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קבוצת מיקוד חוויית משתמש בעלמא◉
אבולוציה של מוצר (רכיב- פיצ'ר)◉
פלטפורמות וכלי עזר◉
עבודה קבוצתית ושיתוף פעולה◉
עבודה בפן האישי וקידום מוצרים◉



קבוצת מיקוד חוויית משתמש בעלמא

שנים 2015-2016: מודעות לUX  מתעוררת ◉

יוני 2016: הטמעת תהליכי חווית משתמש בעלמא◉

  מהלך פנימי- גיוס מעצבים1.

  מהלך חיצוני - הקמת קבוצת מיקוד. מטרתה: ליווי והכוונה בהטמעת חווית המשתמש2.

פעילות הקבוצה באה לידי ביטוי ב: ◉

פגישה חודשית שבמרכזה עדכונים על העשיה בערוצים השונים-

-early ad0ptation -ו user study השתתפות ומעורבות בתהליכי

תיעדוף והכוונה בענייני חווית משתמש מול מחלקת המוצר באקס ליבריס-



יוני 2016
(Alma UXFG) הקמת קבוצת מיקוד חוויית משתמש בעלמא



מוסדות בקבוצת מיקוד חוויית משתמש בעלמא



מוסדות ישראליים בקבוצה

נציגי המוסדות הישראליים צורפו לקבוצה 
העולמית בפברואר 2020 (באמצע תהליכי 

(New MDE הפיתוח הראשוניים של



אבולוציה של מוצר

מחקר משתמשים 
"Pain Points" ראשוני
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אבולוציה של מוצר 

האם לקיים מחקר מקדים?-
אם כן- קבוצתי או יחידני ? סקר?-
-

כוח משולב: מנהלי מוצר, מעצבי חוויית משתמש ואנליסטים

.1 "Pain Points" מחקר משתמשים ראשוני

אבולוציה של מוצר 1. מחקר משתמשים ראשוני 
"Pain Points"



גיוס משתתף/ת אחד/ת ולעיתים יותר ממוסד אשר משתמשים בממשק◉
לרוב מס' המשתתפים הכולל מוגבל - כל הקודם זוכה!◉
מחקרים נערכים בטווח תאריכים מסוימים◉
עריכת פגישה עם נציג ממוסד או קבוצת נציגים מכמה מוסדות לפי אזורי זמן◉

אבולוציה של מוצר

2. גיוס משתתפים למחקר

אבולוציה של מוצר  1. מחקר משתמשים ראשוני
"Pain Points" 2. גיוס משתתפים למחקר



הצגת תהליכי עבודה בממשק הנוכחי◉
נקודות כאב◉
התנהגויות לא רצויות בממשק הנוכחי◉
צרכים ורצונות לשיפור הממשק◉
טיעונים לשינויים נדרשים בממשק החדש◉
רף ציפיות◉

אבולוציה של מוצר

3. הכנה לפגישה

אבולוציה של מוצר  1. מחקר משתמשים ראשוני
"Pain Points" 2. גיוס משתתפים למחקר 3. הכנה לפגישה



א. איסוף, עיבוד וניתוח תוצאות

ב. דרישות

ג. מסמך מפרט פונקציונלי

ד. הגדרת משימות מפורטות למחלקת הפיתוח

ה. מעורבות של גורמים נוספים- דוקומנטציה, שיוך למשימות וצוותים מעורבים אחרים ועוד

אבולוציה של מוצר

4. איסוף פידבקים וניתוח תוצאות

 1. מחקר משתמשים ראשוני
"Pain Points" 2. גיוס משתתפים למחקר 3. הכנה לפגישה 4. איסוף פידבקים 

וניתוח תוצאות



אבולוציה של מוצר

 אבטיפוס (ויקיפדיה) - הוא דגם ראשוני ניסיוני של מוצר תעשייתי חדש. אב הטיפוס מיוצר כדי לחקור את המוצר החדש. לפני ההשקעה בהקמת מערכת
לייצור מוצר חדש, מהווה אב הטיפוס מודל לבחינה והתנסות. בהתאם לתוצאות ההתנסות באב הטיפוס עובר המוצר שינויים ושיפורים, הבאים לידי ביטוי במוצר הסופי.

