Käyttäjäkokemus
Käytettävyys  Ergonomia  Esteettömyys

Hyvä käyttäjäkokemus rakennetaan
optimoimalla kohteet käyttäjille ja
käytön tilanteisiin. Tämä käyttäjäkeskeinen kehittäminen varmistaa, että
valmis tuote on käytössä turvallinen,
tehokas ja tuottava.
Käyttäjäkokemus on olennainen laatutekijä
kaikissa kohteissa, joissa toimimme ja joita
käytämme. Käyttäjäkokemuksen kehittämiskohteita ovat esimerkiksi
■■julkiset tilat
■■kokoontumistilat
■■valvomot
■■tehdas- ja laitostilat
■■tuotannon tilat, linjastot
■■kulkuneuvot
■■ohjaamot
■■koneet, laitteet ja työvälineet
■■mobiililaitteet,
ohjelmistokäyttöliittymät
■■verkkosovellukset
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Etuja kehitystyöhön ja
loppukäyttäjille
Hyvän käyttäjäkokemuksen rakentaminen
tuo etuja niin kehittämistyöhön kuin tuotoksen loppukäyttäjille ja käyttäjäorganisaatiollekin. Se säästää resursseja ja tukee kestävän
kehityksen tavoitteita.
■■Käyttäjät huomioidaan tehokkaasti ja
tuloksellisesti
■■Suunnitteluratkaisut tehdään oikeilla
perusteilla
■■Suunnitteluvirheet havaitaan ajoissa
■■Suunnittelu ja toteutus on hallitumpaa
ja nopeampaa
■■Vähemmän korjaussuunnittelua ja
viivästyksiä
■■Koulutuksen ja käyttötuen tarve on
pienempi
■■Käytön sujuvuus parantaa
suorituskykyä
■■Inhimillisistä tekijöistä johtuva
turvallisuus paranee
■■Käyttäjät ovat tyytyväisempiä ja heitä ei
kuormiteta turhaan

Käyttäjäkokemus

Käytettävyys
Käytettävyydeltään hyvä tuote tai ympäristö on ymmärrettävä ja tehokas käyttötarkoituksessaan. Käyttäjä pystyy havaitsemaan
tarvitsemansa informaation, tulkitsemaan
sen ja toimimaan oikein.
Kehitystyöhön liittyvillä käytettävyystoimilla
tuotteen ominaisuudet sovitetaan käyttäjän
tiedonkäsittelyyn liittyviin ominaisuuksiin
– aistien toimintaan, havainnointikykyyn,
toimintaa ohjaaviin ajattelumalleihin ja tiedonkäsittelyn mekanismeihin. Näin tuotteen käyttö saadaan sujuvammaksi.

Ergonomia
Ergonomiaa parannettaessa tuotteen tai
ympäristön ominaisuudet sovitetaan vastaamaan käyttäjien fyysisiä ominaisuuksia.
Ergonomiatarkasteluissa huomioidaan käyttäjien fyysisiä mittoja ja niiden vaihteluja,
kuormittumista, suorituskykyä sekä toiminnallisia rajoja.

Oikeanlainen mitoitus mahdollistaa käyttäjille optimaalisen työskentelyasennon ja
voimantuoton, hyvän näkyvyyden sekä tehokkaan toiminnan. Kohteesta saadaan vähemmän kuormittava, turvallisempi sekä
erikokoisille käyttäjille sopiva.

Esteettömyys
Esteettömyys on huomioitava tilanteissa,
joissa käyttäjäryhmää ei voida rajata. Kohteet on oltava yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa.
Esteettömässä ympäristössä erilaiset käyttäjät saavuttavat tavoitteensa huolimatta
oman toimintakykynsä tai aistiensa rajoitteista. Esteetön ympäristö luo tasa-arvoa erilaisten käyttäjien välille.
Esteettömyys on välttämätöntä monille
mutta siitä hyötyvät kaikki.

Tuotantolinjasto

Terminaali

Kauppakeskus

Ohjaamo

Valvomo

KÄYTTÄJÄN

Työväline

4–5     Elomaticin palvelut

Käyttäjäkokemus

Kulkuneuvo

Kone

Käyttötavara

Opaste / kyltti

Laboratorio

NÄKÖKULMA

Ohjelmisto

Käyttäjänäkökulmaa tarvitaan suunniteltaessa,
kehitettäessä ja arvioitaessa sellaisia kohteita,
joissa ihminen toimii tai joiden kanssa ihminen
on vuorovaikutuksessa.

