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Informacja

Ciąg dalszy z poprzedniego wykładu
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Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu 

(2)

 Przenaszalność i interoperacyjność: platformy sprzętowe/operacyjne

wspomagane przez oprogramowanie, wykorzystywane zewnętrzne bazy

danych, protokoły, interfejsy i języki do wspomagania interoperacyjności

(HTTP, ODBC, JDBC, XML, CORBA/IIOP, RMI, Java Beens/EJB, etc.)

 Standardy: w zakresie rozwoju oprogramowania (metodologie, języki

programowania), standardy kodowania (strony kodowe, formaty plików,

formaty multimediów), standardy interfejsów użytkownika, protokoły

komunikacyjne, standardy zapewnienia jakości.

 Interakcja człowiek-maszyna: styl interfejsu (komendy, menu), formaty i

szablony ekranów, komunikaty, sygnały błędów, języki zapytań.

 Adaptowalność i modularność systemu: łatwość zmiany wymagań,

ponowne użycie modułów systemu, dokumentowanie modułów

ponownego użycia.

 Dostęp do Internetu: rodzaj sieci, szybkość sieci, serwer Internetu,

ograniczenia odnośnie dostępu do Internetu.
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Oszacowanie dochodowości portalu

 Główne źródła przychodów:

opłaty za reklamy,

 zmniejszenie kosztów transakcji (sprzedaży, kupna, pośrednictwa), które

dotąd odbywały się w tradycyjny sposób,

prowizje za oferowanie towarów lub transakcji dokonywanych poprzez portal

z zewnętrznymi dostawcami usług, towarów i produktów,

opłaty subskrypcyjne za korzystanie z poszczególnych serwisów,

 zmniejszenie kosztów marketingu.

 Zyski pośrednie

Budowa dobrego wizerunku firmy poprzez jej obecność w Internecie,

Szybsze dotarcie z ofertą do klienta, zmniejszenie dystansu pomiędzy

klientem i firmą

Uzyskanie bazy użytkowników i wspomaganie lojalności użytkowników,

 zmniejszenie wewnętrznych kosztów firmy poprzez wspomaganie organizacji

procesów biznesowych firmy poprzez zintegrowaną informację znajdującą się

wewnątrz portalu.
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Negatywne aspekty budowy portali 

biznesowych

 Istnieją obiektywne czynniki, które mogą zmniejszyć efektywność 

biznesową portalu. E-biznes w Polsce jest obarczony dużym ryzykiem.

Polska nadal jest krajem o wysokim koszcie dostępu do Internetu, 

Wykorzystanie Internetu jest ograniczone poprzez niedorozwój infrastruktury 

telefonicznej i jej niską sprawność techniczną.

Występuje silny niedorozwój form płatności za usługi, towary i informacje 

oferowane w Internecie.

Problemy z dostawami                                                                                       

towaru zakupionego                                                                                          

w sklepach internetowych.

Raport strategiczny IAB Polska 

„Internet 2005 Polska, Europa i Świat”
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Przykładowy personel niezbędny do stworzenia 

portalu
Firma budująca portal :

Kierownik Projektu

Generalny nadzór nad przebiegiem projektu.

Wykonawca:

Kierownik Projektu

Generalny nadzór nad przebiegiem projektu, koordynacja

działań.

Wykonawca:

Techniczny Kierownik

Projektu

Zarządzanie techniczną częścią projektu, programowanie.

Wykonawca:

Analityk Oprogramowania

Nadzór nad koncepcją portalu, jego konstrukcją i strukturą baz

danych.

Wykonawca:

Inżynier Oprogramowania

Przygotowanie szczegółów konstrukcji, programowanie.

Wykonawca:

2-3 Programistów Javy ze

znajomością  JSP/EJB

Przygotowanie skryptów dla obsługi stron WWW.

Wykonawca:

Programista Baz Danych

Konstrukcja bazy danych i programowanie generatora stron

HTML.

Wykonawca:

1-2 Programistów Witryn

WWW

Przygotowanie wyglądu zewnętrznego portalu i
poszczególnych serwisów.
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Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i 

rozwijania  portalu (1)

Firma budująca portal:

Kierownik Projektu i

Menadżer ds. treści /

Koordynator strony

Generalny nadzór nad przebiegiem projektu, który zawiera realizację

polityki dotyczącej zawartości ukazującej się w portalu, pozyskiwanie

partnerów dostarczających treść do portalu oraz koordynację działań

partnerów przygotowujących poszczególne informacje/treści dla

portalu.

