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VARTOJAMI TERMINAI
Interaktyvus (kelionės planavimo) įrankis - bet kokio tipo žemėlapis, kalendorius ar
kitokio pobūdžio programėlė ar svetainė, leidžianti turistui planuoti kelionę pagal savo
poreikius.
Sėkmės požymiai - elementai ar praktikos, kurios ekspertų yra laikomos reikalingomis
bendrai produkto ar paslaugos sėkmei užtikrinti.
Vartotojo kelias - žingsniai, kuriuos vidutinis vartotojas nueina nuo paslaugos radimo iki
galutinio produkto, naudojantis ta paslauga, susikūrimo.
Platforma - skaitmeninė erdvė (šiame kontekste, internetinė svetainė), kurioje
patalpinta informacija ir kuria vartotojas gali naudotis pagal poreikį.
Vertinimo sistema - būdas parodyti konkretaus vieneto (objekto) populiarumą
kontekste. Dažnai išreiškiama žvaigždutėmis.
Destination Marketing organization (DMO): turizmo rinkodaros organizacija (šiame
kontekste vadinamos nacionalinės organizacijos).
Destination Marketing Organization Web Quality Index (DMO WQI)- Ispanijos tyrėjų
sukurti turizmo rinkodaros organizacijų internetinių tinklapių vertinimo kriterijai.
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ĮVADAS IR TIKSLAS
69% turistų teigia, kad renkasi tuos turizmo paslaugų tiekėjus, kurie siūlo
personalizuotą produktą (WAM Tourism Whitepaper, 2019). Pasitelkiant tradicinį turino
apie turizmo išteklius pateikimo būdą, straipsnius ir sąrašus, turistui pateikiama
bendrinė informacija, kuri nesuteikia galimybės personalizuoti patirtį. Tokiu atveju, kitai
valstybei pasiūlius patrauklų personalizuotą produktą, paieškos ir tyrinėjimo fazėje
esantis turistas gali lengvai pereiti prie tai siūlančio tiekėjo.
Interaktyvaus kelionės planavimo įrankio naudojimas valstybę reprezentuojančiose
(DMO ar privačiose) svetainėse gali tapti lengviausiu būdu turistams greitai rasti juos
dominančią informaciją bei susikurti personalizuotą galutinį produktą (kelionės planą),
taip auginant vartotojų lojalumą.
Interaktyvių kelionės planavimo įrankių analizė vykdoma būtent šiuo tikslu - išsiaiškinti,
kokie kelionės planavimo įrankiai veikia Europos Sąjungos šalių turizmo svetainėse ir
išanalizuoti jų sėkmės požymius, kurie gali būti pritaikyti kuriant sėkmingą interaktyvų
kelionės planavimo įrankį Lietuvoje.

Analizės tikslas:
Išanalizuoti užsienio kelionės planavimo įrankius, identifikuoti gerąsias
praktikas ir parengti praktiškas rekomendacijas atsižvelgiant į analizės
rezultatus.
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KIEKYBINIAI KRITERIJAI
Turistams skirti interaktyvūs įrankiai gali skirtis visais aspektais, nuo vartotojo
pasirenkamos pirminės informacijos iki galutinio produkto formato. Nors visi
jie siekia tenkinti turisto poreikį turizmo išteklių informacijai ir kelionės
planavimui, šie skirtumai apsunkina interaktyvių įrankių vertinimą ir lyginimą.
Norint tikslingai išanalizuoti kelionės planavimo įrankius, svarbu suprasti, kokie
elementai lemia jų sėkmę.
Analizuojant kelionės planavimo įrankių pavyzdžius, buvo remiamasi dviem
kriterijų tipais - kiekybiniais ir kokybiniais. Kiekybiniam vertinimui, buvo
pasirenkami penki panašiausio turinio populiariausi konkurentai toje šalyje
(konkurentai randami naudojantis Similar Web) ir lyginamas jų lankomumas bei
sekimas socialinėse medijose (Facebook ir Instagram).
Skaitiniai (kiekybiniai) kriterijai sudaryti renkant šiuos duomenis:
Naudojant populiarius raktinius žodžius (valstybės pavadinimas + travel,
valstybės pavadinimas + tourism) ir renkantis pirmame rezultatų
puslapyje esančias svetaines;
Naudojantis Similar Web pasirenkami keturi panašūs tos šalies tinklapiai
(turizmo industrijos) ir lyginamas jų santykinis populiarumas;
Lyginamas pasirinktų konkurentų socialinių medijų (Facebook ir
Instagram) sekėjų skaičius.

