
Analiza vseh slovenskih spletnih in mobilnih bank
Več kot 900 indikatorjev - funkcionalnih in vsebinskih  
Analizirali bomo tudi izbrane tuje spletne in mobilne banke ter jih primerjali s 
slovenskimi

DIGITALNO
BANČNIŠTVO
v Sloveniji 2022

Prednaročila do12. julija!



Spoštovani.

Zadovoljni uporabniki so lojalni uporabniki! Uporabniki storitev, še posebej uporabniki digitalnih storitev smo 
postali predvsem pragmatični in prav nič čustveni. Ali kot pravi Uroš Žižek, vodja razvoja in raziskav v podjetju 
E-laborat: »Uporabniki ne potrebujejo bank, temveč bančne storitve!«

To je kruta resnica sodobnega bančništva, ki se je v E-laboratu zavedamo in iz nje izhajamo, ko načrtujemo in 
izvajamo naše analize ter svetujemo našim naročnikom pri optimizaciji digitalnih postopkov in digitalne pojavnosti. 

Samo eno leto je minilo od kar smo analizirali spletno in mobilno bančništvo, a preliminarna analiza je pokazala, da 
se je v tem »kratkem« obdobju zgodilo veliko. To ni nič nenavadnega, saj bodo spremembe, sploh v digitalnih 
panogah, vsako leto bolj očitne in hitrejše. 

K razvoju digitalnih bančnih storitev seveda največ prispevate prav vi, napredni in ambiciozni narekovalci razvoja v 
slovenskih bankah. Razvoj pa občutimo mi, uporabniki bančnih storitev. Naj vam priznamo: včasih smo nad razvojem 
navdušeni, včasih pa zelo nejevoljni. Deležni smo mnogo poenostavitev, a prav tako mnogo novih postopkov, ki so 
nelogični in ne vemo, čemu služijo. Verjamemo, da za manj posrečenimi spremembami stojijo razlogi. Pogosto gre 
za varnostne in sistemske. A uporabnikom je za to prav malo mar.  

Zato je pred vami stalen izziv: »Kako zgotoviti koristne in enostavne storitve (ne glede na omejitve)?«
Pri tem vam lahko pomagam mi!

Ponovno je pred vami in nami Analiza slovenskega digitalnega bančništva! Ponovno bomo analizirali vse slovenske 
spletne in mobilne banke ter letos tudi mobilne denarnice. Analizirali bomo tudi izbrane tuje. 

Vabimo vas, da stopite v stik z nami in izkoristite nove trende na področju digitalnega bančništva.

Uroš Žižek,
vodja raziskav in

razvoja
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analitičarka in specialistka

za uporabniško izkušnjo
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Matija Škof,
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POTEK IN VSEBINA RAZISKAVE 

Analiza spletnih bank
V analizo spletnih bank vključimo vse spletne banke slovenskih bank in banko N26.
V spletnih bankah ocenjujemo prijavno stran, nadzorno ploščo ter osnovne in napredne
funkcionalnosti, naročila storitev ter uporabniške nastavitve.

Analiza mobilnih bank
V analizo mobilnih bank vključimo vse mobilne banke slovenskih bank ter izbranih tujih. V 
mobilnih bankah ocenjujemo prijavno stran, nadzorno ploščo, osnovne in napredne
funkcionalnosti, naročila storitev ter uporabniške nastavitve.

Analiza uporabnosti ključnih postopkov
Analizirali bomo ključne postopke v spletnih in mobilnih bankah, ki jih po podatkih tujih 
raziskav in mnenj, pridobljenih s strani slovenskih bank, uporabniki najpogosteje izvajajo 
ali pa so za banke najpomembnejši. 



DODATNE INDIVIDUALIZIRANE ANALIZE
Individualizirane benchmark analize

Na podlagi podatkov, ki jih bomo pridobili v zgoraj predstavljenih analizah, lahko samo za vas 
izvedemo dodatne analize in preglede rezultatov ter natančne primerjave z bankami, ki jih 
boste izbrali vi. Upoštevali bomo vaše poslovne cilje in usmeritve. 

