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Kaj je Moj Arnes

Namen portala Moj Arnes je predstaviti 
končnim uporabnikom celotno paleto 
storitev, ki so jim namenjene.



Začetki – Problemi uporabnikov

• Storitve niso zbrane na enemu mestu
• Oteženo dostopanje do storitev

• Podajanje informacij o storitvah ni enotno, 
opisi storitev so preobsežni

• Oteženo pridobivanje želenih informacij

• Arhitektura spletnega mesta ne sledi 
sodobnim smernicam

• Neprijetno uporabniška izkušnja



Vir: 66.media.tumblr.com



Vir: betanews.com



Vir: moj.arnes.si



Vodila pri izdelavi portala

• popravilo preteklih problemov
• Vse informacije in povezave na enem mestu
• Enotno podajanje informacij, konsistentnost 

elementov
• Boljši grafični vmesnik in vizualizacija

• Temeljito testiranje funkcij portala

• Sodelovanje z uporabniki
• Pomoč pri testiranju portala
• Pomoč pri promociji



OGLED PORTALA



Faze zagotavljanja kakovosti

• Pregled grafičnih elementov in uporabniške 
izkušnje

• Večplastno testiranje funkcij
• Razvijalci
• Interno testiranje
• Eksterno testiranje

• Večkratni pregled vsebine

• Optimizacija delovanja



Zagotavljanje kakovosti

• Ustvarjanje skupine testnih uporabnikov
• Arnes Informator
• www.arnes.si

• Ankete (SIO ankete)

• Zbiranje, filtriranje in analiziranje odgovorov



Analiziranje anket

Vir: Arnes arhiv



Zagotavljanje kakovosti

• Ustvarjanje skupine testnih uporabnikov
• Arnes Informator
• www.arnes.si

• Ankete (SIO ankete)

• Zbiranje, filtriranje in analiziranje odgovorov

• Uvajanje sprememb

• Odgovarjanje na povratne informacije



Kaj smo izvedeli? Nekaj primerov

• Novi portal vam je v splošnem všeč

• Odpravili smo nekatere hrošče

• Popravili smo slovnične napake

• Bolj vam je pri srcu vikanje kot tikanje
• V glavnem starejšim in ženskam

• Eduroam CAT in Filesender sta najmanj 
razumljivi imeni, Arnes Učilnice pa najbolj



Pomoč pri promociji - povezava

Vir: os-rence.si



Pomoč pri promociji - letak

Vir: Arnes arhiv



Hvala za vašo pozornost! Vprašanja?

Gregor Treska (gregor.treska@arnes.si) Vir: ruben.verborgh.org
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