 UXVISIONוג'ון ברייס מציגים:

מאפייני
חוויית
משתמש

מסלול ההסמכה הישראלי

המסלול המקיף והמעשי בישראל להסמכת מאפייני חוויית משתמש

4

חודשים

32

מפגשי ערב

128

שעות לימוד

+50

שע' עבודה עצמית

תוכנית ההסמכה <

יום בחייו של מאפיין חוויית משתמש
אתם קמים בבוקר ,נוסעים למשרד ומשרטטים על הלוח את הסטארט-אפ הבא.
אחר הצהריים ,אתם יושבים בבית קפה עם יזם סדרתי שתולה בכם עיניים מלאות תקווה,
ומסבירים לו כיצד לתכנן מסכים מנצחים שיניבו עבורו הצלחה בעתיד הקרוב.
למחרת ,אתם מתארחים במוקד שירות הלקוחות כדי ללמוד כיצד נציגי השירות עושים
שימוש במערכת הקיימת ,כדי לתכנן סביבת עבודה אפקטיבית יותר שתוריד את משך
השיחות במוקד ,ושעתיים אחר כך ,אתם מובילים ישיבת הנהלה ומציגים את דף הבית הבא
שימקסם את המכירות בחברה.
אין צורך להתעורר .זה לא חלום.
זו המציאות שתפגשו בתור מאפייני חוויית משתמש.

2

עלייה חדה בביקוש
למאפייני חוויית משתמש
עולם מערכות המידע ,האינטרנט והאפליקציות
שהובל עד כה על-ידי טכנלוגים ,הבין שמבחן
של מוצר מתרחש במפגש עם
ההצלחה
המשתמשים ,ושהידע הטכנולוגי אינו מספיק כדי
לייצר מוצרים מנצחים .חברות וארגונים רבים
מחפשים דרך בטוחה שתוביל אותם בתהליך התכנון
של מוצרים ותעזור להם לייצר מוצרים שאנשים
ועסקים אוהבים.
את הדרך הזו מובילים מאפייני חוויית המשתמש,
שבחרו להשתלב באחד המקצועות הצעירים,
המרגשים והמבוקשים בתעשיה .חוקי השוק פועלים
גם כאן – חל גידול במודעות לחשיבותם של מאפייני
חוויית משתמש ,ישנו ביקוש רב ליועצי חוויית
משתמש ומשרות בתחום ממתינות לאיוש ,אך בפועל
מעטים הם אנשי המקצוע המנוסים והמוערכים
בתחום.

3

בשל כך נוצר ואקום מקצועי ,שמהווה הזדמנות
יוצאת דופן למהירי ההחלטה .היו בטוחים – מצב זה
הולך להתעצם ולהתחדד בשנים הבאות והעבודה
שתוצע למתאימים תפנק את המקדימים להרים את
הכפפה בתנאים מעולים ,אתגרים מקצועיים שאין
כמותם ומקום מוערך בתעשייה.
"עם הוירטואליזציה ההולכת וגוברת,
כך גם מתרחב היקף הפעילות
דה-מרקר ,ינו'  2012הדיגיטלית והתחרות הולכת וגוברת.
כל אלה הופכים את מקצוע עיצוב
חוויית המשתמש ועיצוב הממשקים
לתחום מבוקש ביותר"

גלובס ,נוב' 2012

"מרכז הכובד הטכנולוגי נודד מתחום
החומרה הותיק אל התוכנה – אינטרנט,
אפליקציות מובייל וחוויית משתמש .כך
גם הביקוש לעובדים ורמות השכר"

4

המסלול של התעשייה
לאור הביקוש הגובר בשוק ,ולאור העדרו של מסלול הכשרה מורחב ,מקיף ומעשי ,הקמנו את
מסלול ההסמכה למאפייני חוויית המשתמש.
תוכנית המסלול נבנתה בעזרתם של אנשי מקצוע מובילים בתעשיה ,תוך התבססות על
הכלים והכישורים הנדרשים ממאפיין חוויית משתמש ביום-יום ,החל מיום עבודתו הראשון.
ויתרנו על תכנים תיאורטיים כדי להוסיף עוד ועוד התנסות מעשית במקומות החשובים באמת.
זו בדיוק הסיבה שלא התפלאנו כשבוגרי המחזורים הראשונים החלו להשתלב כבר במשרות
האטרקטיביות ביותר בתעשיה בתחום.