Pripravili bomo poročilo dodatnih analiz, s podrobnejšimi primerjalnimi podatki in konkretnimi 
priporočili, ponazorjenimi s primeri dobrih praks. 

Analize uporabniške izkušnje – na realnih uporabnikih s tehnologijo 
»eye tracking«

Za vsa vaša spletna in mobilna orodja (spletne strani, spletne banke, mobilne banke, aplikacije 
…) lahko izvedemo analize na realnih uporabnikih. Pri teh analizah analiziramo postopke – 
uporabniške poti, ki so za učinkovitost vašega orodja ključni. Postopke definiramo skupaj z vami 
in jih testiramo na realnih uporabnikih s pomočjo tehnologije »eye tracking«. 

Tovrstna analiza vam bo zagotovila zanesljive informacije o kakovosti načrtovanja in izvedbe 
ključnih postopkov na vaših digitalnih orodjih, predvsem pa boste z njo pridobili informacije, 
kako napake odpraviti!

Individualizirana inventurna tabela za vašo spletno / mobilno banko

Letos prvič bomo ponudili tudi možnost naročila individualizirane inventurne tabele s podatki 
za samo vašo spletno ali mobilno banko. Na podlagi teh podatkov boste dobili boljši vpogled 
v uvrstitev vaše spletne / mobilne banke in predvsem lažje in učinkoviteje načrtovali nadaljnji 
razvoj vaših digitalnih bančnih storitev.

Inventurne tabele za PODROČJE FUNKCIONALNOSTI bodo za posamezne kategorije in 
podkategorije vključevale:
- Ocene za vašo spletno / mobilno banko
- Primerjave s slovenskim povprečjem
- Primerjave s tujim povprečjem
- 10 % najslabše ocenjenih indikatorjev in
- 10 % najboljše ocenjenih indikatorjev.
 
Za PODROČJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE pa bodo predstavljene vaše ocene za posamezne 
naloge, na podlagi katerih naši strokovnjaki za uporabniško izkušnjo analizirajo spletne / 
mobilne banke.

* Preko 900 indikatorjev, ki jih vključuje analiza, so naša intelektualna lastnina in naš »know-how«, 
ki ga razvijamo že več kot desetletje, zato vam lahko vedno razkrijemo le del teh. A se trudimo, 
da vam posredujemo tiste, ki so za vas relevantni in vam pomagajo pri vašem delu.

NOVO!



- Katera slovenska spletna banka je najboljša?
- Katera spletna banka nudi najboljšo uporabniško izkušnjo in zakaj?
- Katere so aktualne dodatne storitve in funkcionalnosti v spletnih bankah in katere banke jih ponujajo?
- Kako enostavni so postopki v slovenskih spletnih bankah?
- Kakšne so možnosti naročil in storitev spletnih bank?

Po tem, ko smo odprli bančne račune in spletne banke, bodo naši analitiki in strokovnjaki za digitalno 
uporabniško izkušnjo in digitalno bančništvo izvedli natančno analizo in primerjavo vseh spletnih bank.

V analizo spletnih bank bodo vključene vse (14) spletne banke slovenskih bank in hranilnic ter spletna 
banka N26. Spletne banke bomo analizirali z vidika prisotnosti in kakovosti posameznih elementov in 
funkcionalnosti. Analiza se izvaja na podlagi vnaprej pripravljenega točkovnika, ki ga vsako leto 
posodabljamo in pri tem upoštevamo trende na področju spletnega bančništva. V točkovniku je preko 
400 indikatorjev, s katerimi merimo funkcionalnosti, razdeljene po posameznih področjih. 

Spletno bančništvo v Sloveniji
Analiza in primerjava vseh spletnih bank za fizične osebe v Sloveniji



PREGLED STRUKTURE TOČKOVNIKA

KLJUČNI ELEMENTI PRIJAVNE STRANI
Obvestila in oznake varnosti, nasveti za varno poslovanje, obrazec za 
prijavo, pozabljeno geslo, možnosti kontakta in podpore …

PRIJAVNA STRAN

STANJE OSEBNIH FINANC
Stanje na računu in razpoložljivo stanje …

ZADNJE TRANSAKCIJE 
Plačnik, prejemnik, namen, znesek, datum, skupni znesek v breme / dobro, stanje ob vsakem prilivu / odlivu … 

POT DO PLAČIL 
Št. klikov, direktna povezava, bližnjice ... 

