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Analiza funkcjonalnoÊci stron www wybranych firm kurierskich2
FunkcjonalnoÊç stron www, zw∏aszcza w odniesieniu do firm, które kontakt z klientami opierajà w bardzo du˝ym stopniu za poÊrednictwem Internetu, jest jednym z istotnych – jak ju˝
pokaza∏a praktyka – czynników wp∏ywajàcych m. in. na pozyskiwanie nowych
partnerów i wzrost obrotów. Przeprowadzone dla „Logistyki” badanie –
choç zdajemy sobie spraw´, ˝e na poczàtek w bardzo ograniczonym zakresie – jest jednym z pierwszych tego typu w kraju i b´dzie systematycznie
kontynuowane w przysz∏oÊci, tak˝e
w odniesieniu do innych bran˝ zwiàzanych z szeroko poj´tà logistykà. Nie
chodzi nam o prezentacj´ stron internetowych samych dla siebie (co robià
inne czasopisma), ale o analiz´ istoty
rzeczy, a wi´c ich funkcjonalnoÊç. Bo to
w∏aÊnie ona, a nie np. kolorystyka, czy
wzornictwo, decyduje o tym, czy klient
nawià˝e wspó∏prac´, czy te˝ zniech´cony wybierze innego us∏ugodawc´.

dEx przyznano pó∏ punktu za mo˝liwoÊç zamówienia kuriera za poÊrednictwem formularza na stronie, gdy˝ jest
W tej kategorii zbadano 5 firm kurier- on dost´pny tylko po zalogowaniu.
skich (DHL, GLS, Masterlink, Siódemka
i UPS), gdy˝ do chwili zamkni´cia wydaFunkcjonalnoÊç serwisu WWW
nia autorowi nie uda∏o si´ uzyskaç przyk∏adowych numerów listów przewozoTa cz´Êç badania ma charakter przekrowych od pozosta∏ych firm. Najwi´kszà
jowy i dotyczy jedynie 10 wybranych
funkcjonalnoÊcià wykaza∏y si´ serwisy
aspektów, zwiàzanych z funkcjonalnoÊcià
firm DHL i UPS. Tym, co wyró˝ni∏o obie
serwisu WWW. W podsumowaniu tym,
firmy na tle konkurencji, by∏y dodatkonajlepiej oceniona zosta∏a firma FedEx,
we mo˝liwoÊci powiadamiania o statua zaraz za nià firmy DHL, Masterlink oraz
sie przesy∏ki: SMS, e-mail i WAP (DHL).
TNT i UPS. Zdecydowanie najgorzej oceFirma GLS zamiast miejsca, w którym
niony zosta∏ serwis firmy Opek oraz GLS.
znajduje si´ przesy∏ka, podaje kod filii
i dlatego przyznano jej tylko pó∏ punktu.
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Ocenie poddano tak˝e mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktu z firmami kurierskimi. Maksymalnà liczb´ punktów dosta∏a
firma Masterlink. Najs∏abiej w tym zestawieniu wypad∏a firma UPS. Firmie Fe-

W tej cz´Êci okreÊlono liczb´ b∏´dów
na stronie g∏ównej przy pomocy walidatora HTML, znajdujàcego si´ na stronie
http://validator.w3.org/. Najgorzej w tej
cz´Êci wypad∏ serwis firmy DHL.
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Paweł Śledziński1

Analiza funkcjonalności stron WWW wybranych firm transportowych2
Kontynuujemy badanie funkcjonalności stron WWW. Tym razem – ze względu
na temat przewodni numeru – na naszym
celowniku znalazły się wybrane losowo
duże, średnie oraz mniejsze przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne3. Celem
tego cyklu jest przede wszystkim unaocznienie wszystkim zainteresowanym,
że to właśnie funkcjonalność serwisu
WWW (a nie np. kolorystyka, czy wzornictwo) ma decydujące znaczenie dla
pozyskiwania nowych klientów drogą
internetową i dla dobrej współpracy z
obecnymi partnerami, co przekłada się
m.in. na konkretne pieniądze.
Zbadano funkcjonalność 21 serwisów WWW przedsiębiorstw transportowych. Zestawienie w jednym badaniu
dużych, średnich i małych przedsiębiorstw jest celowe. O poziomie funkcjonalności serwisu WWW nie decydują
bowiem ani rozmiary przedsiębiorstwa,
ani też wielkość nakładów finansowych,
poniesionych na budowę tego serwisu.
O tym, czy serwis jest funkcjonalny,
czy też nie, decyduje przede wszystkim
świadomość przedsiębiorców i ich wymagania stawiane projektantom.
Badanie zostało podzielone na 4 części. W pierwszej zbadano, czy serwis
daje możliwość nawiązania kontaktu
trzema podstawowymi kanałami komunikacji: telefon, formularz WWW i email. Tutaj wszystkie serwisy osiągnęły
porównywalne wyniki. Tylko 6 serwisów (C.Hartwig, Dartom, LKW Walter,
PEKAES Multi-Spedytor, Trans-Południe
i VOS Logistics Polska) otrzymało maksymalną liczbę punktów.
Druga część, najbardziej rozbudowana,

