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dlaczego
tak niewielu zarabia?

Dbanie o skutecznoÊç rozwiàzaƒ internetowych jest szczególnie
istotne tam, gdzie przek∏ada si´ ona wprost na zyski z dzia∏alnoÊci. Tak
w∏aÊnie jest w przypadku sklepów internetowych. Wi´kszoÊç osób zaskakuje fakt, ˝e skutecznoÊç serwisów eCommerce
jest obecnie bardzo niska. A˝ 75 proc. potencjalnych
klientów porzuca koszyk przed sfinalizowaniem zakupów. Badania Nielsen Norma Group pokazujà, ˝e zwi´kszenie u˝yteczno-

Êci systemu eCommerce pozwala na szybki
wzrost sprzeda˝y o od 100 do 400 proc. Dzie-

A˝ trudno uwierzyç jak
niewiele czasem dzieli
dobre strony od z∏ych i jak
niewiele wysi∏ku potrzeba
by dramatycznie zwi´kszyç
rentownoÊç projektów
internetowych.

j´ si´ tak, gdy˝ u˝ytkownicy u˝ytecznych stron cz´Êciej znajdujà to, czego szukajà, nie bojà si´ zamawiaç, nie porzucajà koszyków i cz´Êciej wracajà – rekomendujàc stron´ swym znajomym. U˝ytecznoÊç przek∏ada si´
zatem wprost na efektywnoÊç i konkretne zyski. W przypadku portali
i stron korporacyjnych u˝ytecznoÊç sprawia, ˝e u˝ytkownicy szybciej
przekonujà si´ do firmy, cz´Êciej odwiedzajà jej strony, darzà jà sympatià i zaufaniem. W∏aÊciwie tylko u˝yteczne strony spe∏niajà swoje g∏ówne zadanie – w intuicyjny sposób pozwalajà na dotarcie do poszukiwanych informacji. W∏aÊnie zwi´kszanie efektywnoÊci przekazu internetowego jest obecnie g∏ównym wyzwaniem stawianym przed projektantami serwisów WWW.
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S t r o n a d l a f i r m y,
nie dla u˝ytkowników
Jednym z pierwszych i g∏ównych b∏´dów wielu firm
w projektowaniu swych stron, jest opracowanie z∏ego
podzia∏u serwisu. Zapomina si´ o tym, do kogo adresowana jest strona i dzieli si´ jà na dzia∏y odpowiadajàce
wewn´trznej strukturze firmy. Obecnie na wielu stronach, zw∏aszcza urz´dów, stosuje si´ nieprzyjazny podzia∏ na jednostki i dzia∏y. Ten podzia∏ powi-

nien zostaç ju˝ dawno zastàpiony
przewodnikami, gdzie po wskazaniu proble-

mu uzyskiwa∏oby si´ porad´, do kogo trzeba si´ zwróciç, jakie dokumenty nale˝y przygotowaç i w jakich godzinach mo˝na spraw´ za∏atwiç.
Nazwy dzia∏ów w menu to kolejna sprawa warta zastanowienia. WczeÊniej wspomniane trzymanie si´ konwencji powinno byç stosowane tak˝e tutaj. Nie ka˝my u˝ytkownikom domyÊlaç si´, co znaczy „Do∏àcz do nas”, jeÊli mo˝emy to samo krótko i jednoznacznie ujàç jako
„Praca”. Badania nad zachowaniem u˝ytkowników wykaza∏y, ˝e proces surfowania po stronach WWW