PRILAGAJANJE NADZORNE PLOŠČE 
Dodajanje elementov / elementa, urejanje bližnjic, urejanje menija ... 

NADZORNA PLOŠČA

OSEBNI BANČNI RAČUN 
Informacije o stanju, informacije o razložljivem stanju, višina in potek limita

PREGLED TRANSAKCIJ 
Seznam transakcij (pregled po prejemniku, plačniku, namenu, opisu, znesku, datumu, skupnem znesku v breme / v 
dobro …), iskanje po transakcijah (z enim poljem, z „autocompletom“, filtriranje prikazanih transakcij, odlivi / prilivi, 
datum / obdobje, kategorije transakcij (npr. Kozmetika) …), mesečni izpiski, reklamacija plačila ... 

PONOVITEV PLAČILA
Najpogosteje izvedena plačila, ponovitev že opravljenih plačil, ponovitev shranjenih plačil, uporaba shranjenih 
vzorcev plačil …

UPORABA PERIODIČNIH PLAČIL
Število ponovitev periodičnih plačil, določitev dneva, prijava e-računov, nastavitev direktnih bremenitev, možnosti 
trajnih nalogov in enostavnost ustvarjanja trajnih nalogov …

DEBETNA KARTICA 
Preklic kartice, prijava ukradene / izgubljene kartice, blokada, aktivacija za spletne nakupe, omejitev delovanja, 
dnevni / mesečni limit …

PLAČILA
Plačilo položnice (seznanjenost s stanjem, dnevno omejitvijo …), vpis kode namena (iskalnik kode, neveljavne kode 
…), vpis datuma (ročni vpis, predviden format datuma, izbira na koledarju …), vpis zneska, vpis IBAN -a 
(samodejno preverjanje, pravilnost vnosa …), varnostno potrjevanje plačil ...

VSAKODNEVNO BANČNIŠTVO



VODENJE OSEBNIH FINANC 
Analiza potrošnje in proračun, pregled mesečnega stanja (predstavitev mesečnih prihodkov in odhodkov na grafu, 
skupni znesek vseh mesečnih prihodkov in odhodkov), ustvarjanje proračuna (nastavitev mesečnega proračuna, 
nastavitev mesečnega proračuna po posameznih kategorijah, stanje mesečnega proračuna predstavljeno v vizualni 
obliki)

VIZUALNI PRIKAZ GIBANJA STANJA NA RAČUNU
Gibanje stanja na računu je predstavljeno tudi v vizualni obliki, informacija je umeščena na nadzorno ploščo.

VARČEVALNI CILJI
Ustvarjanje varčevalnega cilja, določitev ciljne vsote in ciljnega datuma ...

NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI

Naročilo nove kartice, sprememba limita, naročilo in sklenitev kredita, naročilo in sklenitev varčevanja, naročilo 
dviga gotovine, dodatni produkti in storitve, zavarovanja in naložbe.

NAROČILA IN STORITVE

Aktivacija mobilne banke, sprememba gesla, omejitev porabe, upravljanje privolitev za obdelavo osebnih 
podatkov, upravljanje kontaktnih in osebnih podatkov.

UPORABNIŠKI PROFIL

POMOČ UPORABNIKOM 
Pomoč strokovnjaka, kontaktni podatki osebnega bančnika, drugi kontaktni podatki, kontekstualna umeščenost 
pomoči ob postopke in obrazce, kakovost pojasnil, pogosta vprašanja (FAQ) …



- Katera slovenska mobilna banka je najboljša?
- Katera mobilna banka nudi najboljšo uporabniško izkušnjo in zakaj?
- Katere so aktualne dodatne storitve in funkcionalnosti v mobilnih bankah in katere banke jih            
  ponujajo?
- Kako enostavni so postopki v slovenskih in kako v tujih mobilnih bankah?
- Kakšne so možnosti naročil in storitev mobilnih banki?
- Kateri trendi so prisotni v Sloveniji in kateri v tujini?