stanowi przegląd przykładowych czynników, jakie mają wpływ na to, czy strona
jest funkcjonalna. W tej części najlepiej
został oceniony serwis firmy Dartom, a
trochę gorzej firmy C.Hartwig. Najgorzej
wypadł serwis firmy Trade Trans, a także firm Euro Transport Polska, Krzysztof
Polak i Trans-Bieszczady.
Tylko serwis firmy Transmeble International daje klientom możliwość
zmiany rozmiaru czcionki w ustawieniach przeglądarki. Brak takiej możliwości utrudnia czytanie osobom, mającym problemy ze wzrokiem. Ten serwis
także - jako jedyny - pozwala rozróżnić
hiperłącza odwiedzone od tych, które
jeszcze nie zostały odwiedzone. Brak
takiej możliwości utrudnia nawigację
użytkownikom. Osoba, która weszła na
stronę, przegląda ją i w pewnym momencie zaczyna zastanawiać się, czy
była już wcześniej w danym dziale, czy
też nie. Powstaje wówczas niepotrzebne pytanie, czy powinna ona skorzystać
z hiperłącza, czy też nie ma to sensu, bo
już wcześniej z niego skorzystała. Błąd
związany z brakiem różnicy w wyglądzie hiperłączy odwiedzonych i tych,
które nie zostały jeszcze odwiedzone,
zalicza się do najczęściej występujących
błędów na stronach internetowych.
Serwis firmy LKW Walter - jako jedyny
- posiada własne, wartościowe strony informujące o błędach. Ich brak wpływa negatywnie na poziom funkcjonalności serwisu. Strony takie dają użytkownikowi
możliwość zrozumienia, dlaczego wystąpił błąd. Zamiast skomplikowanego i niezrozumiałego kodu o błędzie użytkownik
serwisu otrzymuje prosty komunikat i in-

strukcję dalszego postępowania. W serwisie firmy LKW Walter dodatkowo pojawia
się możliwość skorzystania z wewnętrznej wyszukiwarki, ułatwiającej znalezienie
szukanej strony. Warto pomóc klientom
w rozwiązaniu problemu, jeśli już wystąpi. Klient doceni to, że nie jest osamotniony w sytuacji problemowej. Dzięki temu
znacznie zmniejsza się ryzyko, że zdenerwowany klient opuści serwis.
W trzeciej części badania sprawdzono, czy w serwisach nie występują trzy
wybrane utrudnienia, które mogą najbardziej denerwować użytkowników i wpłynąć na ich decyzję o opuszczeniu serwisu. W tej części najgorzej wypadł serwis
firmy Krzysztof Polak i Trans-Bieszczady,
a niewiele lepiej serwisy firm Trans-Południe i VOS Logistics Polska. Pozostałe
serwisy nie wprowadzają dodatkowych
utrudnień dla użytkowników.
W czwartej części badania określono
liczbę błędów występujących na stronie głównej, nie licząc strony wstępnej
– tzw. intro. Liczba błędów została obliczona przy pomocy walidatora HTML,
znajdującego się na stronie http://validator.w3.org/. W tej części badania serwis
poznańskiej firmy Pawłowski okazał się
być jedynym, który nie posiadał błędów.
Świadomość polskich przedsiębiorców,
dotycząca funkcjonalności stron internetowych powoli wzrasta. Warto jednak na
każdym kroku podkreślać, że o tym, czy
strona spełni postawione jej cele i czy będzie wpływała pozytywnie na wizerunek
przedsiębiorstwa, w znacznej mierze decyduje poziom jej funkcjonalności. Tylko
strony przyjazne dla użytkowników spełniają dobrze swoje zadania.

Autor jest specjalistą ds. badania funkcjonalności serwisów WWW. E-mail: pawel@sledzinski.pl
Wyniki badań pochodzą z 24 lutego 2006 r.
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W pierwszym tegorocznym wydaniu „Logistyki” analizowaliśmy funkcjonalność stron WWW firm kurierskich, a w następnym numerze przejrzymy strony
WWW firm logistycznych.
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S PRO S T OWA N I E
Opublikowane w numerze 1/2006 „Logistyki” (str. 58)
rezultaty przeprowadzonego przeze mnie badania miały
na celu zaprezentowanie oceny funkcjonalności poszczególnych stron firm z branży KEP, a nie ich możliwości
techniczne. Przede wszystkim chodziło o sprawdzenie
możliwości łatwego odnalezienia poszukiwanych informacji przez użytkowników. W odniesieniu do stron Ma-
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sterlink Express, w przypadku powiadomień za pośrednictwem SMS okazało się. że taka możliwość istnieje dla
klientów, którzy mają podpisaną umowę o stałej współpracy z tą firmą. Natomiast, jeśli chodzi o powiadomienia w formie e-mail - rzeczywiście odpowiednie pole
znajduje się w dziale “Zlokalizuj przesyłkę” pod adresem: http://www.masterlink.com.pl/trackandtrace.asp
, co umknęło mojej uwadze w trakcie badania. Jednak
chciałbym tu wyraźnie podkreślić, że pole to może zo-

stać niezauważone także przez potencjalnych klientów,
gdyż użytkownicy stron internetowych rzadko zwracają
uwagę na informacje, znajdujące się w formularzach pod
przyciskiem “Wyślij”, “Wyszukaj”, itp. Mogę tu jedynie
zasugerować wyraźne wyodrębnienie tego pola i przeniesienie go w miejsce ponad przyciskiem “Wyszukaj”.
Za zaistniałe przeoczenie przepraszam wszystkich zainteresowanych.
Paweł Śledziński

