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par sniegto 
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Plaisa starp 
biznesa spēju* 
nodrošināt klientu 
vajadzības tikai

There’s a huge gap between what’s important to a company, 
and what’s going on in the real world
— Christian Madsbjerg
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www.acanela.com/churchill-canada/
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Svarīgi izzināt

Vajadzības

Rīcības un 
lēmumi

Pieredze

Vajadzību konteksts
Piepūle un rīcības vajadzības 
piepildīšanai
Nepiepildītās vajadzības
Mērķauditorijas portrets

Saskarsmes un emociju punkti
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Neizmantotās iespējas
Pieredzes kartēšana

Loģika un konteksts
Viedokļu ķēdes
Trigeri
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Klienta pieredzes izziņas 
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http://zoohoo.dallaszoo.com/2016/01/14/artist-sean-kenneys-elaborate-lego-brick-sculptures-arrive-at-dallas-zoo/



Pieredzes izpētes 
piemērs 



1.Heiristiskā 
analīze

2.Esošo 
lietojumu statistikas 

analīze un izpēte

3.Lietojamība 
reālā vidē

4.Kartīšu 
šķirošana, 

«koka tests»

7.Dizaina skiču 
izstrāde, lietojamības 
atkārtota testēšana

6.Lietojamības 
testi reālā vidē

5.Karkasa 
skiču 

izstrāde



Intuitīvi saprotams 
produkts, serviss

Samazinātas izstrādes un 
uzturēšanas izmaksas

Uzlabojamo jomu 
atklāšana

Niansētas atziņas

Konkurētspējas 
uzlabošana

Ieguvumi Esošās lietotnes  struktūras 
un loģikas izvērtējums no 
klienta skatpunkta

Klienta pieredzes 
izvērtējums, interneta, u.c. 
lietošanas paradumu 
apraksts
Klientu profilēšana 
(padziļināta, kvalitatīvā 
informācija)

Uzskatāmas atskaites ar 
rezultātiem

Rezultāti
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«Klātienes koka 
tests»

Statistika par 
sadaļu 

sasniedzamību

Dažādas 
sarežģītības 

prototipi
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Plānošana       |        Analīze        |        Realizācija       |Rezultāti

Instrumentu klāsts izziņai



Tiekamies izzinot reālo dzīvi!
Elina.Ozolina@cconsulting.lv
Tālr.:29159859

Parole, lai saņemtu īpašu klientu 
pieredzes izziņas pakalpojuma 
cenu:  BISMART31

Visi prezentācijā izmantotie attēli pieder to autoriem un likumiskajiem pārstāvjiem 
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