Na pametne telefone smo si naložili tudi aplikacije za vse slovenske in izbrane tuje mobilne banke. 
Naši analitiki in strokovnjaki za digitalno uporabniško izkušnjo in digitalno bančništvo bodo izvedli tudi 
natančno analizo in primerjavo vseh mobilnih bank.

V analizo mobilnih bank bodo vključene vse (13) mobilne banke slovenskih bank in hranilnic ter 
mobilne banke izbranih tujih bank in sicer: N26, Monese, Monzo in Revolut. 

Mobilne banke bomo analizirali z vidika prisotnosti in kakovosti posameznih elementov in 
funkcionalnosti. Analiza se izvaja na podlagi vnaprej pripravljenega točkovnika, ki ga vsako leto 
posodobimo in pri tem upoštevamo trende s področja mobilnega bančništva. V točkovniku je preko 
500 indikatorjev, s katerimi merimo funkcionalnosti, razdeljene po posameznih področjih. 

mBančništvo
Analiza in primerjava vseh mobilnih bank za fizične osebe v Sloveniji in izbranih tujih bank

 

ANALIZA 3

PREGLED STRUKTURE TOČKOVNIKA

VSEBINE NA PRIJAVNI STRANI 
Možnost generiranja gesel za spletno banko, lokacije poslovalnic in bankomatov, 
kontaktni podatki, pozabljeno geslo, obrazec za prijavo, registracija novih 
uporabnikov … 

PRIJAVNA STRAN



STANJE OSEBNIH FINANC
Stanje na računu, razpoložljivo stanje, valuta računa, podatki komitenta (ime in priimek) …

ZADNJE TRANSAKCIJE 
Plačnik, prejemnik, namen, znesek, datum, skupni znesek v breme / dobro, stanje ob vsakem prilivu / odlivu … 

POT DO PLAČIL 
Število klikov, direktna povezava, bližnjice … 

PRILAGAJANJE NADZORNE PLOŠČ
Dodajanje elementov / elementa, urejanje bližnjic, urejanje menija ... 

NADZORNA PLOŠČA

OSEBNI BANČNI RAČUN 
Informacije o stanju, informacije o razložljivem stanju, višina in potek limita ... 

PREGLED TRANSAKCIJ 
Seznam transakcij (pregled po prejemniku, plačniku, namenu, opisu, znesku, datumu, skupnem znesku v breme / v 
dobro …), iskanje po transakcijah (z enim poljem, z »autocompletom«, filtriranje prikazanih transakcij, odlivi / prilivi, 
datum / obdobje, kategorije transakcij (npr. Kozmetika) …), mesečni izpiski, reklamacija plačila …

PONOVITEV PLAČIL
Najpogosteje izvedena plačila in ponovitev že opravljenih plačil, ponovitev shranjenih plačil, uporaba shranjenih 
vzorcev plačil …

UPORABA PERIODIČNIH PLAČIL
(Število ponovitev periodičnih plačil, določitev dneva …), možnost e-računov, nastavitve direktnih bremenitev, 
možnosti trajnih nalogov in enostavnost ustvarjanja trajnih nalogov

DEBETNA KARTICA 
Preklic kartice, prijava ukradene / izgubljene kartice, blokada, aktivacija za spletne nakupe, omejitev delovanja, 
dnevni / mesečni limit …

PLAČILA 
Informacija o stanju na računu / razpoložljivem stanju / dnevni omejitvi, vpis kode namena (iskalnik kode išče po 
opisu / kratici, vpis neveljavne kode, nepopoln vpis, »autocomplete« vnos), vpis datuma (ročni vpis datuma, 
predvidevanje formata, izbira datuma na koledarju …), vpis zneska (dovoljen samo vpis številk, v primeru 
neveljavnega zneska se takoj prikaže opozorilo …), vpis IBAN (samodejno preverjanje, berljivost vpisa, sprotno 
preverjanje …), informacija o višini provizije, varnostno potrjevanje transakcij (možnost potrjevanja več plačil hkrati, 
potrjevanje ni potrebno pri shranjenih plačilih).