5.

Gruodis, 2020

KOKYBINAI KRITERIJAI
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ekspertų įžvalgas, bei
esamos situacijos analizę, taip identifikuojant galutinius sėkmės požymius.
Adaptuojant kriterijus buvo atsisakyta originalaus skaitinio vertinimo bei
atmesti mažiau aktualūs kriterijai. Atsisakius skaitinio vertinimo, kriterijai
tapo sėkmės požymiais. Tokie sėkmės požymiai veikia kaip analizės gairės ir
nurodo, kokių požymių reikėtų ieškoti kiekviename kelionės planavimo
įrankyje.
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SĖKMĖS POŽYMIAI: DMO WQI
KRITERIJAI
Sėkmės požymiai naudojami šioje analizėje buvo identifikuojami
pasitelkus skirtingus šalitinius. Vienu iš svarbių pamatų tapo DMO Web
Quality Index kriterijai.
Tarpdalykiniame turizmo valdymui skirtame moksliniame leidinyje
"Tourism management perspectives" 2014 metais publikuoti kriterijai
DMO internetinių svetainių vertinimui.
Šią vertinimo sistemą sukūrė:
Prof. José Fernández-Cavia (viešieji ryšiai ir rinkodara, Pompeu
Fabra Universitetas, Barselona).
Prof. Pablo Díaz-Luque. (verslo vadyba ir rinkodara Pablo de
Olavide Universitetas, Sevilija).
Prof. Rovira Cristòfol (žurnalistika ir
skaitmeninė dokumentacija, Pompeu
Fabra Universitetas, Barselona)
Dr. Victor Cavaller (informacija ir
komunikacijos, Katalonijos
Universitetas).
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Šioje kokybės vertinimo sistemoje pateikti 136 kriterijai, kurie, pagal temas
suskirstyti į blokus (pav. apačioje).

Kiekvienam klausimui pagal pobūdį priskiriama skaitinė vertė. Taip/Ne
klausimai vertinami 0-1 sistemoje. Kompleksiški klausimai turintys skirtingus
lygius (pvz. kiek užsienio kalbų svetainė palaiko?) vertinami 0-1-2-3
sistemoje, priklausomai nuo galimų atsakymo variantų kiekio.
Baigus vertinimą, kiekviename bloke
surandamas vidurkis kuris atvaizduojamas
radar tipo diagramoje (pvz. dešinėje).
Naudojant šiuos DMO WQI kriterijus įvykdytą
konsultacija su ekspertų komandomis:
Keliauk Lietuvoje, Go Vilnius ir Kaunas In
atstovais, siekiant pritaikyti kriterijus gerųjų
pavyzdžių atrankai.
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EKSPERTŲ ĮŽVALGOS

Naudojant DMO WQI kriterijus įvyko konsultacija su turizmo sektoriaus
ekspertais: Keliauk Lietuvoje, Go Vilnius ir Kaunas In.

Ekspertų buvo prašoma pasiūlyta savo įžvalgas kaip kriterijai gali būti
adaptuoti kelionių planavimo įrankių analizei ir išskirti svarbiausius bei
identifikuoti mažiau naudingus kriterijus, kurių būtų galima atsisakyti. Likusieji
kriterijai naudojami be skaitinio vertinimo, o kaip gairės, kuriomis sekant
atrenkami bei analizuojami sėkmingi pavyzdžiai.

