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Κεφάλαιο 1 

Η εμπειρία  
του χρήστη και  
η σημασία της 
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Η τεχνολογία αποτελεί κομμάτι της καθημερινής μας ζωής εδώ και αρκετές γενιές. Μας δίνει δύναμη και μας εκνευρίζει. Απλοποιεί και περιπλέκει τη ζωή μας. Μας απομακρύνει και μας φέρνει πιο κοντά. Παρά την καθημερινή μας όμως αλλη-λεπίδραση με την τεχνολογία, εύκολα ξεχνάμε ότι τα τεχνολο-γικά προϊόντα κατασκευάζονται από ανθρώπους και ότι κά-ποιος, κάπου θα έπρεπε να δέχεται τα εύσημα όταν η τεχνο-λογία λειτουργεί καλά για εμάς – ή τα επικριτικά μας σχόλια στην αντίθετη περίπτωση. 
 

Ιστορίες καθημερινής δυστυχίας Κατά καιρούς, όλοι μας έχουμε ζήσει μία από αυτές τις δύσκο-λες μέρες.  Ξέρετε για ποιες μέρες μιλάω: Ξυπνάτε το πρωί με το φως του ήλιου να λούζει το δωμάτιό σας και αναρωτιέστε γιατί δεν χτύ-πησε το ξυπνητήρι. Κοιτάζετε το ρολόι και διαπιστώνετε πως εκείνο πιστεύει πως η ώρα είναι 3:43 π.μ. Σηκώνεστε παραπα-τώντας από το κρεβάτι για να βρείτε κάποιο άλλο ρολόι, το ο-ποίο σας λέει ότι ίσως και να μπορείτε να φτάσετε εγκαίρως στη δουλειά, αρκεί να φύγετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. 
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Ανάβετε την καφετιέρα και τρέχετε να ντυθείτε, όταν όμως επιστρέφετε για να πάρετε την απαραίτητη δόση σας σε κα-φεΐνη, δεν υπάρχει σταγόνα καφέ. Δεν έχετε χρόνο να εξετά-σετε το γιατί, πρέπει να φύγετε για τη δουλειά! Έχετε απομακρυνθεί ένα τετράγωνο από το σπίτι σας και διαπιστώνετε ότι το αυτοκίνητό σας χρειάζεται βενζίνη. Στο βενζινάδικο επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντλία που δέχεται κάρτες ΑΤΜ, αυτή τη φορά όμως η κάρτα σας δεν γί-νεται δεκτή. Αναγκαστικά λοιπόν πηγαίνετε μέσα για να πλη-ρώσετε στο ταμείο, όπου πρέπει να περιμένετε στην ουρά μέ-χρι ο υπάλληλος να εξυπηρετήσει με αργές κινήσεις όσους βρίσκονται μπροστά σας. Τελικά, γεμίζετε το ντεπόζιτό σας και καθώς φεύγετε ακούτε τον ήχο της τάπας της βενζίνης να κατρακυλά από την οροφή του αυτοκινήτου σας και να ανα-πηδά στο δρόμο.  Αναγκάζεστε να κάνετε μια παράκαμψη λόγω κάποιου τρο-χαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα η διαδρομή προς τη δου-λειά να είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο. Είναι γεγονός: Παρά τις προσπάθειές σας, έχετε πλέον αργήσει. Τελικά, κα-ταφέρνετε να φτάσετε στο γραφείο σας. Είστε ταραγμένος, ανήσυχος, εξουθενωμένος και εκνευρισμένος – και η μέρα σας μόλις ξεκίνησε. Και ακόμα δεν έχετε πιει καφέ. 