SLIKAJ IN PLAČAJ 
Slikanje QR kode (dostopnost, enostavnost, navodila), slikanje UPN naloga (dostopnost, enostavnost, navodila) …

POMOČ UPORABNIKOM 
Pomoč strokovnjaka (kontaktni podatki, Live chat, Chat bot …), vsebinska pomoč (pojasnila kontekstualno 
umeščena, kakovost pojasnil, pogosta vprašanja …).

VSAKODNEVNO BANČNIŠTVO



ANALIZA UPORABNOSTI
KLJUČNIH POSTOPKOV

VARČEVALNI CILJI
Ustvarjanje varčevalnega cilja, določitev ciljne vsote in ciljnega datuma ...

VODENJE OSEBNIH FINANC 
Analiza potrošnje in proračun, pregled mesečnega stanja (predstavitev mesečnih prihodkov in odhodkov na grafu, 
skupni znesek vseh mesečnih prihodkov in odhodkov), ustvarjanje proračuna (nastavitev mesečnega proračuna, 
nastavitev mesečnega proračuna po posameznih kategorijah, stanje mesečnega proračuna predstavljeno v vizualni 
obliki)

NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI

Uporabniki so vse bolj občutljivi na enostavnost uporabe digitalnih orodij – na uporabniško izkušnjo – zato bomo 
tudi letos poseben del analize namenili temu področju. 

Analizirali bomo ključne postopke v spletnih in mobilnih bankah, ki jih po podatkih tujih raziskav in mnenj, 
pridobljenih s strani slovenskih bank, uporabniki najpogosteje izvajajo ali pa so za banke najpomembnejši. 

Po vnaprej pripravljenih scenarijih bomo analizirali postopke, pri tem pa spremljali uporabniške težave. 

PREDSTAVITEV REZULTATOV

V generičnih poročilih bodo predstavljeni splošni podatki in splošne primerjave glede kakovosti teh postopkov v 
posameznih spletnih oziroma mobilnih bankah. Seznam in opis napak ter priporočila za izboljšave pa bodo na 
voljo v poročili dodatnih Individualiziranih primerjalnih analiz! 

Naročilo kartic, spremembe limitov, sklenitev / naročilo kredita / varčevanja, depoziti, zavarovanja, odpiranje 
varčevalnega računa, naročilo dviga gotovine, dodatni produkti in storitve, zavarovanja in naložbe

NAROČILA IN STORITVE

Nastavitev jezika, potisna sporočila (»notifications«), sprememba gesla, omejitve prometa, upravljanje osebnih 
podatkov …

UPORABNIŠKI PROFIL



POROČILO RAZISKAVE: Spletno bančništvo v Sloveniji – Izide v drugi polovici avgusta 2022
Redna cena // 2.350,00 EUR Prednaročniška cena // 1.750,00 EUR

POROČILO RAZISKAVE: mBančništvo v Sloveniji – Izide v drugi polovici avgusta 2022
Redna cena // 2.350,00 EUR Prednaročniška cena // 1.750,00 EUR

Poročila raziskav bodo vsebovala rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki bodo predstavljeni v obliki 
grafov, tabel in komentarjev. 

Poročilo bo izrazito poslovno in akcijsko naravnano. Vključevalo bo komentarje strokovnjakov za 
digitalno poslovanje, priporočila in primere dobrih praks.

Prednaročila sprejemamo do petka, 8. julija! 

LOČENA POROČILA 
RAZISKAV
Rezultate raziskav bomo predstavili v ločenih poročilih

POSTOPKI, KI JIH BOMO ANALIZIRALI V 
SPLETNIH BANKAH

1.     »Poglejte stanje na osebnem bančnem računu & 
Poglejte zadnjo spremembo na računu«

2.     »Poiščite plačilo položnice/UPN & Uporabite 
najprej podatke: napačen IBAN, znesek 0,00 & 
Nato uporabite naslednje podatke: ime priimek, 
naslov, pošta, IBAN, 0,5 EUR«

3.     »Poiščite opravljeno plačilo iz prejšnje naloge & 
Ponovite plačilo, tako da spremenite namen in 
znesek (0,70 EUR).«