5

דגש על התנסות מעשית
כדי שתוכלו להשתלב כשחקנים במקצוע חוויית
המשתמש ,הרכבנו עבורכם מסלול לימודים חווייתי
שמשלב את מכלול הכלים הנדרשים ,בדגש על
התנסות אישית .המסלול משלב התמודדות מעשית
עם אתגרים שנלקחו מתוך העשייה היומיומית של
מאפייני חוויית משתמש.
המשתתפים במסלול ייקחו חלק בסדנאות עבודה
קבוצתיות ,ילמדו לעשות שימוש בכלי האפיון
המובילים ויתמודדו עם אתגרים מעולמות התוכן
העיקריים :מערכות המידע ,אתרים ושירותי אינטרנט,
אפליקציות מובייל וטאבלט ודפי נחיתה .בנוסף,
ידרשו המשתתפים לעמוד באתגרים משלימים כגון
הצגת הפתרון ,מכירה ושכנוע.
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ספר חוויית המשתמש לצידכם
משתתפי המסלול מקבלים כבר במפגש הראשון את ספר חוויית
המשתמש – הספר העברי הראשון והיחיד שנכתב בתחום חוויית
המשתמש .הספר מהווה כלי משלים לאורכו של המסלול
ולאחריו וכלי עבודה שכל מאפיין חוויית משתמש צריך לצידו.

7

התנסות מעשית  -לא רק באפיון
אחד האתגרים הברורים עימם נדרש להתמודד כל
מאפיין חוויית משתמש באופן יומיומי הוא הצגת
הפתרון ושכנוע הגורמים המעורבים .כדי לחדד יכולת
זו מוקדש מפגש אחד בתוכנית ללימוד מיומנויות
מכירה ושכנוע.
כמו כן ,במסגרת מפגשי הסיום של התוכנית יתמודדו
כל המשתתפים עם האתגר להציג באופן פרונטאלי
את פרויקטי הסיום .במפגשים אלו מתארחות דמויות
בולטות מן התעשיה ,אשר נותנות פידבק מקצועי
מנקודת מבטן ומעשירות את המשתתפים.
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סליחה ,אבל לא נוכל לקבל את כולם...
חוויית המשתמש מורכבת משילוב של מספר תחומים ,ואינה מתאימה לכולם .בניגוד
לתחומים אחרים ,בהם התמחות עמוקה בעולם תוכן מסוים מהווה יתרון ,הרי שכאן ,מי שלא
יוכל להתמודד עם מגוון תחומים בו זמנית לא יוכל לתפקד כראוי כמאפיין.
מתוך ההבנה שאפיון חוויית משתמש לא יכול להיות המקצוע הראשון שלכם בעולם ההיטק,
בחרנו להתאים את המסלול למשתתפים בעלי רקע רלוונטי קודם ,אשר סיכויי ההשתלבות
שלהם בתעשיה הם הגבוהים ביותר .באופן זה אנו מתבססים על מכנה משותף גבוה
ומבטיחים לימודים ברמה הגבוהה ביותר ,מבלי לבזבז זמן.

9

פידבק אישי ויצירת פורטפוליו
כדי להבטיח התקדמות אישית משמעותית ,נדרשים המשתתפים להגיש מגוון פרויקטים.
כל משתתף מקבל משוב אישי על תוצריו ויכול לחזור ולהגישם לקבלת משוב חוזר.
המשימות נבחרו בקפדנות כדי שיוכלו לשמש חומר גלם משמעותי ליצירת פורטפוליו .בנוסף,
יקבלו המשתתפים הנחייה והכוונה ליצירת תיק עבודות אישי של מאפייני חוויית משתמש.

ליווי עד למציאת עבודה
לא הסתפקנו "רק" בתוכנית לימודים איכותית .כדי לעזור ולהביא אתכם כל הדרך את
התעשייה ,חברנו אל חברת  - SeeVחברת ההשמה הטכנולוגית המובילה ,והיחידה שיודעת
לדבר באמת בשפתן של חברות ההיטק .באמצעותה ,יקבלו המשתתפים הכוונה אישית ,סיוע
בכתיבת קורות חיים מותאמים וקישור למשרות רלוונטיות.

