 2013 a niniejszymi badaniami jest rozszerzenie autorskiego Indeksu Użyteczności Sklepu Internetowego o ponad
20 kryteriów związanych z dobrymi praktykami w zakresie projektowania doświadczenia wyszukiwania. Sprawdź, czy Twoja wyszukiwarka spełnia następujące kryteria:
1

Wyszukiwarka produktów jest wyraźnie wyeksponowana i dobrze widoczna.

2

Wyszukiwarka ma dobrze opisany przycisk akcji „szukaj”.

3

Wyszukiwarka ma możliwość wyszukiwania zaawansowanego lub dostępne są
filtry do wyników wyszukiwania.

4

Wyszukiwarka zwraca wyniki w czytelnej postaci, informując na liście wyników,
czego szukano.

5

Wyniki wyszukiwania odpowiadają tematycznie poszukiwanej frazie.

6

Wyniki wyszukiwania są posortowane wg najlepszego dopasowania do szukanej
frazy.

7

Wyszukiwarka potrafi szukać z przybliżeniem, poprawiając automatycznie literówki
i informując o tym użytkownika.

8

Wyszukiwarka wspomaga wyszukiwanie po atrybutach produktów, dostosowując
miniatury zdjęć na liście wyników do wyszukiwanej odmiany artykułu (np.: użytkownik poszukuje czerwonej kanapy).
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9

Wyszukiwarka potrafi dobrze obsłużyć wyświetlanie długiej listy wyników, korzystając z obsługi stronicowania, sortowania po nagłówkach czy dalszego zawężania za
pomocą filtrów dotyczących rosnącego lub malejącego porządku.

10

Wygląd wyszukiwarki (między innymi jej wielkość) stanowi podpowiedź na temat tego, czy wyszukiwanie jest preferowanym sposobem znalezienia produktu
na stronie.

11

Treść wpisana w wyszukiwarce nie znika po przejściu do listy wyników.

12

Drop-down z kategoriami wyszukiwania przynależy do wyszukiwarki, a jego wygląd
ma mniejszy priorytet wizualny niż ona sama. Drop-down nie ma automatycznie zaznaczonej kategorii.

13

Wyszukiwarka wspomaga wyszukiwanie po kategoriach. Innymi słowy, zamiast klikania w menu nawigacji kategorii „aparaty fotograficzne”, wpisujemy tę frazę w wyszukiwarkę i wyświetlają się identyczne wyniki.

14

Wyszukiwarka wspomaga wyszukiwanie akcesoriów zgodnych z modelem produktu.

15

Wyszukiwarka pokazuje sugestie poszukiwania wpisanej frazy w konkretnych kategoriach produktów.

16

Lista z autouzupełnianiem wpisanej frazy nie ma scrollbara, mieści nie więcej niż 10
pozycji oraz uwydatnia różnice miedzy szukaniem w kategoriach a pozostałymi pozycjami. Podkreśla także aktywną sugestię.

17

Sugestie wyszukiwania są tak wyświetlone, że użytkownik wie, kiedy dotyczą poszukiwania w kategoriach.

18

Wyszukiwarka oddziela autouzupełnianie od sugestii wyszukiwania.
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18

Użytkownik może nawigować, modyfikować oraz włączać autosugestie za pomocą
klawiatury.

19

Wyszukiwarka nie proponuje redundantnych sugestii w postaci duplikatów, ślepych
zaułków czy bezsensownych fraz.

20

W przypadku małej ilości wyników wyszukiwarka proponuje wyniki dla alternatywnego zapytania albo inną ścieżkę poszukiwania.

21

Wyszukiwarka proponuje alternatywne drogi znalezienia produktu na stronie „brak
wyników”. Na przykład w postaci: reklam, alternatywnych zapytań, podpowiedzi, co
do wyszukiwania, list popularnych produktów, by wspomóc proces wyszukiwania.

22

Strona „brak wyników” oferuje różne sposób znalezienia szukanego produktu lub
jego substytutu w postaci: przekierowania do listy wyników dla alternatywnego zapytania, podpowiedzi wyszukiwania, reklam podobnych produktów lub list popularnych produktów
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