שימוש בתוכנה גרפית (בדר"כ)-
יכולות פידבק וחיקוי חווית משתמש-
פידבק מלקוחות במהירות וביעילות -
"האורים והתומים" עבור מחלקת הפיתוח-

5. הכנת פרוטוטיפ של הממשק החדש

2. גיוס משתתפים למחקר 3. הכנה לפגישה  4. איסוף פידבקים
וניתוח תוצאות

5. הכנת פרוטוטיפ של 
הממשק החדש

דוגמא לאב טיפוס 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9D
https://xd.adobe.com/view/c056d861-3bdb-406a-87ee-80194fde96c4-9505/screen/063a4f71-98e1-4192-b0e2-943d489ee073/


אבולוציה של מוצר

מתן חוות דעת ראשונית על הפרוטוטיפ ◉
בדיקת שמישות◉
בדיקת נקודות כאב וצרכים שהוצגו במחקר הראשוני - אם נפתרו/נלקחו בחשבון◉
אם ישנם עדיין נקודות כאב וצרכים או שנוספו בעקבות הצגת הפרוטוטיפ של העיצוב העתידי - ◉

הצגת טיעונים שיתמכו בשינויים עתידיים

6. מחקר משתמשים שני עם הצגת פרוטוטיפ

3. הכנה לפגישה  4. איסוף פידבקים
וניתוח תוצאות

 5. הכנת פרוטוטיפ של
הממשק החדש

6. מחקר משתמשים שני 
עם הצגת פרוטוטיפ



אבולוציה של מוצר

7. איסוף פידבקים וניתוח תוצאות מהמחקר השני

 4. איסוף פידבקים
וניתוח תוצאות

 5. הכנת פרוטוטיפ של
הממשק החדש

 6. מחקר משתמשים שני
עם הצגת פרוטוטיפ

7. איסוף פידבקים וניתוח 
תוצאות מהמחקר השני

validation המטרה: מתן תוקף

א. איסוף, עיבוד וניתוח תוצאות

ב. ניתוח השינויים אם ישנם

ג. אבטיפוס נוסף??

ד. התקדמות לעבר פיתוח?



משך הזמן תלוי במורכבות הכלי הנבנה:◉

תלות ומעורבות צוותים שונים-

זמן פיתוח -

בסוף התהליך- הצגה פנימית ובחינה◉

תיקונים לפני early access למשתמשים◉

אבולוציה של מוצר

8. פיתוח חדש של המוצר

 5. הכנת פרוטוטיפ של
הממשק החדש

 6. מחקר משתמשים שני
עם הצגת פרוטוטיפ  7. איסוף פידבקים וניתוח8. פיתוח חדש של המוצר

תוצאות מהמחקר השני



המטרה: קבלת פידבק - Fine Tuning  לפני שחרור הרכיב לכל הלקוחות

פתיחה למוסדות ספציפיים (לרוב- חברי קבוצת המיקוד, או קבוצות מיקוד אחרות)1.

שימוש בכלי תקשורת מגוונים על מנת לאסוף פידבק. 2.

אבולוציה של מוצר

(Early adopters) 9. פתיחת הממשק החדש לנסיינים ראשוניים

 6. מחקר משתמשים שני עם
הצגת פרוטוטיפ  7. איסוף פידבקים וניתוח8. פיתוח חדש של המוצר

תוצאות מהמחקר השני
9. פתיחת הממשק החדש לנסיינים 

(Early adopters) ראשוניים



פלטפורמות וכלי עזר



פלטפורמות וכלי עזר



הכרזה לקראת השינוי (במקרה של שינויים משמעותיים)◉

השתלבות הרכיב בסביבת ה- sandbox להתנסות חופשית◉

שילוב הרכיב בתהליך הדרגתי (יכול אף להתפרס על מספר חודשים)◉

אבולוציה של מוצר

10. השקת הממשק החדש לכלל הלקוחות

 7. איסוף פידבקים וניתוח
תוצאות מהמחקר השני 8. פיתוח חדש של המוצר  9. פתיחת הממשק החדש לנסיינים

(Early adopters) ראשוניים
10. השקת הממשק החדש 

לכלל הלקוחות



יוזמה של הלקוחות בעידוד אקס ליבריס ◉
להצביע לרעיונות כדי לקדמם לפיתוח

פלטפורמה חינמית להצבעה עבור רעיונות◉
הוספת טיעונים בעד ונגד◉
מס' הצבעות גלוי לכל המשתתפים◉

פלטפורמות וכלי עזר



עבודה קבוצתית ושיתוף פעולה

העלאת בעיות משותפות לכמה מוסדות◉

הצעת עזרה/פתרונות לבעיות◉



עבודה קבוצתית ושיתוף פעולה

תמיכה ברעיונות/פיתוחים עתידיים◉



עבודה בפן האישי וקידום מוצרים

הכנת מצגות על פיתוחים חדשים◉



עבודה בפן האישי וקידום מוצרים

עידוד ספרנים/ות ומקטלגים/ות ◉
להתנסות בממשקים החדשים 

ולשלוח פידבקים

איסוף פידבקים והעלאתם בפני ◉
חברי הקבוצה ואקס ליבריס

הדרכות אישיות בע"◉
פ/טלפון/אימייל/זום



תודות



תודה רבה!

רוחמה אמויאלרפאל גבאי