Remiantis ekspertų pasiūlymais buvo išskirti šie gerųjų praktikų atrinkimui
reikalingi sėkmės požymiai (pateikiama žemiau).
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Platforma, skirta išskirtinai turizmo skatinimo tikslams;
Platforma, kurioje yra interaktyvus įrankis yra pritaikyta ar prieinama užsienio
turistui;
Platforma yra sujungta su socialinėmis medijomis;
Lengva identifikuoti už platformą ar konkretų įrankį atsakingą instituciją,
yra jos kontaktai;
Įrankis ir pati platforma prieinama žmonėms su negalia;
Platformoje galima rasti informaciją apie apgyvendinimo, transporto galimybes,
lankytinų vietų aprašymus;
“Mobile first” - platforma ir joje esantis įrankis pritaikytas mobiliajam naudojimui;
Pateikiamas vietos teritorijos žemėlapis ar teritorinis suskirstymas;
Įrankis užsikrauna greitai (max 3s.);
Įrankis išlaiko vientisumą su visa platforma;
Pateikiamas vietos teritorijos žemėlapis ar teritorinis suskirstymas;
Neperkrauta nereikalinga informacija, įrankis veikia operatyviai ir rezultatyviai;
Pateikiami TOP turizmo išteklių sąrašai;
Intuityvus naudojimas ir paptrastumas;
Internetinės platformos ir/ar įrankio internetinis adresas nesudėtingas,
tikslingai siejasi su organizacijos pavadinimu.
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ESAMOS SITUACIJOS
ANALIZĖ
2020 Lapkričio mėnesį buvo atlikta esamų turizmo platformų Lietuvoje
apžvalga ir analizė.
Jos metu buvo ieškoma internetinių
svetainių bei mobiliųjų programėlių,
kurios teikia turizmo informaciją apie
visą Lietuvą.

Šios platformos buvo atsirenkiamos
vertinant informacijos naujumą (kelerių
metų senumo informaciją teikiančios
platformos nebuvo vertinamos) ir
populiarumą (parsisiuntimų ar socialinių
medijų sekėjų skaičių).
Analizuojant pasirinktas skaitmenines platformas buvo identifikuoti sėkmės
požymiai, kurie taip pat patenka į galutinį gerųjų pavyzdžių atrinkimui
naudojamą požymių sąrašą.
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ESAMOS SITUACIJOS
ANALIZĖS SĖKMĖS POŽYMIAI
Išsamūs, aiškiai struktūruoti aprašymai;
galimybė pagal vartotojų poreikius kurti maršrutus (kelionės
planą) su kelionei reikalinga praktine informacija;
galimybė modifikuoti platformoje pagal poreikius paruoštą
galutinį produktą (pvz. prie siūlomo pagal interesus sugeneruoto
maršruto pridėti norimus objektus ar pašalinti nereikalingus);
TOP turizmo išteklių sąrašai;
integruota vertinimo sistema vartotojams (žvaigždutėmis ar
nykščiais);
rodomas įvertinimų skaičius.
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GALUTINIS SĖKMĖS POŽYMIŲ
SĄRAŠAS
Remiantis DMO WQI vertinimo kriterijais, gavus ekspertų įžvalgas ir
identifikavus gerąsias praktikas iš esamos situacijos analizės
sukurtas galutinis sėkmės požymių sąrašas. Remiantis šiuo sąrašu
atsirenkami daugiausia sėkmės požymių atitinkantys ir į turistą
orientuoti interaktyvūs įrankiai, reikalingi analizei.

Dėl požymių gausos ir įvairovės, jie toliau skirstomi į 4 grupes:
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Sėkmės požymiai:

Konteksto (svetainės)

Techniniai

Struktūros ir funkcijų

Turinio

Konteksto požymiai apima pačios platformos, kurioje yra įrankis
pateikimą (pvz, svetainės (platformos) pritaikymas užsienio turistui,
pateikimo į interaktyvų įrankį patogumas);
Techniniai požymiai apima techninius įrankio ar svetainės sprendimus
(pvz. svetainės adresas, pritaikymas mobiliam naudojimui).
Struktūros ir funkcijų požymiai apima sprendimus susijusius su
funkcionalumu ar interaktyvumo galimybėmis (pvz. galimybė įvertinti
objektus).
Turinio požymiai apima informacijos pateikimą ir jos pobūdį (pvz. ar yra
aiški aprašymų struktūra).
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SĖKMĖS POŽYMIAI
Konteksto (svetainės)
Internetinės platformos internetinis adresas
nesudėtingas, siejasi su organizacijos pavadinimu.
Lengva identifikuoti už platformą ar konkretų įrankį
atsakingą instituciją, yra jos kontaktai;