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Μια πρώτη επαφή  
με την εμπειρία του χρήστη Μοιάζει με μια σειρά από ατυχίες –απλώς μία από αυτές τις δύσκολες μέρες. Ας εξετάσουμε όμως τα πράγματα από πιο κοντά για να δούμε αν όλη αυτή η κακή τύχη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με κάποιον τρόπο: 
Το τροχαίο ατύχημα:  Το τροχαίο ατύχημα συνέβη επειδή ο οδηγός σταμάτησε για μια στιγμή να κοιτάζει το δρόμο για να κλείσει το ραδιόφωνο. Ήταν αναγκασμένος να κοιτάξει κάτω επειδή του ήταν αδύνατο να βρει το κουμπί ρύθμισης της έ-ντασης του ήχου απλά και μόνο με την αφή.  
Η τάπα: Χάσατε την τάπα της βενζίνης επειδή την ακουμπή-σατε στην οροφή του αυτοκινήτου σας όταν αρχίσατε να βά-ζετε καύσιμο από την αντλία και μετά την ξεχάσατε επειδή ήσασταν πολύ βιαστικός. Αν δεν χρειαζόταν να ακουμπήσετε κάπου την τάπα – αν ήταν δεμένη με κάποιον τρόπο στο αυ-τοκίνητο – δεν θα ήταν δυνατό να τη χάσετε. 
Το ταμείο: Η ουρά στο ταμείο του βενζινάδικου καθυστερού-σε τόσο πολύ επειδή η ταμειακή μηχανή ήταν πολύ περίπλοκη και αν ο υπάλληλος δεν ήταν εξαιρετικά προσεκτικός θα έκανε κάποιο λάθος και θα έπρεπε να ξεκινήσει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Αν η ταμειακή μηχανή ήταν απλούστερη και η διάταξη και το χρώμα των κουμπιών διαφορετικά, δεν θα είχε σχηματιστεί καν η ουρά. 
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Η αντλία: Δεν θα είχε χρειαστεί να σταθείτε στην ουρά αν η αντλία είχε δεχτεί την κάρτα ΑΤΜ σας. Αυτό θα είχε συμβεί αν είχατε γυρίσει ανάποδα την κάρτα, αλλά στην αντλία δεν υ-πήρχε καμία ένδειξη για τη φορά της κάρτας, κι εσείς βιαζό-σασταν τόσο πολύ που δεν σκεφτήκατε να δοκιμάσετε κάθε πιθανό προσανατολισμό. 
Η καφετιέρα: Η καφετιέρα δεν ετοίμασε τον καφέ επειδή δεν πατήσατε το κουμπί On μέχρι το τέρμα. Η μηχανή δεν έχει κά-ποιον τρόπο για να σας ειδοποιεί ότι έχει ενεργοποιηθεί: ούτε φωτεινή ένδειξη, ούτε ηχητική ειδοποίηση, ούτε ένα μικρό «κλικ» όταν το κουμπί κάνει επαφή. Νομίσατε ότι την έχετε ανάψει αλλά κάνατε λάθος. Το πρόβλημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχατε ρυθμίσει την καφετιέρα να ξεκινά αυ-τόματα το πρωί αλλά ποτέ δεν μάθατε να χρησιμοποιείτε αυ-τή τη λειτουργία – μπορεί και να μην γνωρίζατε καν την ύπαρ-ξή της. 