Firma budująca portal:

Menadżer ds.

marketingu i reklamy

Sporządzanie szczegółowego rocznego planu reklamy dla portalu wraz

ze określaniem budżetu, wybór agencji reklamowych, określanie

założeń współpracy z zewnętrznymi agencjami reklamowymi, inicjacja

kampanii reklamowych we współpracy z zewnętrznymi agencjami

reklamowymi,  planowanie promocji w mediach oraz przeprowadzanie

okresowych ocen kampanii reklamowych.

Firma budująca portal:

Specjalista ds. badania

rynku i użytkowników

Sporządzanie szczegółowego planu badań rynku wraz ze określaniem

budżetu, wybór agencji badań rynku,  kierowanie badaniami rynku we

współpracy z wybranymi agencjami badania rynku, tworzenie założeń

badań, odbieranie i ocena wyników, analizy statystyczne i estymacje

rynkowe,  analiza statystyk zarejestrowanych użytkowników portalu

oraz analiza konkurencji.
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Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i 

rozwijania  portalu (2)

Firma budująca portal:

Specjalista ds.

sprzedaży reklam

Określanie założeń sprzedaży reklam, współpraca z zewnętrznymi

agencjami reklamowymi/ medialnymi/ brokerami reklamy internetowej

w zakresie sprzedaży reklam w Internecie oraz analiza statystyk

oglądalności reklamy w portalu.

Firma budująca portal:

Menadżer ds.

pozyskania i obsługi

klienta

Pozyskiwanie i obsługa klientów portalu, określenie zasad/wymagań

dot. obsługi klienta dokonywanej przez firmy zewnętrzne, odpowiedzi

na pytania klientów, kontakt z ważniejszymi klientami portalu oraz

propozycje ulepszeń w portalu na podstawie uwag/problemów

klientów.

Firma budująca portal:

Redaktor ds. treści

Współpraca z partnerami przygotowującymi poszczególne informacje

dla portalu, kontrola treści portalu przygotowanej przez partnerów

przed jej publikacją, kontrola uaktualniania i poszerzania informacji w

portalu.
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Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i 

rozwijania  portalu (3)

Firma budująca portal:

Kierownik techniczny

Opracowanie założeń technicznych portalu, wdrożenie i zapewnienie

bezpiecznej pracy wszystkich elementów portalu, wdrożenie i sprawne

funkcjonowanie wszystkich wspólnych narzędzi w portalu (takich jak

wyszukiwarka, forum dyskusyjne oraz funkcje personalizacji) oraz

określanie założeń konfiguracji wszystkich narzędzi i komponentów

portalu.

Firma budująca portal:

Specjalista ds.

platformy

transakcyjnej

Określanie założeń funkcjonowania platformy transakcyjnej w  portalu

(sprzedaży katalogowej, aukcji, zapytań ofertowych), współpraca z

innymi podmiotami w zakresie stworzenia platformy i jej sprawnego

funkcjonowania oraz umożliwienie uczestnictwa innych firm w

platformie transakcyjnej.
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Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i 

rozwijania  portalu (4)

Wykonawca:

Kierownik Projektu

Generalny nadzór nad rozwijaniem portalu, koordynacja działań.

Wykonawca:

Techniczny Kierownik

Projektu

Zarządzanie techniczną częścią projektu, programowanie.

Wykonawca:

Analityk

Oprogramowania

Nadzór nad koncepcją rozwoju portalu, jego konstrukcją i strukturą baz

danych.

Wykonawca:

Inżynier

Oprogramowania

Przygotowanie szczegółów konstrukcji, programowanie.

Wykonawca:

Programista Javy ze

znajomością  JSP/EJB

Uaktualnianie skryptów dla obsługi stron WWW.

Wykonawca:

Programista Baz

Danych

Uaktualnianie konstrukcji bazy danych i programowanie generatora

stron HTML.

Wykonawca:

Programista Witryn

WWW

Uaktualnianie wyglądu zewnętrznego portalu i poszczególnych

serwisów.
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Użyteczność

 Kryteria oceny:

Łatwość użycia

Efektywność

Łatwość zapamiętywania

Błędy:

 Ile?

 Jak poważne?

 Naprawianie

Przyjemność

 Czy osiągnęliśmy swój cel?

usability

http://www.useit.com/alertbox
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Użyteczność (2)

 Kluczowa cecha dla IU (UI) w tym GIU (GUI)

 Jeżeli:

Strona www jest trudna w użyciu,

Nie wiadomo do czego służy i co oferuje,

Użytkownik się „zagubi” na stronie,

 Informacje są trudne do odnalezienia,

 Użytkownik odejdzie do konkurencji! A tej przeważnie nie 

brakuje…

usability

http://www.useit.com/alertbox
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Użyteczność (3)

 e-commerce: jeżeli klient nie będzie w stanie znaleźć

towaru to nie będzie w stanie też go kupić

 Intranet: pracownicy korzystający ze stron o niskiej

użyteczności są mniej wydajni - bo marnują czas (czyli

pieniądze) na „walkę” ze źle zaprojektowanym serwisem.

