
One size doesn’t fit all
התאמת ממשקי מערכות המידע אלינו, המוסד שלנו 

והמשתמשים שלנו

טולי עמיכל ואיימי דינרשטיין
המסלול האקדמי המכללה למנהל



יש לנו הרבה סוגי משתמשים שונים ומוסדות שונים 
אנחנו נדרשים, במערכות ובספריות שלנו, לייצר חווית משתמש טובה  ומצד שני ליישם את זה 

במערכות גנריות שלא נבנו במיוחד עבורנו עם אפשרויות לא אינסופיות. 
אני מציעה שכדי לשפר את חווית המשתמשים שלנו, יש צורך בהבנה עמוקה שלהם, שלנו ושל 

המערכת
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מה עשינו?
יועצת UX פנימית●
מה המטרה/מטרות?●
לימוד המשתמשים●
בחינת הממשק ●
ביצוע שינויים! (קצת)●

אז מה עשינו<



UX    User Experience
התכנון של כל דבר, על-פני 

מדיות שונות, כשחוויה אנושית 
היא תוצאה ברורה והפעלת 

אנשים היא מטרה ברורה
ג'סי ג'יימס גארט

מה ההבדל בין UI לUX. לפעמים מונחים משתלבים
UI - הממשק, צבעים, כפתורים ואלמנטים גרפיים
UX - זו חווית המשתמשים, התחושה איתה הם נשארי, העצמה, בלבול, ידע
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מי אנחנו כמוסד?●
מה המטרה של פרימו ●

במוסד?
מהן הפנינים של ●

האוסף?
במה אנחנו עדיפים על ●

גוגל סקולר?

מה המטרה?

אמזון רוצים למכור ספרים. מה הספריה רוצה? למה יש את המערכות? פרימו רק מחליפה את 
הקטלוג? אולי כן אולי לא. 

מה אנחנו רוצות להדגיש.או להסתיר. מה חשוב? אם הכל חשוב = שום דבר לא חשוב. 
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פרסונות●אז… המשתמשים
נתוני מנהל●
דוחות פרימו●

● Google analytics
סקרים●
ראיונות●
תצפיות●
ועוד●
●



מייצרים בסדנה דמויות של משתמשים שיהיו מגוונות.
הן נותנות לנו לסקור את המערכת בעיניים של אחרים ולצאת מהקבעונות שלנו. חשוב לערב גם צרכים 

שונים כמו מגבלות, ידע בשפה, אוריינות מחשבים
 http://uxi.org.il/library/glossary/persona - למידע נוסף

http://uxi.org.il/library/glossary/persona


סטונדטית תואר ספרנית 
ראשון שנה א'

סטודנט תואר 
ראשון שנה ג' 

סטודנט תואר שני   מרצה

עוד פרסונות
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עוד דרך ללמוד על המשתמשים במערכת היא שימוש בדוחות
דוחות פרימו - סטטיסטיקות על לחיצות על אלמנטים שונים בממשק, מילות חיפוש (יותר הבנה של 

סוגי חיפושים מאשר מילות חיפוש), שימוש בפאסטים
דוחות גוגל אנליטיקס - מאיפה הגיעו לפרימו, מידע דמוגרפי על פרימ, איזה טכנולוגיות
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מעבר שיטתי על הממשק 
מעבר על הממשק "בעיני" הפרסונות. מה המטרות שלהם מה הקשיים1.
מעבר על הממשק ולבחון את מה שמוצג. האם נחוץ? האם מודגש מספיק. לא להשאיר את 2.

הדברים כי הם שם. יש כללים בחווית משתמש של מיקום ורווח לבן והבנה להיכן נמשכת 
העין

מחשבה גם על טעויות ואיך אנחנו יכולים לרמוז למשתמשים איך לחזור ואיך לתקן את 3.
הטעויות שלהם



עכשיו עובדים
עד עכשיו איתרנו בעיות עכשיו צריך לתקן אותן. לא הכל אפשר לתקן ויש לפעמם צורך לאזן בין 

רצונות וצרכים סותרים
שינויי הגדרות בפרימו - לשנות סדר ומלל של פאסטים, מלל בממשק כמו שמות לשוניות וכו'. בחירת 
השדות שמוצגים ברשומה המקוצרת. הגדרות בממשק, פה צריך לעבור על התעוד של פרימו ולראות 

מה האפשרויות שקיימות
שינויי CSS - הכי קל להעלים תוכן אבל בCSS אפשר לשנות גודל של טקסט, רווחים, צבעים, 

שינויי תוכן - לפעמים בעיות נפתרות על ידי שינוי בתוכן או בכללי הנרמול של פרימו 
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