הסטאז' הראשון בישראל
ה IDC Elevator -הינה תוכנית להאצת סטארטאפים מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה.
אחת למספר חודשים נבחרים כ 10-סטארטאפים מתוך מאות מתמודדים וזוכים להשקעה
כספית ,משרדים ,ליווי מקצועי ודחיפה משמעותית .באופן בלעדי ,חברנו אל התוכנית ובכל
מחזור יקבלו משתתפי המסלול הנבחרים אפשרות להשתלב סטאז' מעשי כיועצים למיזמים.
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יוצאים לדרך

2

עולמות התוכן של חוויית המשתמש | תפקידו של מאפיין חוויית המשתמש
והאתגרים בעיסוק | מממשק משתמש לחוויית משתמש | תהליכי
העבודה בארגונים ומקומה של חוויית המשתמש בהם | האינטראקציה עם
אנשי מקצוע אחרים | כיצד הופכים את חוויית המשתמש לדבר החם
בארגון? | מהו תהליך העבודה שלב אחר שלב לאפיון חוויית משתמש
ומהם התוצרים שעלינו לייצר? | כיצד נבקר איכותו של מוצר קיים?

ניתוח קהל יעד

אסטרטגיה
1

מתודולוגיות לניתוח קהל יעד | שימוש בפרסונות להגדרת קהל המטרה
וכניסה לנעלי המשתמש | מודל הקוביה המשופדת לוידוא כיסוי הקהל
במלואו | שימוש בפרסונות לצורך מיקוד עסקי וזיהוי הרכיבים
המשמעותיים ביותר להצלחתו של המוצר ואלו שעדיף כלל לא לפתח |
עקרונות מנחים בביצוע ראיונות ,תצפיות וחקר משתמשים ולקוחות

ניתוח תסריטי שימוש
שימוש בסוגי תרשימים שונים לניתוח תסריטי השימוש של המשתמש |
תרשימי זרימה ,תרשים פעילות ,מפות  , Customer Journeyמפות
מבוססות זמן ,מפת מוטיבציה | שימוש בתרשימים כדי לזהות את נקודות
התורפה וההזדמנויות במוצר
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תוכנית הלימודים

1

אסטרטגיית חוויית משתמש | ניתוח
האתגר העסקי של הארגון והגדרת
יעדים עסקיים למוצר

1

סקצ'ינג וקונספט
מבנה המוח וחשיבות הסקץ' | סדנת
סקצ'ינג ליצירת סקצ'ים מנצחים |
גיבוש קונספט מוצר ובחינת חלופות |
סטוריבורד וסקץ' בורד | אפיון מקבילי

1

מבנה המסך
כלי פרוטוטייפינג

3

המהות של יצירת אב טיפוס | רמת הנאמנות למקור והשיקולים בבחירת
Power
סוג אב הטיפוס | מוקאפ לעומת פרוטוטייפ | שימוש בpoint -
|
ליצירת אב טיפוס | עבודה עם כלי גרפי משלים | השלמת אב טיפוס
לאינטרנט באמצעות  | Invisionעבודה עם  Axureויצירת אב טיפוס
אינטראקטיבי | בניית אב טיפוס עובד למובייל | יצוא מסמכי אפיון

ארכיטקטורת מידע ,ניווט ופריסת מסך

2

1

עקרונות יסוד מעשיים בקוגניציה |
יכולותיו ומגבלותיו של האדם | המעגל
הקוגניטיבי | איך אנחנו משתמשים,
פועלים ,מקבלים החלטות ומתנהגים?

בין עיצוב לאפיון

Style Guide

מבנה ארגוני מקובל בחברות מוצר ומקומה של חוויית המשתמש |
מתודולוגיות הנדסת תוכנה מקובלות ומחזור החיים של מערכות מידע |
מתודולוגיות מפל מים לעומת  Agileומקומה של חוויית המשתמש |
עקרונות יסוד בפיתוח  UIושיקולי פיתוח שעל המאפיין להכיר | הבנת
עולמו של המפתח ושיקוליו | מגמות טכנולוגיות עדכניות

כיצד אנו סורקים ומשתמשים במסך? |
מבנה המסך וחלוקת מסך נכונה | יחס
הזהב ,גרידים ,תמיכה נכונה בגלילה

עולמו של המשתמש

תכנון עץ מסכים | טקסונומיה וגיבוש ארכיקטורת מידע | בדיקות שמישות
לוידוא תקינות המודל | עקרונות בבחירת מודל ניווט ויישומו במסגרת
פריסת המסך | גיבוש קונספט ויצירת אחידות | הפקת מסמך הנחיות

מבוא להנדסת תוכנה ומבוא לפיתוח UI

1

2

2

מרכיבי היסוד של עיצוב נכון | הגבול
בין אפיון ועיצוב ועקרונות בעבודה
נכונה עם מעצבים גרפיים | מאפיון
לעיצוב | קומפוזיציה | טיפוגרפיה |
תורת הצבעים ושימוש נכון בהם |
מגמות בעיצוב