Το ρολόι: Ας έλθουμε τώρα στον παράγοντα που έδωσε το έναυσμα για ολόκληρη την αλυσίδα των γεγονότων – το ξυ-πνητήρι. Το ξυπνητήρι δεν χτύπησε επειδή η ώρα ήταν λαν-θασμένη. Η ώρα ήταν λανθασμένη επειδή η γάτα σας πάτησε το ρολόι μέσα στη νύχτα και το μηδένισε. (Αν αυτό σας ακού-γεται εντελώς απίθανο, μην γελάσετε – μου έχει συμβεί. Δεν φαντάζεστε πόσο μακριά χρειάστηκε να φτάσω για να βρω ένα ρολόι που να είναι απρόσβλητο στις δολιοφθορές των γα-τών.) Μια ελαφρώς διαφορετική διευθέτηση των κουμπιών θα είχε εμποδίσει τη γάτα να μηδενίσει το ρολόι, με αποτέλε-
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σμα εσείς να έχετε ξυπνήσει  έχοντας όσο χρόνο χρειάζεστε – χωρίς κανέναν απολύτως λόγο να βιαστείτε. Με λίγα λόγια, κάθε ένα από τα προηγούμενα «ατυχή» επει-σόδια θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν κάποιος είχε φανεί πιο προσεκτικός κατά το σχεδιασμό κάποιου προϊόντος. Όλα αυτά τα παραδείγματα μαρτυρούν μια έλλειψη προσοχής στην εμπειρία του χρήστη: τον τρόπο συμπεριφοράς του προϊόντος και τη χρήση του στον πραγματικό κόσμο. Στο στάδιο της ανάπτυξης ενός προϊόντος, οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη προσοχή σε όσα αυτό κάνει. Η εμπειρία του χρήστη είναι το άλλο μισό αυτής της εξίσωσης – το πώς λειτουργεί – κάτι το οποίο συχνά παραβλέπουμε αλλά είναι αυτό που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα επιτυχημένο και ένα αποτυχημένο προϊόν. Η εμπειρία του χρήστη δεν έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ένα προϊόν στο εσωτερικό του (αν και αρκετές φορές επηρεά-ζεται σημαντικά). Η εμπειρία του χρήστη έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί εξωτερικά, εκεί που κάποιος άνθρωπος έρχε-ται σε επαφή μαζί του και πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Συχνά η αλληλεπίδραση αυτή απαιτεί το πάτημα πολλών κουμπιών, όπως συμβαίνει με τεχνολογικά προϊόντα όπως τα ξυπνητή-ρια, οι καφετιέρες ή οι ταμειακές μηχανές. Άλλες φορές είναι απλώς ζήτημα ενός απλού μηχανισμού, όπως η τάπα της βεν-ζίνης του αυτοκινήτου σας. Ωστόσο, κάθε προϊόν που χρησι-μοποιείται από κάποιον συνοδεύεται από μια εμπειρία για το χρήστη: οι εφημερίδες, τα μπουκάλια της κέτσαπ, οι ανακλι-νόμενες πολυθρόνες, οι ζακέτες. 
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Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκει το προϊόν, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που μετράνε. Το να ακούγεται ένα «κλικ» όταν πατάμε ένα κουμπί δεν φαίνεται σπουδαίο πράγμα, όταν ό-μως από αυτό το «κλικ» εξαρτάται αν θα πιούμε ή δεν θα πιούμε καφέ, τότε γίνεται εξαιρετικά σημαντικό. Ακόμα κι αν δεν συνειδητοποιούσατε ποτέ ότι ο σχεδιασμός αυτού του κουμπιού σας δυσκολεύει τη ζωή, τι θα σκεφτόσασταν για μια καφετιέρα που θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε σωστά μό-νο τις μισές φορές; Τι θα σκεφτόσασταν για τον κατασκευα-στή της; Θα αγοράζατε κάποιο άλλο προϊόν της συγκεκριμέ-νης εταιρίας στο μέλλον; Μάλλον όχι. Έτσι, λόγω της απουσί-ας ενός κουμπιού που κάνει «κλικ» χάθηκε ένας πελάτης. 
 

Η εμπειρία του χρήστη και ο Ιστός Το βιβλίο αυτό αφορά την εμπειρία του χρήστη για μια συγκε-κριμένη κατηγορία προϊόντων: τις τοποθεσίες του Ιστού. Στον Ιστό, η εμπειρία του χρήστη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημα-σία από ό,τι συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο είδος προϊόντων. Σε όλες ουσιαστικά τις περιπτώσεις, μια τοποθεσία του Ιστού είναι ένα προϊόν «αυτοεξυπηρέτησης». Δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης για να το διαβάσει κανείς εκ των προτέρων, ούτε κά-ποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο, ούτε κάποιος αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών για να καθοδηγήσει τον πελάτη στην τοποθεσία του Ιστού. Υπάρχει μόνο ο χρήστης, αντιμέτωπος μόνος του με την τοποθεσία του Ιστού, με μοναδικό οδηγό το μυαλό και την εμπειρία του.   
