
• Zobaczysz i przećwiczysz podstawowe etapy związane z procesem projektowania i 
udoskonalania aplikacji, produktu cyfrowego lub usługi

• Dostaniesz niezbędną wiedze i wprowadzenie w zagadnienia związane z User Experience

• Przygotujesz się do pracy z zespołem projektowym, developerskim i klientami 

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

User Experience
Jak udoskonalić Twój produkt 

ONLINE, 05 kwietnia 2022

Warsztat



  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

User Experience w pigułce - dla menedżerów. Jak zaprojektować lepszy produkt i udoskonalić 
istniejący?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli

• Jesteś menedżerem zarządzającym rozwojem strony, aplikacji lub usługi
• Zarządzasz zespołem pracującym nad nową stroną, aplikacją lub usługą
• Czujesz, że można zwiększyć ilość klientów, poprawić użyteczność i intuicyjność swoich produktów ale      
   nie wiesz jak
• Nie masz w zespole specjalisty UX, a może masz i chcesz go lepiej rozumieć
• Chcesz wiedzieć jak projektować lepsze produkty w przyszłości
• Jesteś zainteresowany zdobyciem nowych kompetencji

Cele szkolenia

• Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych etapów związanych z procesem projektowania 
    i udoskonalania aplikacji, produktu cyfrowego lub usługi
• Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i wprowadzenie w zagadnienia związane z User Experience
• Przygotowanie uczestników do pracy z zespołem projektowym, developerskim i klientami

Zalety

• Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z niezbędną ilością pojęć i teorii
• Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka oraz doświadczonego trenera i wykładowcę który   
    współpracował z wieloma zespołami z największych korporacji jak i software house’ów
• W sposób ciekawy i przystępny omówione będą nawet najbardziej zawiłe zagadnienia związane z User     
    Experience

Czas szkolenia:

1 dzień szkoleniowy (8 godzin)

Forma prowadzenia szkolenie:

Szkolenie będzie miało formę warsztatów online.



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Rozpoczęcie 9:00 - 

Wprowadzenie do User Experience

1. Podstawowe pojęcia i definicje User Experience, User Centered Design, Design Thinking
2. Etapy procesu projektowania i poprawy User Experience aplikacji, produktu, usługi
3. Która metodyka projektowa będzie najlepsza?

Wydobywanie wymagań, badanie użyteczności, prezentowanie wymagań

4. Metody zbierania wymagań - dopasowanie do projektu i użytkowników

• wywiady - jak rozmawiać, by dowiedzieć się tego czego klient nam nie mówi
• obserwacje - zobacz swoich użytkowników, a będziesz wiedział czego im brakuje
• audyt ekspercki - jak odnaleźć samemu elementy do poprawy na stronie i w aplikacji
• ćwiczenia

5. Jak opisać wymagania i ograniczenia użytkownika

• Persony - wszystko co powinieneś wiedzieć o swoich użytkownikach
• ćwiczenia

6. Jak przeanalizować sposób korzystania użytkowników z naszej strony i aplikacji

• customer journey map
• analiza kluczowych punktów styku klienta z usługą
• ćwiczenia i case study

Projektowanie i prototypowanie

7. Narzędzia i techniki prototypowania

• ćwiczenia w dedykowanym narzędziu

Testowanie użyteczności i weryfikacja przyjętego rozwiązania

8. Metody testowania użyteczności

• testy zadaniowe
• testy A/B
• case study i ćwiczenia