12

עקרונות חוויית משתמש והערכת מומחה

2

שיווק ומדיה חברתית

עיצוב טפסים | הפקת פשטות | הנחיה נכונה למשתמשים באמצעות
תקשורת סמויה וגלויה | טיפול בסוגי משתמשים שונים באותו מסך |
ביצוע הערכת מומחה ויצירת דוחות חוות דעת מקצועיים

יסודות בשיווק ומדיה חברתית | מגמות
בתחום וכיצד מחברים את הנושא
החברתי לחוויית המשתמש

אפיון מונחה שיווק והמרה והנעה לפעולה

2

סדנת כתיבה שיווקית

פסיכולוגיית קבלת ההחלטות ועקרונות יסוד בשכנוע והנעה לפעולה |
כיצד משפרים המרה? | הסודות לאפיון דף נחיתה מנצח | משפך ההמרה
| מתודולוגיות מדידה ,אופטימיזציה ושימוש בA/B Testing -

אפיון למובייל – סמארטפון ,טאבלט ומגע

1

4

אסטרטגיית מובייל ואפיון  | Cross Platformעקרונות היסוד בשימוש
בסביבות המובייל השונות | יצירת מערכת אינטראקציה משלימה
לפלטפורמות השונות | סוגי הפלטפורמות וכיצד נבחר פתרון מתאים |
יסודות הניווט והאינטראקציה באייפון ובאנדרואיד | כיצד אנשים
משתמשים בסמארטפון ומהם הרכיבים שבהם ניתן לעשות שימוש |
יסודות השימוש בממשק מגע ועקרונות האפיון למגע | אפיון Responsive
| עקרונות חוויית המשתמש ב Windows 8 -וWindows Phone -

מצגות סיום והסמכה
מצגות סיום לפרויקטים | איך להיות רוק סאטר | בניית פורטפוליו ומיתוג
אישי | תמחור והתנהלות נכונה מול לקוחות

3

1

עקרונות בכתיבה נכונה ומניעה
לפעולה | סדנת כתיבה שיווקית
לאינטרנט ,למוצרים ולדפי נחיתה

בדיקות שמישות

1

בחירת אב הטיפוס הנכון | מתודולוגיות
בדיקות שמישות בהתאם לשלב
הפרויקט | התנסות מעשית בבדיקות

מיומנויות שכנוע

1

טכניקות מכירה ושכנוע ,הצגה והובלת
שינוי ,עקרונות בנטוורקינג וקידום אישי

תשאלו אותם....

עמית טורקניץ
סאשה רוז'קובסקי
"המסלול הזה הוא משהו מיוחד במינו והוא
שינה אותי ואת התודעה שלי לגבי עולם
התוכנה"

"היה לי תענוג להכיר קבוצה כל כך הטרוגנית
של אנשים מעוררי השראה בצבעים ובטעמים
שונים ומגוונים"

אמיר נגר

שחר בן-ארי

"חווייה מעשירה ומהנה ללמוד תחום שמאגד
תחומי עניין רבים .בעיקר נהניתי מיחס אישי
ותחושה שכל היבט בקורס נבחן בקפידה
לטובתי"

"טל מרצה נהדר ומקצועי ,לאורך כל הדרך
ניתן פידבק מקצועי ומפורט .סיפק מידע
וכלים מעשיים שיתרמו לעבודה היומיומית".
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תשאלו אותם....

ד"ר בעז צור
"בעקבות המסלול אוכל להציג טוב יותר את
תוצרי האפיון ואת השיקולים שהביאו
לתכנונם .אוכל לשכנע טוב יותר בחשיבות
ובנחיצות של תהליך איפיון יסודי ומסודר.

15

נופר זיסמן

מיכל פיקס

"מסלול מרוכז בעל היקף שעות כפול
מהאחרים ,מלווה ע"י מנחה סופר-מקצועי
ועם תשומת לב אישית לכל תלמיד ותלמיד.
המסלול מחבר את הנקודות לכדי מתודולוגיה
וכלים שמעניקים בסיס יציב ומאפשרים
המשך לימוד עצמי בהמשך .תחושת "יום אחד
כל זה יהיה שלך"

"המסלול הופך את עבודת חוויית המשתמש
לברורה ונותן למאפיין את הכלים הנכונים
להבין את המשתמש"

*גם שאר המשתתפים נתנו פידבקים מצוינים ,אבל לא רצינו לחפור לכם...
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