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Το γεγονός ότι έχει βρεθεί στη δύσκολη θέση να πρέπει να καταλάβει μόνος του πώς λειτουργεί ο ιστότοπος είναι από μόνο του ένα πρόβλημα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρό-τερα λόγω της έλλειψης κατανόησης αυτού του γεγονότος από τους περισσότερους ιστότοπους. Παρά τη ζωτική στρα-τηγική σημασία της εμπειρίας των χρηστών για την επιτυχία μια τοποθεσίας του Ιστού, το απλό ζήτημα της κατανόησης αυτού που θέλουν και χρειάζονται οι άνθρωποι υπήρξε ένα θέμα χαμηλής προτεραιότητας στο μεγαλύτερο μέρος της ι-στορίας του Ιστού. Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο; Στα πρώτα βήματα του Ιστού, το γεγονός ότι δόθηκε μεγάλη προσοχή στον τομέα της αγοράς συνετέλεσε ουσιαστικά στην επιτυχία του. Τοπο-

Αντιμέτωπος με 
ένα μεγάλο εύρος 
επιλογών, ο χρή-
στης πρέπει μόνος 
του να προσδιορί-
σει ποια χαρακτη-
ριστικά του ιστότο-
που θα καλύψουν 
τις ανάγκες του. 
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θεσίες όπως το Yahoo! χάραξαν από την αρχή μια πορεία που οι μετέπειτα ανταγωνιστές προσπάθησαν σκληρά να ξεπερά-σουν. Οι καθιερωμένες στην αγορά εταιρείες έσπευσαν να στήσουν τις τοποθεσίες τους στον Ιστό, αποφασισμένες να μην θεωρηθούν ότι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την εποχή. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, θεώρησαν σπουδαίο επίτευγμα το γεγονός και μόνο ότι είχαν αναπτύξει έναν ιστότοπο. Το ερώτημα αν ο ιστότοπος λειτουργούσε κα-λά για τους χρήστες ήταν κάτι που, στην καλύτερη περίπτω-ση, θα τους απασχολούσε αργότερα. Για να αποσπάσουν μερίδιο τις αγοράς από αυτές τις «πρω-τοπόρες» τοποθεσίες του Ιστού, οι ανταγωνιστές άρχισαν να δίνουν έμφαση στα χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όλο και περισσότερο περιεχόμενο και δυνατότητες στις τοποθεσίες τους, ελπίζοντας να προσελκύσουν τους νέους χρήστες του Ιστού (και ενδεχομένως να κλέψουν μερικούς πελάτες από τον ανταγωνισμό). Η υπεροχή στα χαρακτηριστικά λειτούργησε ωστόσο μόνο προσωρινά ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την πρόσθετη περιπλοκότητα που συνόδευε το συνεχώς επεκτεινόμενο σύ-νολο των χαρακτηριστικών, οι τοποθεσίες του Ιστού έγιναν όλο και πιο βαριές, δύσχρηστες και καθόλου ελκυστικές για αυτούς ακριβώς τους νέους χρήστες που υποτίθεται ότι έπρε-πε να προσελκύσουν. Παρ' όλα αυτά, πολλές εταιρείες ελάχι-στα ενδιαφέρθηκαν για το τι ήταν αυτό που οι χρήστες ου-σιαστικά ήθελαν, έβρισκαν χρήσιμο, ή μπορούσαν πραγματι-κά να χρησιμοποιήσουν.  