4.     »Poglejte zadnji odliv z računa & Poglejte, 
kakšen je znesek provizije pri tej transakciji & 
Poiščite potrdilo o plačilu & Nato poiščite največji 
priliv v mesecu maju plačnika (ime in priimek)«

5.     »Preverite višino limita na osebnem računu & 
Povečajte ta limit*«

6.     »Naročite novo kartico / Naročite kredit / 
Naročite varčevanje*«

POSTOPKI, KI JIH BOMO ANALIZIRALI V 
MOBILNIH BANKAH

1.     »Poglejte stanje na osebnem bančnem računu & 
Poglejte zadnjo spremembo na računu«

2.     »Poiščite plačilo položnice/UPN & Uporabite 
najprej podatke: napačen IBAN, znesek 0,00 & 
Nato uporabite naslednje podatke: ime priimek, 
naslov, pošta, IBAN, 0,5 EUR«

3.     »Poiščite opravljeno plačilo iz prejšnje naloge & 
Ponovite plačilo, tako da spremenite namen in 
znesek  (0,7 EUR).«

4.     »Poiščite funkcijo Slikaj in plačaj & s to funkcijo 
opravite plačilo položnice*« 

5.     »Poglejte zadnji odliv z računa & Poglejte, 
kakšen je znesek provizije pri tej transakciji & 
Poiščite potrdilo o plačilu & Nato poiščite največji 
priliv v mesecu maju plačnika (ime in priimek)«

6.     »Naročite novo kartico / Naročite kredit / 
Naročite varčevanje*«

7.     »Generirajte enkratno geslo OTP za dostop do 
spletne banke in za podpisovanje pogodbe**«
* Postopek ne bo izveden v celoti.
** Analiza se bo izvedla za mobilne in spletne banke, 



DODATNE INDIVIDUALIZIRANE ANALIZE

• Kako pogosto vprašate svoje komitente: »Kako ste zadovoljni z našimi digitalnimi storitvami?«
• Kako natančno merite propustnost svojih digitalnih kanalov?
• Ali ukrepate – optimizirate svoje digitalne postopke?

Število stikov uporabnikov z vašimi digitalnimi storitvami v primerjavi s fizičnimi je zagotovo neprimerljivo. 
Točne podatke imate seveda vi. Na srečo pa digitalno okolje omogoča stalno analiziranje kakovosti teh stikov 
in kar je še najbolj pomembno, hitro optimiziranje. Učinki so včasih skoraj neverjetni. Zaradi optimizacije 
postopkov lahko propustnost vaših digitalnih kanalov povečate tudi za nekajkrat! 

Naši strokovnjaki za digitalno poslovanje in uporabniško izkušnjo se bodo predano poglobili v vaše izzive. V 
malenkostih, ki pa imajo eksponentne učinke, bodo našli priložnost za dvig vaše digitalne konkurenčnosti.

V podjetju E-laborat in agenciji UX Lab – Agencija za uporabniško izkušnjo ponujamo različne metode za 
optimizacijo digitalnih postopkov. V nadaljevanju vam predstavljamo dve najbolj razširjeni. 

Individualizirano analizo izvedemo za vašo spletno ali mobilno banko. 

Potek dodatne analize
• Najprej se seznanimo z vašimi poslovnimi cilji in usmeritvami.
• Skupaj z vami definiramo KPI-je ter ključne postopke in segmente vašega digitalnega orodja.  
• Sami določite, kateri so vaši ključni konkurenti, s katerimi se želite primerjati. 
• Na podlagi teh podatkov izvedemo dodatno interpretacijo podatkov in po potrebi dodatne preglede orodij. 
• Identificirali bomo vaše šibke točke in pripravili priporočila s primeri dobrih praks. 
• Pripravili bomo poročilo dodatne analize ter vam izsledke predstavili na interni delavnici. 

V povprečju tovrstna poročila vsebujejo preko 50 konkretnih priporočil za izboljšave.

Vsebino poročila vam bomo predstavili na delavnici, ki bo izvedena na daljavo. 

