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Koncepcia  webového 
riešenia Vivero GRAND™  

Táto dokumentácia obsahuje celý pracovný postup pri tvorbe webového riešenia postaveného na 
upravenej šablóne Salient™.  

V sprievodných textoch je vysvetlený celkový postup klienta na webových stránkach tak, aby jeho 
užívateľský zážitok bol čo najpríjemnejší a jednoduchý. 
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UX v texte (užívateľský zážitok v textovom popise):  

Komplexná forma webového riešenia bola transformovaná z portálu na internetový obchod. Nie 
však kvôli spôsobu, akým bude fungovať ale skôr akým budú fungovať základné korene webového 
riešenia.  

Po príchode na stránku je klient zoznámený s užívateľským rozhraním úvodnej landing page, kde sa 
klient rozhoduje, aká kategória z vybraných je pre neho zaujímavá. Po výbere kategórie sa mu 
zobrazí podstránka venovaná danej kategórií, niečo málo ohľadom toho, čo sa skrýva pod 
kategoriou, nejaké výhody a nové hlavné vrchné menu, ktoré s ním zostáva a umožňuje mu sa 
presúvať na stránke urýchlene smerom dole priamo k nákupom. Na spodnej časQ si vyberá z 
jednotlivých produktov v danej kategórií. Teda, vyberá si upratovanie, žehlenie, pranie atď. Každá 
činnosť, ktorú môžu Vaši zamestanci robiť. Pri výbere produktu o aký má záujem vyberie si deň v 
ktorý má byť produkt aplikovaný a časové rozpäQe v ktorom by chcel aby daná služba bola využitá. A 
vloží ju do košíka, kde môže pridať viacero služieb, poprípade zvýšiť počet osôb, ktoré majú prísť.  

Ako zvolí Qeto možnosQ, presúva sa ďalej do pokladne, kde pokiaľ nie je zaregistrovaný, vyplní 
informácie a následne mu bude vytvorený účet, preto pri ďalšom nákupe nebude potrebovať 
opätovne vypisovať údaje. Vyberie si možnosť platby a následne objednávku odošle.  

Administrátorom príde email o novej objednávke a jej detaily. Následne po preverení v systéme bude 
administrátor ovládať stav objednávky. Očakáva sa teda platba objednávky, akonáhle je tá 
pripravená, administrátor mení funkciu objednávky na pripravená. O všetkom je informovaný klient 
formou emailov, alebo vo svojom profile v sekcii objednávky. Akonáhle je stav zmenený, 
administrátor si otvorí v užívateľskom rozhraní databázu svojích zaregistrovaných zamestnancov a 
vyberá vhodného adepta na prácu. Podľa pracovného času aký si definovali, podľa lokality atď. Po 
nájdení vhodného kandidáta administrátor posiela noQfikačný mail svojím zamestnancom, poprípade 
sa telefonicky s nimi spojí a dohodne sa na pracovnom postupe. Po úspešnej dohode administrátor 
posiela noQfikačný mail klientovi, kto príde objednávku vybaviť.  

Po prebehnuW objednávky je klient oboznámený mailom, že objednávka bola dokončená a že má 
možnosť ohodnoQť upratovanie recenziou buď hviezdami alebo aj slovnou recenziou. Administrátor 
ku objednávke následne pridelí meno pracovníka, ktorý danú objednávku splnil.  

Klient si detaily svojej objednávky vie pozrieť v klientskom centre aj s pridanými poznámkami 
administrátora. A teda vidí kto vyhotovil danú objednávku.  

V prípadne zlej objednávky admin môže v administrácií priamo refundovať, zrušiť alebo akokoľvek 
spracovať objednávku kde pri zmene stavu je automaQcky odoslaný mail klientovi ohľadom jej stavu.  

Budú 2 typy registrácie, pre klientov a zamestnancov. Od klientov by som fotografie nevyžadoval, aj 
keď môže byť pridaná tá možnosť. Tí, ktorí sa zaregistrujú ako klienQ však nemôžu byť pracovne 
nasadení, avšak zamestnanci môžu objednať nejakú službu, ktorú potrebujú.  

Celková automaQzácia týchto procesov, kde by nemusel administrátor ručne vyberať svojích 
zamestnancov by cenovo značne zvýšila úvodnú cenu logiky webu a ohrozila celkovú bezpečnosť, 
nakoľko pri rôznych registráciach sa môže zaregistrovať niekto, kto by mohol reálne niečo ukradnúť a 
následne by ste vynili systém. Treba myslieť na to, že sa nejedná o virtuálnu službu ako v prípade 
jaspravim, ale o reálne posielanie ľudí na miesto. Preto bezpečnosť musí byť z tejto strany maximálne 
zabezpečená.  
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Platby budú ako sme sa dohodli nastavené tromi spôsobmi, platba na faktúru, platba kartou skrz 
platobnú bránu a platba prevodom na účet.  

Užívateľské rozhranie je vytvorené tak, aby klientov oboznámilo o tom, na akej kategórií sa 
nachádzajú, aby si vedeli vybrať, čo budú potrebovať a aby v čo najmenších krokoch jasne preukázalo 
o čo sa jedná.  