Techniniai
Platforma išskirtinai skirta turizmo tikslams;
Užtikrintas prieinamumas žmonėms su negalia;
Įrankis užsikrauna greitai (max 3s.)
Įrankis pritaikytas naudojimui mobiliuoju telefonu;
Įrankis yra pritaikytas užsienio turistui.
Platforma yra sujungta su socialinėmis medijomis;
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SĖKMĖS POŽYMIAI

Struktūros ir funkcijų
Įrankis išlaiko vientisumą su visa platforma;
Intuityvus naudojimas;
Rodomas lankytojų įvertinimų skaičius;
Galimybė pagal individualius vartotojo poreikius kurti
maršrutus su kelionei reikalinga praktine informacija;
Galimybė modifikuoti pagal poreikius paruoštą galutinį
produktą (pvz. prie pagal interesus sugeneruoto
maršruto pridėti ar pašalinti objektus);
Individualų kelionės planą galima gauti per 2 minutes.
Integruota vertinimo sistema vartotojams
(žvaigždutėmis, atsiliepimais);
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SĖKMĖS POŽYMIAI

Turinio:
Neperkrauta nereikalinga informacija;
Išsamūs, aiškiai struktūruoti objektų aprašymai;
Pateikiami jau parengti, populiarūs kelionių maršrutų
pasiūlymai;.
Platformoje galima rasti informaciją apie
apgyvendinimo, transporto galimybes, lankytinų vietų
aprašymus ir kitą pagrindinę informaciją;
Pateikiami TOP turizmo išteklių sąrašai;
Pateikiamas vietos teritorijos žemėlapis ar teritorinis
suskirstymas;
Pateikiama informacija yra nauja, pateikiamos
aktualijos.
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GERŲJŲ UŽSIENIO
PAVYZDŽIŲ ATRANKA
Identifikuojamos turizmo svetainės kiekvienai ES ir Šengeno erdvės šaliai
(32), kurios suvedus raktinius žodžius (valstybės pavadinimas + travel,
valstybės pavadinimas + tourism) patenka į pirmąjį rezultatų puslapį;
Kiekvienai valstybei atrenkamos svetainės, kurios reprezentuoja
visą pasirinktą valstybę, o ne atskiras turizmo paslaugas;
32 rastos svetainės vertinamos pagal visus sėkmės
požymius dvinarėje (Yra/Nėra) sistemoje;
Atrenkama 17 svetainių, kurios turi interaktyvų
įrankį;
14 svetainių, kurių įrankis leidžia
savarankiškai planuoti kelionę;
9 svetainės, kurių įrankyje pateikiama
informacija apie turizmo išteklius
praktiška ir aiški;

6 svetainės, kuriose galima modifikuoti galutinį kelionės
planą, jį gauti per mažiau nei dvi minutes, yra vartotojų
vertinimai.
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VISOS ANALIZĖS PROCESAS
Iš DMO WQI kriterijų kūrėjų gautas sutikimas remtis jų vertinimo sistema

DMO WQI kriterijai adaptuoti
ir sutrumptinti konsultuojantis su Keliauk Lietuvoje ekspertų komanda;

Remiantis DMO WQI vertinimo kriterijais gautos kitų ekspertų įžvalgos;

Įvykdyta esamosios situacijos Lietuvoje analizė,
kurios metu identifikuoti papildomi požymiai gerajai praktikai;

Remiantis adaptuotais DMO WQI kriterijais,
ekspertų įžvalgomis ir esamosios situacijos metu identifikuotais požymiais,
sukurtas galutinis sėkmės požymių sąrašas;