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Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η παροχή μιας ποιοτικής εμπειρίας χρήστη αποτελεί ένα ουσιαστικό, σταθε-ρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εμπειρία του χρήστη είναι αυτή που δημιουργεί την εντύπωση που έχει ο χρήστης για όσα έχει να προσφέρει μια εταιρεία, η εμπειρία του χρήστη είναι αυτή που διαφοροποιεί την εταιρεία από τους ανταγω-νιστές της, και η εμπειρία του χρήστη είναι αυτή που καθορί-ζει αν ο πελάτης θα μείνει πιστός στην εταιρεία. 
 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και  
Απόδοση Επενδύσεων Μπορεί να μην πουλάτε κάτι από τον ιστότοπό σας. Το μόνο που παρέχετε είναι πληροφορίες για την εταιρεία σας. Ίσως φαίνεται ότι εσείς έχετε το μονοπώλιο των πληροφοριών αυ-τών – αν κάποιος τις χρειάζεται θα πρέπει να τις πάρει από εσάς. Δεν έχετε να αντιμετωπίσετε τον ανταγωνισμό που έχει να αντιμετωπίσει ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο. Ωστόσο, δεν έχετε την πολυτέλεια να αμελήσετε το ζήτημα της εμπειρίας του χρήστη. Αν η τοποθεσία σας στον Ιστό περιέχει κατά κύριο λόγο αυτό που οι άνθρωποι του Ιστού αποκαλούν «περιεχόμενο» – δη-λαδή πληροφορίες – τότε ένας από τους κύριους στόχους του ιστότοπου σας είναι να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Δεν αρκεί απλώς να τις ανεβάσε-τε εκεί. Θα πρέπει να τις παρουσιάσετε με κάποιον τρόπο που να βοηθά τους ανθρώπους να τις αφομοιώσουν και να τις κα-
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τανοήσουν. Διαφορετικά, οι χρήστες μπορεί να μην μάθουν ποτέ ότι προσφέρετε την υπηρεσία ή το προϊόν το οποίο ψά-χνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να βρουν αυτές τις πληρο-φορίες, είναι πιθανό να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αν ο ιστότοπός σας είναι τόσο δυσλειτουργικός, το ίδιο δύσκολοι θα είστε ενδεχομένως και εσείς στη συνεργασία σας.  Ακόμα και αν η τοποθεσία σας στον Ιστό περιέχει κατά κύριο λόγο αλληλεπιδραστικά εργαλεία που οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν για να κάνουν κάποιες δουλειές (όπως να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια ή να διαχειριστούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς), η αποτελεσματική επικοι-νωνία αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην επιτυχία του προϊόντος σας. Ακόμα και το πιο ισχυρό εργαλείο του κόσμου θα αποτύχει αν οι χρήστες δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν πώς να το κάνουν να δουλέψει. Με απλά λόγια, αν οι χρήστες σας έχουν μια άσχημη εμπειρία, δεν θα σας επισκεφθούν ξανά. Αν έχουν μια αποδεκτή εμπει-ρία με τον ιστότοπό σας αλλά μια καλύτερη εμπειρία με τον ιστότοπο του ανταγωνιστή σας, θα επισκεφθούν ξανά τον ανταγωνιστή σας, όχι εσάς. Τα χαρακτηριστικά και οι λει-τουργίες είναι πάντα σημαντικά, αλλά η εμπειρία του χρήστη έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καταναλωτική πίστη των πελατών. Οι εξελιγμένες τεχνολογίες και τα εταιρικά μη-νύματα δεν θα κάνουν τους πελάτες να σας επισκεφθούν δεύ-τερη φορά. Μια καλή εμπειρία του χρήστη θα το κάνει – και δεν θα έχετε πολλές δεύτερες ευκαιρίες για να επανορθώσετε. 