Pokyny ku každej kategórií služby budú ako sQahnuteľný manuál dostupné po uskutočnení platby za 
zakúpený produkt. Klient bude teda oboznámený ako pripraviť všetko okolo na príchod Vášho 
zamestnanca.  

V prípade otázok, modifikácie objednávky alebo čohokoľvek bude mať klient aj zamestnanec 
dostupný email a číslo, na ktoré sa môže kedykoľvek počas plnenia objednávky môže obráQť.  

Celý systém vysvetlím osobne asi lepšie, nakoľko aj keď je to ako celok jednoduché, systém za tým je 
pomerne komplikovaný.  

Čo je však dôležité že všetky potrebné údaje registrácia od klienta zoberie a teda pri objednávke 
nebude musieť nič vypĺňať a rovno si objedná produkt aj keď pri platbe kartou to bude máličko 
otázne ako sa bude chovať platobná brána, ktorú si vyberiete.  

Zážito na mobilných zariadeniach bude idenQtcký s tým na desktopoch a tabletoch, teda všetko 
bude mať svoj priestor, bude jasne zobrazené a plne funkčné spoločne s navrhnutým dizajnom, kde 
niektoré sekcie sú navrhnuté inak, aby lepšie interpretovali podstránku.  

V prípade, že sa jedná o riešenie na mieru, klient má možnosť sa s Vami spojiť skrz kontaktný 
formulár, kde vypíše veci ohľadom spolupráce na mieru (či už sa bude jednať o hodinové sadzby 
atď.). Mnoho ľudí v prípade, že bude mať záujem o Vaše služby, tak bude volať, či neviete objednávku 
vyhotoviť za nich, nakoľko nebudú vedieť (starší, menej webovo zdatný atď.).  
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Návšteva stránky→ Registrácia→

Diagram objednávky produktu užívateľa: 

Voľba produktu

→

Výber dátumu Výber času→ →

→

prístup k pokladnisúhrn a platba →

registrácia pri platbe 
(pokiaľ uživateľ 

neurobil registráciu na 
začiatku).

→
→

Odoslanie objednávky→Mail so súhrnom 
objednávky

→

SUahnuUe pokynov ku 
objednávke

Schválenie 
objednávky 

administrátorom
→

Klient dostáva mail 
ohľadom toho, kto a 
kedy príde vyhotoviť 

objednávku

Výkon objednávky→

→

Mail ohľadom 
dokončenia 
objednávky.

→Možnosť zanechať 
spätnú väzbu 
(hodnotenie)

→

→

→

→

→ Mail s údajmi a heslom
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Prijatá objednávka→ Mail ohľadom detailov 
z objednávky→

Skontrolovanie 
platby / lokality / 
času/ dostupnosU 

zamestnanca na prácu

→

Dohoda s 
potencionálnymi 

zamestnancami na 
daný čas

Výber vhodného 
zamestanca na plnenie→ →

→

NoUfikačný mail 
klientovi o plnení

→NoUfikačný mail pre 
zamestnanca ohľadom 

detailov projektu

Kontrola priebehu 
ojednávky, dostupnosť 

pre poradenstvo

→

→

Zamestnanec klikne 
na odkaz v maile a tým 

oznámi 
administrátorovi 

ukončenie objednávky

→

Administrátor posiela 
noUfikačný mail 

klientovi s možnosťou 
zanechať spätnú 

väzbu.
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Vizuál webového riešenia:  

Orientovaný na moderné trendy, webové riešenie je maxiálne moderné a funkčné na všetkých 
zariadeniach. Základný vizuál je založený na vizualizácií domu, ktorá sa objavuje v tmavej verzii na 
úvode webu. Animovaný príchod ikoniek jasne poukazuje na ich počet a na ich interakQvitu. 
Dizajnový aspekt je inšpirovaný applom a ich redizajnovaného App Storu, kde jednotlivá sekcia je 
zobrazená ako karQčka s ikonou. Pozadie karQčky rozmazáva podkladovú vrstvu a dopĺňa Qeň, 
ktorým vystupuje navrch. Úvod som chcel zachovať minimalisQcký, aby dané oblasQ reprezentovala 
skôr ikona použiteľná aj pri iných, následných materiáloch, skôr ako jeden obrázok, nakoľko dané 
oblasQ majú viacero produktov k objednávke. Táto vizualiuzácia moderného domu vypĺňa úvodný 
priestor každej kategórie, kde je pozmenená tak, aby vyjadrovala danú kategóriu minimalisQckým a 
čistým spôsobom. Celková prezentácia je spôsob stránky Apple, preto text rozdelený do viacerých 
menších časW, aby klient priamo videl tú najpostatnejšiu časť webu.  

Vyhradený pristor je pripravený na doplnkové podstránky ako Obchodné podmienky pre klientov, 
pre zamestnancov, často kladené otázky, ochrana osobných údajov atď.  

Texty na doplnenie sú na všetkých podstránkach, teda o nás, o službách, kontakty, kariera, FAQ, 
podpora atď.  

Predbežný vizuál s ilustrovaným textom nájdete nižšie:  

S pozdravom, 
Jozef Višňovský 
brand & graphic designer 
JVG’S™ 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