przypomina bardziej przeglàdanie
gazety ni˝ czytanie ksià˝ki. JeÊli nie zastosujemy hierarchicznej struktury informacji, u˝ytkownicy zgubià si´ w nat∏oku informacji i nie b´dà mieli
ochoty czytaç czegokolwiek. Bioràc pod uwag´ coraz
wi´kszy odsetek dyslektyków oraz coraz wi´kszy poÊpiech charakteryzujàcy nasze spo∏eczeƒstwo konstruujemy krótkie i oszcz´dne teksty, pisane prostym j´zykiem.
Wiele firm przyk∏ada du˝o uwagi do tworzenia bajecznej
szaty graficznej dla swych stron. Tak naprawd´ estetyczna grafika jest jak najbardziej na miejscu, ale nie jest tak
wa˝na, jak mog∏oby si´ wydawaç. Wystarczy przeanalizowaç opinie u˝ytkowników. Bardzo cz´sto s∏yszy si´ opinie, i˝ strona d∏ugo si´ ∏aduje, najcz´Êciej zaÊ s∏yszanymi
pochlebstwami sà te o szybkoÊci ∏adowania si´ serwisu.
U˝ytkownicy piszà, ˝e strona jest przejrzysta, ˝e jest lekka, intuicyjna. Prawie nigdy nie chwalà fantastycznej grafiki, która ju˝ po chwili staje si´ dla nich przeêroczysta –
nie zwracajà na nià wi´kszej uwagi, przynajmniej do momentu gdy nie zacznie spowalniaç ∏adowania si´ stron.

kowników zak∏adajàc, ˝e ju˝ samo medium przejmie t´
rol´ za nich. Niestety takie podejÊcie owocuje utratà
minimum 10 proc. potencjalnych u˝ytkowników, którzy nie mogà w najbardziej konwencjonalny sposób korzystaç z Sieci. T´ grup´ tworzà osoby upoÊledzone,
starsze oraz korzystajàce z niestandardowych metod dost´pu do Sieci. èle zaprojektowana strona b´dzie sprawiaç wiele problemów u˝ytkownikom. Osoby niewidome nie b´dà w stanie poruszaç si´ po niej za pomocà
przeglàdarek g∏osowych, niedowidzàcy nie wykorzystajà opcji powi´kszania tekstu. Osoby starsze z trudem
b´dà nawigowaç w p∏askiej strukturze, jeÊli nie udost´pnimy im mapy strony, a u˝ytkownicy o upoÊledzonych zdolnoÊciach ruchowym mogà napotkaç problemy z klikaniem w ma∏e obiekty. Zauwa˝my, na jak wiele problemów nale˝y zwróciç uwag´, by uniknàç dyskryminowania u˝ytkowników. To wa˝ne zw∏aszcza, ˝e
dyskryminacji takiej zabrania prawo UE. Ju˝ teraz

wszystkie strony administracji publicznej zgodnie z prawem UE powinny spe∏niaç za∏o˝enia dost´pnoÊci. Takie

za∏o˝enia opracowuje organizacja W3C, zajmujàca si´
standaryzowaniem Internetu. ZgodnoÊç z za∏o˝eniami
W3C sprawia, ˝e z naszà stronà poradzi sobie syntezator mowy osoby niewidomej ale tak˝e, ˝e b´dzie jà
móg∏ zobaczyç cz∏owiek u˝ywajàcy urzàdzenia PDA czy
telefonu komórkowego.
Du˝à uwag´ zwróciç trzeba na elementy wykonane
w technologii Flash. W takim wypadku najlepszym
rozwiàzaniem jest przygotowanie stron tak˝e w wersji
klasycznej. Kiedy my tworzyliÊmy serwisy o interfejsie opartym na Flash, wykorzystaliÊmy mo˝liwoÊci naszego systemu CMS. Dostarcza on treÊç serwisu w formie kodu XML. Dzi´ki temu raz wprowadzone dane
mogà byç wyÊwietlane na ró˝ne sposoby – zarówno
w postaci multimedialnej prezentacji Flash jak i jako
klasyczna strona WWW. Takie rozwiàzanie pozwala
szybko przygotowaç kilka wersji jednej strony, dopasowanych do wymagaƒ odbiorcy. Tworzenie serwisu
w technologii XML, zgodnie ze standardami, zapewnia
nam te˝ unikalnà cech´ – zgodnoÊç w przód.

WartoÊciowe serwisy WWW przynoszà swym w∏aÊcicielom wymierne korzyÊci. Obni˝ajà koszty dziaInternet teoretycznie umo˝liwia ka˝- ∏aƒ marketingowych i PR, poszedemu równorz´dny dost´p do infor- rzajà grup´ odbiorców, tworzà spomacji. Wielu projektantów nie przewiduje jednak ∏ecznoÊci oddanych klientów
stworzenia udogodnieƒ dla niepe∏nosprawnych u˝yt- i wspierajà budowanie marki.
Strona nie dla wszystkich