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Αν δώσετε προσοχή στην εμπειρία των χρηστών δεν θα ωφε-ληθείτε μόνο από την καταναλωτική πίστη των πελατών. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τον οικονομικό απολογι-σμό τους θέλουν να γνωρίζουν ποια είναι η απόδοση των ε-πενδύσεών τους (Return on Investment, ROI). Η απόδοση των επενδύσεων μετριέται συνήθως σε χρήματα: για κάθε δολάριο που ξοδεύει μια επιχείρηση, ποια είναι η αξία σε δολάρια που παίρνει πίσω; Η απόδοση των επενδύσεων όμως δεν εκφρά-ζεται αναγκαστικά με χρηματικούς όρους. Το μόνο που χρειά-ζεστε είναι μια μέτρηση που να δείχνει ότι τα χρήματα που ξοδεύετε μεταφράζονται σε αξία για την εταιρία σας. Ένα συνηθισμένο μέτρο της απόδοσης των επενδύσεων είναι το ποσοστό μετατροπής. Κάθε φορά που θέλετε να ενθαρ-ρύνετε τους πελάτες σας να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση που χτίζετε μαζί τους – είτε πρόκειται για κάτι σύνθετο όπως η προσαρμογή του ιστότοπου σας ανάλογα με τις προ-τιμήσεις τους είτε κάτι τόσο απλό όπως η εγγραφή τους για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων μέσω e-mail – υπάρχει ένα μετρήσιμο ποσοστό μετατροπής. Παρακολουθώντας το πο-σοστό των χρηστών που θα μεταφερθούν στο επόμενο επίπε-δο, μπορείτε να μετρήσετε πόσο αποτελεσματικά η τοποθεσία του Ιστού σας ικανοποιεί τους στόχους της επιχείρησής σας. Το ποσοστό μετατροπής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση των εμπορικών τοποθεσιών του Ιστού. Πολ-λοί περισσότεροι άνθρωποι περιηγούνται σε έναν εμπορικό ιστότοπο παρά ψωνίζουν από εκεί. Η ποιοτική εμπειρία του χρήστη είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας για τη «μετατρο-
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πή» αυτών των περιστασιακών περιηγητών σε ενεργητικούς αγοραστές. Ακόμα και μια ελάχιστη αύξηση του ποσοστού με-τατροπής μπορεί να μεταφραστεί σε δραματική αύξηση των εσόδων σας. Κάποιες φορές μια μεταβολή του ποσοστού με-τατροπής μόνο κατά 0,1% αντιστοιχεί σε αύξηση των εσόδων κατά 10% ή περισσότερο. 

 

3 εγγραφές συνδρομητών  
÷ 

36 επισκέπτες 
= 

8,33% ποσοστό μετατροπής 

Το ποσοστό μετα-
τροπής είναι ένας 
συνηθισμένος τρό-
πος μέτρησης της 
αποτελεσματικότη-
τας της εμπειρίας 
του χρήστη. 