Individualizirana benchmark analiza
za vašo spletno oziroma mobilno banko



Analizo uporabniške izkušnje izvedemo za vašo spletno ali mobilno banko, tudi s tehnologijo eye tracking. 
S to analizo identificiramo minimalno 85 % vseh uporabniških problemov digitalnega orodja. 

Potek analize
• Najprej prejmete vstopni vprašalnik, kjer podrobneje predstavite orodje, ključne postopke in ciljno 
publiko.
• Na podlagi vaših predlogov skupaj z vami definiramo predvidoma 5 postopkov – scenarijev, ki jih bomo 
analizirali.
• Iz svoje baze izberemo 5 uporabnikov, ki ustrezajo vaši ciljni publiki. 
• Zagotovimo vse tehnične pogoje za nemoten dostop do orodij in njihovo delovanje.
• Testiranja izvajamo v nadzorovanih okoliščinah, v naših prostorih. 
• Testiranja izvajajo izkušeni moderatorji, ki uporabnike spodbujajo h glasnemu razmišljanju. Pri tem 
uporabljajo tudi dodatne metode zbiranja informacij (ankete, standardizirane vprašalnike, dodatne 
razgovore).
• Pridobljene podatke analiziramo in interpretiramo posnetke. 
• Pripravimo poročilo z rezultati analize, seznam vseh uporabniških problemov s stopnjami resnosti in izjave 
anketirancev. Po dogovoru tudi ogled posnetkov. 

Vsebino poročila vam bomo predstavili na delavnici, ki bo izvedena na daljavo. 

*Če aplikacija, ki se analizira, ne omogoča zajema zaslonov
("screenshotov", "mirroring" ...), bo potrebno analizo prilagoditi
oziroma uskladiti z vami. 

Podrobnejšo predstavitev postopkov si lahko preberete na 
UX Lab – Agencija za uporabniško izkušnjo.

ANALIZA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE NA REALNIH 
UPORABNIKIH – Z NAPREDNO EYE TRACKING
TEHNOLOGIJO*

IZVAJA

https://uxlab.si/


 
 

 
REDNA CENA 

(brez DDV)

PREDNAROČNIŠKA CENA

 

do 12. julija
 (brez DDV)

 

 

 
 

PODATKI O NAROČNIKU
Podjetje: __________________________   Naslov: ______________________________________   Pošta:______________________

 

Davčna številka:_____________  Kontaktna oseba:__________________   E-mail / tel: _____________________________________

 

V ____________________________ (kraj, datum)              

                                     Podpis in žig od

Vse cene so v neto zneskih in jim je potrebno prišteti
ustrezno vrednost DDV-ja.

govorne osebe: 

 

 

                                      

 

Izpolnjeno naročilnico pošljite na E-laborat d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92.

Ustrezno označite izbran produkt, storitev ali paket.

 Spletno bančništvo v Sloveniji  2.350,00 EUR 1.750,00 EUR

mBančništvo v Sloveniji  2.350,00 EUR 1.750,00 EUR

2 generični poročili  

 

3.150,50 EUR

DIGITALNO BANČNIŠTVO
V SLOVENIJI 2022

GENERIČNA POROČILA

GENERIČNI PAKET

Individualizirana inventurna tabela za vašo spletno ALI mobilno banko 

 

750,00 EUR

INVENTURNA TABELA

Poročilo + Individualizirana benchmark analiza  

Poročilo + Individualizirana benchmark analiza 

 

INDIVIDUALIZIRANI PAKETI 
Redna cena individualizirane benchmark analize znaša 2.450,00 EUR

1 x Poročilo + Individualizirana analiza + Analiza uporabniške izkušnje  

2 x Poročilo + Individualizirana analiza + Analiza uporabniške izkušnje  

1 x

2 x

 

MENEDŽERSKI PAKET
Redna cena analize uporabniške izkušnje znaša v navedenih okvirih znaša 3.750,00 EUR. 

ali na 01 565 52 92.  

PONUDBA PO MERI

5.750,00 EUR

3.750,00 EUR

6.750,00 EUR  

9.700,00 EUR  

, ,

NOVO!

mailto:info@e-laborat.si
mailto:matija.skof@e-laborat.si