Uusi teknologia tuottaa
monenlaista hyötyä
Tutkimme käyttäjäkokemusta kehitystyön
tarpeisiin sekä uuden teknologian avulla
että perinteisin menetelmin. Perinteisten
asiantuntija-arvioinnin ja käyttäjän toiminnan havainnoinnin rinnalla hyödynnämme
myös uutta teknologiaa, kuten virtuaaliympäristöjä, simulaatioita ja silmänliikkeiden
analysointia.
Suunnitelmien tarkastelu uuden teknologian menetelmillä on perinteisiä keinoja havainnollisempaa. Tällöin suunnitteluvirheet
havaitaan aikaisemmin ja helpommin. Ne
voidaan korjata siinä vaiheessa, kun muutosten tekeminen on vielä edullista.
Käyttäjänäkökulman huomioiminen ajoissa, jo ennen fyysisen kohteen toteuttamista tai ohjelmiston koodaamista, tehostaa
toteutusvaihetta ja auttaa pysymään aikataulussa.
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Fyysisiin suunnittelukohteisiin liittyvä, jo
olemassa oleva ympäristö voidaan helposti
laserskannata tai mallintaa virtuaalimalliksi.
Muutossuunnitelmat voidaan lisätä suoraan
virtuaalimalliin, jolloin ne tulevat konkreettisemmiksi.
Tilanteeseen sopivien menetelmien avulla
voidaan tarkastella kehityssuunnitelmia monipuolisesti erilaisten käyttäjien ja käyttö
tilanteiden näkökulmasta. Käyttäjävuorovaikutuksesta saadaan käytännöllistä tietoa ja
rinnakkaisten kehitysvaihtoehtojen vertailu
ja valinta helpottuu.
■■uuden teknologian menetelmät ovat
perinteisiä keinoja havainnollisempia
■■suunnitteluvirheet havaitaan
aikaisemmin ja helpommin
■■suunnitteluvirheiden korjaaminen,
kun muutokset ovat vielä edullisia
■■kehitettävän tuotteen testaus aiempaa
kattavampaa

Käyttäjäkokemus
Yhteystiedot
Jouko Polojärvi
Ryhmäpäällikkö
Käyttäjäkokemus
Puh. 014 338 8482
GSM 040 581 2416
jouko.polojarvi@elomatic.com
Kalle Virta
Tuoteinsinööri
Ergonomia
Puh. 014 338 8366
GSM 050 464 1360
kalle.virta@elomatic.com
Sanni Marttinen
Tuoteinsinööri
Esteettömyys, käytettävyys
Puh. 014 446 7182
GSM 050 535 4143
sanni.marttinen@elomatic.com

Virtuaaliympäristö
on havainnollinen
Virtuaaliympäristössä suunnitelmien 3Dkatselmointi on erittäin havainnollista. Virtuaaliympäristössä ihminen pystyy olemaan
myös konkreettisesti toiminnallisessa vuorovaikutuksessa 3D-suunnitelmien kanssa.
Virtuaaliympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta voidaan hyödyntää esimerkiksi näkyvyys- ja tilatarkasteluissa, käyttö- ja
huoltotilanteiden katselmoinneissa tai koulutuskäytössä.
Virtuaaliympäristössä 3D-kohde esitetään
aidon kokoisena, jolloin käyttäjän kehon liikkeet ja paikannus vastaavat täysin todellista
tilannetta.
3D-kohteesta voidaan luoda myös tavalliselta tietokoneelta käytettävä sovellus. Lähetettävää sovellusta voidaan tarkastella
yhtäaikaisesti usealta tietokoneelta ääniyhteyksin. Muutokset näkyvät kaikille reaaliaikaisesti.

Ergonomiasimulaatio tuo esille
Ergonomiasimulaatiossa 3D-suunnitelmiin
lisätään biomekaanisesti tarkka ihmismalli liikkeineen. Simulaation avulla analysoidaan liikkeitä, ulottuvuuksia, näkyvyyttä,
kuormittumista ja suorituskykyä. Tarkastelut
voidaan suorittaa erikokoisilla ihmismalleilla laajojen mittatietokantojen avulla ja näin
päästään tutkimaan kattavammin muun
muassa sijoittelua ja näkyvyyttä.

Silmänliiketutkimus paljastaa
puutteita käytettävyydessä
Ohjelmisto- ja verkkosovellusten käyttöön
liittyvät käyttäjän silmänliikkeet pystytään
rekisteröimään. Silmäilypolkuja tutkimalla saadaan tarkkaa tietoa käyttöliittymien layoutin toimivuudesta sekä termien ja
symbolien ymmärrettävyydestä. Silmänliiketutkimus paljastaa tehokkaasti sovellusten
käytettävyysongelmia ja niiden perimmäisiä
syitä sovelluskehityksen tarpeisiin.

Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin. Lähes 900 suunnittelutyön
ammattilaistamme toimivat kone-, prosessi-,
energia-, offshore- ja meriteollisuuden projekteissa.
Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä
tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille.
Elomaticin menestyksen kulmakivenä ovat
alansa johtavat asiakkaat sekä osaava, asiakassuuntautunut ja motivoitunut henkilöstö.
■■Tekninen konsultointi
■■Suunnittelu
■■Projektinhallinta
■■Tuote- ja palvelukehitys
■■Tuotteet
■■Kokonaisratkaisut
■■Ohjelmistokehitys
■■Suunnitteluohjelmistot

Asiakassegmentit
■■Biotekniikka- ja lääketeollisuus
■■Prosessiteollisuus
■■Energiateollisuus
■■Elintarviketeollisuus
■■Tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat
■■Kone- ja laitevalmistusteollisuus
■■Meri- ja offshore-teollisuus
■■Kaasu- ja öljyteollisuus

Yhteystiedot
Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Meillä on toimistoja Suomessa, Alankomaissa, Intiassa, Italiassa, Kiinassa, Puolassa,
Serbiassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.
Elomatic – pääkonttori
Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Puh. (02) 412 411
info@elomatic.com
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