Pagal galutinį sėkmės požymių sąrašą bei skaitinę vertę
identifikuotos analizei tinkamos Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės šalių svetainės;

Interaktyvūs įrankiai ir svetainės (kontekstas) išanalizuoti pagal sudarytus sėkmės požymius

Parengtos analizės išvados, pabrėžiant
stipriąsias ir silpnąsias analizuotų platformų turimus sprendimus interaktyviam įrankiui.
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PASIRINKTI PAVYZDŽIAI
https://www.visitfinland.com/
Suomija (DMO)

https://www.visitnorway.com/
Norvegija (DMO)

https://www.slovenia.info
Slovėnija (DMO)

https://www.visitestonia.com
Estija (DMO)

https://www.ireland.com/
Airija (DMO)

https://www.france-voyage.com/
Prancūzija (Privatus)
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SKAITINIAI RODIKLIAI
Kiekvienam atrinktam pavyzdžiui naudojantis Similar Web randami keturi panašaus turinio,
toje pačioje šalyje veikiantys populiariausi konkurentai. Tuomet pasirinktos analizei
svetainės populiarumas, bei socialinių medijų sekimas palyginimas su tais keturiais
konkurentais. Kiekvienai skilčiai nurodoma ir antroje vietoje (jeigu svetainė yra pirmoje
vietoje) esančios svetainės arba aukščiausias rodiklis (jeigu svetainė nėra pirmoje vietoje).
Pirmas rezultatas Google paieškoje.
Apsilankymų per tris mėnesius: 903,335. (1 vieta iš penkių, artimiausias konkurentas 615,600)
Vieta pasaulyje: #160,455 (1 vieta, konkurentas - #216,297)
Svetainės vieta šalyje: #4,988 (2 vieta, laimintis konkurentas - #2,694)
Svetainės vieta turizmo kategorijoje: #1,694 (1 vieta, konkurentas #4,442)
Facebook: 504k (konkurentas - 199,027), Instagram: 317k (konkurentas 170k).

Pirmas rezultatas Google paieškoje.
Apsilankymų per tris mėnesius: 1,065mil. (1 vieta iš penkių, artimiausias konkurentas –
543,873)
Vieta pasaulyje: #154,881 (1 vieta, konkurentas – #170,081)
Svetainės vieta šalyje: #4,816 (2 vieta, laimintis konkurentas – #1,431)
Svetainės vieta turizmo kategorijoje: #1,624 (1 vieta, konkurentas #1,809)
Facebook: 1.065mil. (konkurentas – 222k), Instagram: 552,9k (konkurentas 251,424k).
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Pirmas rezultatas Google paieškoje.
Apsilankymų per tris mėnesius: 421,470 (1 vieta iš penkių, artimiausias konkurentas –
143,150)
Vieta pasaulyje: #335,661 (1 vieta, konkurentas – #764,393)
Svetainės vieta šalyje: #2,113 (1 vieta, konkurentas – #3,242)
Svetainės vieta turizmo kategorijoje: #4,065 (1 vieta, konkurentas #10,501)
Facebook: 578k (konkurentas - 204k), Instagram: 224k (konkurentas 169k).

Pirmas rezultatas Google paieškoje.
Apsilankymų per tris mėnesius: 400,850 (1 vieta iš penkių, artimiausias konkurentas –
157,424)
Vieta pasaulyje: #292,090 (1 vieta, konkurentas – #558,450)
Svetainės vieta šalyje: #1,624 (2 vieta, konkurentas – #1,589)
Svetainės vieta turizmo kategorijoje: #3,451 (1 vieta, konkurentas – #7,842)
Facebook: 355k (konkurentas – 73k), Instagram: 107k (konkurentas 76,5k).
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Antras rezultatas Google paieškoje.
Apsilankymų per tris mėnesius: 1.208mil. (1 vieta iš penkių, konkurentas – 1.118mil.)
Vieta pasaulyje: #142,826 (1 vieta, konkurentas – #174,089)
Svetainės vieta šalyje: #3,129 (2 vieta, konkurentas – #3,068)
Svetainės vieta turizmo kategorijoje: #12,802 (nėra informacijos apie kitus)
Facebook: 516k (konkurentas - 485k), Instagram: 610k (konkurentas 88,1k).