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Για οποιαδήποτε τοποθεσία του Ιστού οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα, υπάρχει ένα  μετρήσιμο ποσοστό μετατροπής, είτε πουλάτε βιβλία, γατοτροφές, είτε συνδρομές για το ίδιο το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Το πο-σοστό μετατροπής μπορεί να σας δώσει μια καλύτερη αίσθη-ση της απόδοσης της επένδυσής σας στην εμπειρία του χρή-στη από τους απλούς αριθμούς των πωλήσεων. Οι πωλήσεις μπορεί να υποστούν πλήγμα αν δεν καταφέρετε να περάσετε το μήνυμα μέσα από την τοποθεσία του Ιστού σας. Το ποσο-στό μετατροπής παρακολουθεί σε ποιο βαθμό καταφέρνετε να πείσετε τους επισκέπτες σας να ξοδέψουν κάποια χρήματα. Ένα παρόμοιο μέτρο της απόδοσης της επένδυσης για την ε-μπειρία του χρήστη στις εμπορικές τοποθεσίες του Ιστού είναι η συχνότητα των εγκαταλελειμμένων καλαθιών αγορών. Όταν κάποιος προσθέτει κάποια αντικείμενα στο καλάθι του σημαί-νει ότι έχει τη διάθεση να αγοράσει, συχνά όμως τα καλάθια αγορών εγκαταλείπονται στην πορεία επειδή η ίδια η διαδικα-σία αγοράς ήταν υπερβολικά δύσκολη, περίπλοκη, ή χρονοβό-ρα. Όπως συμβαίνει και με το ποσοστό μετατροπής, οι διορθω-τικές παρεμβάσεις στην εμπειρία του χρήστη μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα των εγκαταλελειμμένων καλαθιών.  Ακόμα κι αν η δική σας τοποθεσία στον Ιστό δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους μετρήσεις της απόδοσης της επένδυσης, αυ-τό δεν σημαίνει ότι η επίπτωση της εμπειρίας του χρήστη είναι λιγότερο σημαντική. Οι τοποθεσίες του Ιστού, είτε τις χρησιμο-ποιούν οι πελάτες, είτε οι συνεργάτες είτε οι υπάλληλοί σας, μπορούν τελικά να έχουν διαφόρων ειδών έμμεσες επιπτώσεις.  
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Οι τοποθεσίες του Ιστού είναι περίπλοκα τεχνολογικά κατα-σκευάσματα, και όταν οι άνθρωποι δυσκολεύονται να χρησι-μοποιήσουν τα περίπλοκα  τεχνολογικά κατασκευάσματα κά-τι περίεργο συμβαίνει: χρεώνουν το σφάλμα στον εαυτό τους. Πιστεύουν ότι μάλλον θα έκαναν κάποιο λάθος. Ότι δεν έδω-σαν την απαιτούμενη προσοχή. Αισθάνονται ηλίθιοι. Και βέ- 

 

Όταν τα τεχνολογι-
κά προϊόντα δεν 
λειτουργούν όπως 
αναμένουν οι χρή-
στες, τότε εκείνοι 
αισθάνονται ηλί-
θιοι – ακόμα και αν 
τελικά καταφέρουν 
να ολοκληρώσουν 
αυτό που ήθελαν 
αρχικά να κάνουν.  
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βαια αυτό είναι παράλογο. Προφανώς δεν φταίνε εκείνοι αν ο ιστότοπος δεν λειτουργεί όπως περίμεναν. Ωστόσο, αισθάνο-νται ηλίθιοι. Και αν στόχος σας είναι να διώξετε τους πελάτες από τον ιστότοπό σας, δύσκολα θα βρείτε πιο αποτελεσματι-κό τρόπο από το να τους κάνετε να αισθανθούν ηλίθιοι όταν τον χρησιμοποιούν. Μπορεί κανείς έξω από την εταιρία σας να μην δει ποτέ τον ιστότοπό σας (όπως συμβαίνει με ένα ενδοδίκτυο), ωστόσο η εμπειρία του χρήστη θα εξακολουθεί να έχει τεράστια σημα-σία. Συχνά μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός έργου που θα δημιουργήσει αξία για την εταιρεία και ενός έργου που θα μετατραπεί σε έναν εφιάλτη που θα κατασπαταλά πόρους.  