Magazynowanie i transport wewn´trzny

Pawe∏ Âledziƒski1

Badanie funkcjonalnoÊci stron WWW wybranych producentów
wózków magazynowych – II edycja2
Przedstawiamy wyniki badania funkcjonalnoÊci stron WWW 17 wybranych
producentów wózków magazynowych
lub te˝ zajmujàcych si´ ich dystrybucjà.
Tak, jak w poprzednich numerach Logistyki, w tym roku powtarzamy badania

zesz∏oroczne prowadzone w tych samych bran˝ach. Pierwsze badanie stron
firm zajmujàcych si´ produkcjà lub dystrybucjà tych wózków zosta∏o wykonane w zesz∏ym roku, w numerze 5/2006
Czasopisma Logistyka. Forma badania

pozosta∏a bez zmian, by umo˝liwiç porównanie z wynikami z zesz∏ego roku
i oceniç, czy firmy wprowadzi∏y jakiekolwiek zmiany na swoich stronach,
usuwajàc zidentyfikowane w zesz∏ym
roku b∏´dy.

1 Autorem badania jest Pawe∏ Âledziƒski, w∏aÊciciel firmy Perfect One, badajàcej u˝ytecznoÊç i funkcjonalnoÊç stron internetowych oraz prowadzàcej doradztwo dla firm w tym zakresie [www.PerfectOne.pl] (przyp. red.).
2 Wyniki badaƒ wed∏ug stanu na 8 listopada 2007 r. (przyp. red.).
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Analogicznie do poprzedniego badania b∏´dy zosta∏y podzielone na cztery
odr´bne grupy. W pierwszej grupie
znalaz∏o si´ podsumowanie mo˝liwych
form nawiàzania kontaktu z firmà, druga grupa zawiera ocen´ wybranych
aspektów funkcjonalnoÊci serwisu,
trzecia grupa okreÊla poziom utrudnieƒ
wyst´pujàcych w serwisie, a czwarta
grupa podsumowuje liczb´ b∏´dów
znajdujàcych si´ na stronie g∏ównej danego serwisu wed∏ug walidatora
W3C (World Wide Web Consortium –
www.w3.org).
W pierwszej grupie niewiele si´
zmieni∏o od poprzedniego badania.
Wi´kszoÊç firm udost´pnia swoim
klientom wszystkie trzy uwzgl´dnione
w badaniu formy kontaktu: stacjonarny
numer telefonu, adres poczty e-mail
oraz formularz kontaktowy, umo˝liwiajàcy przes∏anie informacji bezpoÊrednio z poziomu strony WWW. Tylko cztery firmy: Kuhn Polska, Elektroprogram,
Service-Trucks (Balcancar) oraz Zakrem
- nie udost´pniajà na swojej stronie formularza WWW.
W drugiej cz´Êci badania najlepiej zaprezentowa∏y si´ dwie firmy - Jungheinrich Polska Sp. z o.o. oraz Nissan Marubeni Construction Machinery, które
uzyska∏y po 15 punktów, co daje ponad

80% punktów mo˝liwych do zdobycia
w tej cz´Êci badania. Zdecydowanie
najgorzej w tej cz´Êci badania wypad∏a
firma LOGIS, która uzyska∏a zaledwie 6
punktów, co stanowi nieco ponad 30%
wszystkich mo˝liwych do zdobycia
w tej cz´Êci punktów. Niewiele lepiej
zaprezentowa∏a si´ firma Lemarpol, Service-Trucks (Balcancar) i Gliwickie
Przedsi´biorstwo Wózków PodnoÊnikowych SA (d. ZREMB Gliwice).

z o.o., której strona g∏ówna nie zawiera ani jednego b∏´du. Minimalnie gorsza okaza∏a si´ firma Elektroprogram,
posiadajàca tylko jeden b∏àd na stronie g∏ównej.

