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User experience, UX (z ang. doświadczenie użytkownika) – całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania
z produktu. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych lub urządzeń
elektronicznych. W kontekście interakcji człowiek-komputer stosowane było już w latach 70. XX wieku[2]. Określenie user
experience bywa używane wymiennie z terminem użyteczność, jednak w odróżnieniu od UX obejmuje on tylko tę część kontaktu
z produktem, dotyczącą bezpośredniego korzystania z niego. W latach 70. XX wieku okazało się, że aby ludzie mogli korzystać
z komputera osobistego (PC), należy zaprojektować go tak, żeby nie odzwierciedlał logiki maszyny, tylko logikę człowieka.
Powoli łączono więc dyscypliny psychologii poznawczej z inżynierią. To w latach 70. XX wieku zapoczątkowano user experience –
pojawiły się wówczas pierwsze rozwiązania, które w jakiś sposób odzwierciedlały to, jak myślą i działają ludzie. W tym celu
specjaliści wykonywali badania z udziałem zwykłych osób, które testowały rozwiązania związane z obsługą komputera.
Projektowanie user experience (ang. user experience design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Produkt powinien:
prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny, korzystanie z niego powinno
sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję. Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wykorzystują zazwyczaj
metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika. Projektowanie doświadczeń użytkownika z powodzeniem stosowane
może być nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również do całościowej obsługi klienta w marketingu. Jednym
z narzędzi do testowania user experience są testy z użytkownikami.



Produkt idealny

Funkcjonalny Wzbudzający pozytywne 
emocje

Prosty w obsłudze

Szybki ŁadnyNiezawodny



Idea projektowania zorientowanego na użytkownika jest bardzo prosta. 
Bierz użytkownika pod uwagę na każdym kroku tworzenia produktu.



Użytkownik końcowyUżytkownicy końcowi



Kto tworzy system PROLIB?



Czytelnicy

Bezpośredni kontakt z biblioteką

Feedback w katalogu INTEGRO



Bibliotekarze

Wsparcie serwisowe

System Obsługi Serwisowej

Formularze Wymagań

Badania użyteczności

Ankiety



Zespół PROLIB

Ciągły kontakt                               
z bibliotekarzami

Badania użyteczności

Konsultacje, szkolenia           
i webinaria

Testy wersji

Code review

WCAG i RWD



Jak powstaje system PROLIB?

Propozycje 
czytelników

Propozycje 
bibliotekarzy

Analiza 
konsultantów

Ustalenie 
zakresu zmian

Prace 
programistów

Testy 
wprowadzonych 

zmian

Testy całego 
systemu

Nowa wersja 



Projektowanie oparte na faktach, nie na przeczuciach

Szybsze rozwiązywanie różnic zdań w zespole projektowym

Projekt dopasowany do odbiorców, nie do twórców

Lepsze zrozumienie potrzeb specyficznej grupy odbiorców

Inspirowanie zespołu do tworzenia nowych rozwiązań i ulepszeń

Czy warto? 



20 audytów certyfikujących 

Certyfikowany System Zarządzania 
Jakością od 2004 roku

Ponad 90 projektów zgodnie              
z PRINCE2

Średnio 5 nowych bibliotek                    
w roku

300 bibliotek

25 wdrożeń książkomatów

400 migracji baz z innych 
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