Στόχος κάθε προσπάθειας που αφορά την εμπειρία του χρή-στη είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο με δύο τρόπους: όταν οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν γρηγορότερα και με λιγότερα λάθη. Η βελτίωση των εργαλείων που χρησιμοποιείτε, θα βελτιώσει την παρα-γωγικότητα της επιχείρησής σας στο σύνολό της. Όσο λιγότε-ρος χρόνος απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε συγκε-κριμένης εργασίας τόσο περισσότερα πράγματα θα μπορούν να γίνουν μέσα σε μία ημέρα. Αν θυμηθούμε την παλαιά ρήση ότι ο χρόνος είναι χρήμα, η εξοικονόμηση χρόνου από τους υπαλλήλους σας μεταφράζεται άμεσα σε εξοικονόμηση χρη-μάτων για την εταιρεία σας. Η αποδοτικότητα όμως δεν αφορά μόνο τον τελικό οικονομι-κό απολογισμό. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευχαριστημέ-
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νοι με τη δουλειά τους όταν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι απλά και εύχρηστα και όχι εκνευριστικά και αδικαιολό-γητα περίπλοκα. Αν είστε εσείς ένας από αυτούς τους ανθρώ-πους, τέτοιου είδους εργαλεία θα σας κάνουν να γυρίζετε στο σπίτι ικανοποιημένοι μετά τη δουλειά  και όχι εξουθενωμένοι. (Ή τουλάχιστον αν γυρίζετε εξουθενωμένοι αυτό θα οφείλε-ται στους σωστούς λόγους και όχι στο γεγονός ότι αγωνιζό-σασταν να δουλέψετε με τα εργαλεία σας.) Αν πρόκειται για τους υπαλλήλους σας, προσφέροντάς τους τέτοιου είδους εργαλεία δεν θα αυξήσετε μόνο την παραγωγι-κότητά τους, αλλά και την ικανοποίησή τους από την εργασία τους και θα μειώσετε τις πιθανότητες να αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι θα μειωθεί το κό-στος των προσλήψεων και της εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα θα ωφεληθείτε από το υψηλότερο επίπεδο εργασίας που έχει να προσφέρει ένας πιο αφοσιωμένος και έμπειρος υπάλληλος. 
 

Το ενδιαφέρον για τους χρήστες σας Η τακτική της δημιουργίας ελκυστικών, αποδοτικών εμπει-ριών για τους χρήστες ονομάζεται σχεδιασμός προσανατο-
λισμένος στο χρήστη. Η ιδέα είναι πολύ απλή: Σε κάθε βήμα της ανάπτυξης ενός προϊόντος πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το   
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χρήστη. Οι επιπτώσεις όμως αυτής της απλής ιδέας είναι ε-ντυπωσιακά σύνθετες. Οποιαδήποτε εμπειρία έχει ο χρήστης θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μια συνειδητής απόφασης από τη μεριά σας. Στην πράξη θα χρειαστεί ίσως να κάνετε κάποιους συμβιβασμούς λόγω του χρόνου ή του κόστους που θα απαιτούσε μια καλύ-τερη λύση. Ωστόσο, μια διαδικασία σχεδιασμού προσανατολι-σμένη στο χρήστη θα εξασφαλίσει ότι οι συμβιβασμοί αυτοί δεν θα γίνουν τυχαία. Αν λαμβάνετε υπόψη την εμπειρία του χρήστη, την αναλύετε στα επιμέρους συστατικά της και την εξετάζετε από διαφορετικές απόψεις, θα είστε σίγουροι ότι έχετε επίγνωση όλων των επακόλουθων των αποφάσεών σας. Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να σας εν-διαφέρει η εμπειρία του χρήστη είναι ότι ενδιαφέρει τους χρήστες σας. Αν δεν τους προσφέρετε μια θετική εμπειρία δεν θα χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία σας στον Ιστό. Και χωρίς χρήστες, το μόνο που θα σας μείνει είναι ένας αραχνιασμένος διακομιστής του Ιστού, ο οποίος θα περιμένει άπραγος να ε-ξυπηρετήσει κάποιο αίτημα που ποτέ δεν πρόκειται να έρθει. Για τους χρήστες που θα έρθουν να σας επισκεφτούν, θα πρέ-πει να φροντίσετε να τους παρέχετε μια εμπειρία συνεκτική, διαισθητική, ίσως ακόμα και ευχάριστη – μια εμπειρία όπου όλα θα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Ανεξάρτητα από το πώς πέρασε όλη η υπόλοιπη μέρα τους. 