Firma OMV Polska posiada liczne b∏´dy w kodzie strony. Powodujà one blokad´ wyÊwietlania strony w przypadku
korzystania z cz´Êci programów antywirusowych. W innych przypadkach pojawiajà si´ komunikaty informujàce
Trzecia cz´Êç badania, dotyczàca o b∏´dach, które spowalniajà i równie˝
utrudnieƒ pojawiajàcych si´ na stronie utrudniajà korzystanie ze strony.
wypad∏a praktycznie identycznie w porównaniu z poprzednim rokiem. Tym
Niestety praktycznie ˝adna z firm od
razem identycznie, znaczy równie˝ bar- zesz∏ego roku nie dokona∏a znaczàcych
dzo dobrze. ÂwiadomoÊç twórców zmian na swojej stronie, majàcych na
stron w zakresie unikania rozwiàzaƒ celu popraw´ jej funkcjonalnoÊci. JeÊli
utrudniajàcych przeglàdanie stron in- wprowadzano zmiany to zwykle dzia∏aternetowych wzrasta, co niewàtpliwie jàce na niekorzyÊç. Nawet jeÊli pojawi∏a
musi cieszyç.
si´ miejscami poprawa, to jej kosztem
wprowadzano negatywne zmiany. PrzyCzwarta cz´Êç badania to sprawdze- kro to stwierdziç, ale w wi´kszoÊci firnie b∏´dów wyst´pujàcych na stronie my z bran˝y producentów i dystrybutog∏ównej walidatorem W3C. Zmiany rów wózków magazynowych zignorow tym zakresie w przypadku cz´Êci wa∏y swoich obecnych i przysz∏ych
firm nie wystàpi∏y, co oznacza, ˝e treÊç klientów. Mo˝na na tej podstawie wystron od ponad roku nie by∏a zmienia- ciàgnàç przykry wniosek, ˝e komfort
na. CzeÊç firm wprowadzajàc zmiany korzystania ze strony firmowej przez
zwi´kszy∏a liczb´ b∏´dów, a podobna klientów nie jest dla producentów
cz´Êç firm t´ liczb´ zmniejszy∏a. Na i dystrybutorów na tyle istotny, by przypochwa∏´ w tej cz´Êci badania zas∏u˝y- znaç si´ do pope∏nionych b∏´dów i jak
∏a niewàtpliwie firma Forklift Sp. najszybciej je naprawiç.

Pawe∏ Âledziƒski1

Badanie funkcjonalnoÊci stron WWW wybranych producentów
rega∏ów magazynowych – II edycja2
PrzeprowadziliÊmy badania funkcjonalnoÊci stron internetowych 13 firm
zajmujàcych si´ produkcjà rega∏ów magazynowych. Zgodnie z tym, co prezentowaliÊmy w poprzednich numerach
„Logistyki”, w tym roku powtarzamy
badania zesz∏oroczne, prowadzone

w tych samych bran˝ach. Pierwsze badanie funkcjonalnoÊci stron WWW firm
zajmujàcych si´ produkcjà rega∏ów magazynowych zosta∏o wykonane w zesz∏ym roku w numerze 6/2006 „Logistyki”. Powtórzenie badania ma na celu
porównanie z wynikami z zesz∏ego ro-

ku i ocen´, czy firmy wprowadzi∏y
zmiany na swoich stronach, w celu
zmniejszenia liczby b∏´dów, które zosta∏y poprzednio zidentyfikowane.
Badanie tradycyjnie zosta∏o podzielone na 4 kategorie. Pierwsza okreÊla
mo˝liwoÊç nawiàzania kontaktu z fir-

Autorem badania jest Pawe∏ Âledziƒski, w∏aÊciciel firmy Perfect One, badajàcej u˝ytecznoÊç i funkcjonalnoÊç stron internetowych oraz prowadzàcej doradztwo dla firm w tym zakresie [www.PerfectOne.pl] (przyp. red.).
2 Wyniki badaƒ wed∏ug stanu na 8 listopada 2007 r. (przyp. red.).
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