 Wydanie 10% budżetu na testy użyteczności może

spowodować dwukrotny wzrost miar jakości serwisu:

Skrócenie czasu szkoleń o połowę i dwukrotne

podniesienie liczby operacji wykonywanych przez

pracowników w ciągu godziny

Podwojenie sprzedaży, zarejestrowanych użytkowników,

itp.

usability

http://www.useit.com/alertbox
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Testy użyteczności

 Testy z wykorzystaniem użytkowników:

Reprezentatywność testujących

Realizacja konkretnych (typowych) zadań

Obserwowanie:

 Co użytkownicy robią?

W których miejscach mają trudności?

 Rejestrowanie, np. kamera, specjalne programy.

Testujący powinni być zdani tylko na siebie - całkowity

zakaz:

 udzielania rad,

 podpowiadania,

 pomagania,

 itp.

Usability tests

http://www.useit.com/alertbox
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Testy użyteczności (2)

 Liczba testujących

 Inaczej niż w badaniach statystycznych, nie zawsze wymagana jest

duża liczba osób,

Zwykle grupa 5-ciu osób jest w stanie wychwycić główne problemy

związane z użytecznością,

Osoby w liczniejszych grupach przeważnie identyfikują te same

problemy,

Lepiej iteracyjnie ulepszać projekt i testować go na małych grupach.

 Ważniejsze jest obserwowanie co testujący robią niż

wysłuchanie ich późniejszego komentarza (który oczywiście

też może być użyteczny).

Usability tests

http://www.useit.com/alertbox
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Testy użyteczności (3)

 Zanim zaczniemy nowy projekt, przetestujmy jego poprzednią

wersję (oczywiście gdy jakaś była):

Zidentyfikujmy pozytywne i negatywne elementy,

Rozbudujmy te pierwsze i wyeliminujmy te drugie.

 Przetestowanie rozwiązań konkurencji,

 Wykorzystanie prototypu:

Papierowego,

 „Komputerowego”

 Praca iteracyjna – każda iteracja kończy się testami

 Sprawdzenie projektu w kontekście znanych zaleceń dotyczących

użyteczności.

Usability tests

http://www.useit.com/alertbox
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Użyteczność - najczęstsze błędy na stronach 

www

 Niewykorzystywanie całej powierzchni okna (stała szerokość

strony).

 Nadużywanie plików PDF:

Informacje on-line nie powinny być wyświetlane jako PDF,

Pliki PDF są wygodne do dystrybucji informacji oraz

drukowania,

Problemy z nawigacją (niespójność ze stroną www)

 Brak „kolorowania” odwiedzonych linków

 „Ściana” tekstu, brak wykorzystania:

Nagłówków,

List,

Krótkich paragrafów

http://www.useit.com/alertbox
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Użyteczność - najczęstsze błędy na stronach www 

(2)

 Konstrukcja strony uniemożliwiająca zmianę wielkości liter

 Niewłaściwe tytuły stron

Dezorientacja użytkownika,

Błędne działanie wyszukiwarek

Konieczność edycji przed dodaniem do Ulubionych

Nieodpowiedni tytuł okna w systemie (ponieważ przeważnie pochodzi

on właśnie od tytułu strony)

 Upodabnianie treści do reklam

Kształt lub lokalizacja podobna do banera

Nachalna animacja

Wyskakujące okna

http://www.useit.com/alertbox
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Użyteczność - najczęstsze błędy na stronach www 

(3)

 Brak spójności

Nieoczekiwany sposób obsługi, nawigowania, itp.

Użytkownicy formułują swoje oczekiwania na podstawie tego co już

widzieli

 Automatyczne otwieranie odnośników (links) w nowych oknach

 Niespełnianie oczekiwań użytkowników

Większość użytkowników korzysta z web’u w konkretnym celu

Nie mają chęci/czasu na czytanie „merketingowych” tekstów

Chcą przejść od razu do celu swojej wizyty, np. poznania ceny

http://www.useit.com/alertbox
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Podsumowanie

 Stworzenie portalu biznesowego jest procesem bardzo 

złożonym.

 Wymaga bardzo starannego zaplanowania uwzględniającego 

potencjalne ryzyka.

 Warunkiem niezbędnym jest posiadanie odpowiednich 

zasobów (w tym przeszkolonego personelu).

 Cały projekt musi być podporządkowany użyteczności.

 Stworzenie portalu jest tylko pierwszym krokiem. Przez cały 

okres jego funkcjonowania trzeba go rozwijać.