Aštuntas rezultatas Google paieškoje (kiti rezultatai neturi įrankio arba nėra iš Prancūzijos).
Apsilankymų per tris mėnesius: 3.868mil.(1 vieta iš penkių, konkurentas – 2.008mil.)
Vieta pasaulyje: #57,817 (1 vieta, konkurentas – #80,654)
Svetainės vieta šalyje: #3,197 (1 vieta, konkurentas – #7,472)
Svetainės vieta turizmo kategorijoje: #492 (1 vieta, konkurentas - #768)
Facebook: 169k (konkurentas –1.9mil), Instagram: 7,6k (konkurentas 632k).

Dauguma iš pasirinktų pavyzdžių pirmauja savo šalyse tarp panašaus turinio svetainių. Jeigu
skaitiniais rodikliais pirmauja kitos svetainės, tai dažnai yra sostinės turizmo svetainė,
svetainė vietine kalba, nepritaikyta užsienio turistui, arba oficiali valstybės ar regiono
svetainė, ypač lankoma vietinių. Socialinėse medijose Prancūzijos atveju pirmauja oficiali
Prancūzijos turizmo svetainė.
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PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU
NEGALIA
Šios analizės metu, konsultuojantis su srities ekspertais buvo atlikta
trumpa svetainių pritaikymo žmonėms su negalia analizė. Tai yra pirminis
svetainių vertinimas ir norint tinkamai įvertinti galimas problemas, turėtų
būti atlikta giluminė pritaikymo analizė.
Žemiau išskiriamos dažnai nagrinėtuose įrankiuose ir svetainėse
pasitaikiusios problemos.
Sunkiai randama pritaikymo žmonėms su negalia mygtukas (kur yra);
Netinkamas kontrastas (fone naudojamos nuotraukos), netinkamas
šrifto dydis, tekstas lygiuojamas iš abiejų pusių, taip sukuriant
nevienodus ir didelius tarpus tarp žodžių, kas apsunkina skaitymą;
Pateikiama perteklinė informacija (ypač sunku naviguotis žmonėms
naudojantiems ekrano skaitymo programinę įrangą);
Vaizdo įrašai neturi alternatyvos (teksto);
Nėra vaizdinio kontakto galimybių (pvz. Skype);
Judantys ar mirgantys elementai kurių negalima sustabdyti.
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KIEKVIENO IŠ PAVYZDŽIŲ
ANALIZĖS DALYS
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SUOMIJOS KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: KONTEKSTAS

Skirta išskirtinai turizmo tikslams;
Internetinis adresas aiškus, dažnai turizmo svetainėse sutinkama
struktūra (visit + valstybės pavadinimas);
Lengva identifikuoti atsakingą instituciją, pateikiami jos kontaktai;
Svetainė sujungta su 7-iomis socialinių medijų platformomis (Facebook,
Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Vkontakte, Weibo).
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Top turizmo ištekliai
Patekus į svetainę pateikiami Top turizmo išteklių sąrašai: pagrindinis
valdiklis su besikeičiančiomis nuotraukomis ir straipsniais talpina penkis
top išteklių sąrašus pagal temą.

Žemiau esančiame šešių straipsnių valdiklyje taip pat pateikiami top
turizmo išteklių sąrašai, tačiau ne visi akivaizdžiai įvardinami "top
pasirinkimais".
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Teritorinis skirstymas
Teritorinis skirstymas pateikiamas svetainės apačioje, išskiriant keturis
Suomijos regionus. Pilnas valstybės žemėlapis pateikiamas tik kelionės
planavimo įrankyje.

Vertinimo sistema

Vertinimo sistema nėra integruota įrankyje tačiau svetainėje galima
vertinti ir matyti kitų skaitytojų vertinimus straipsniams.
Vertinimai suteikia interaktyvumo ir grįžtamojo ryšio jausmą, tačiau
nesukuria papildomos naudos vartotojui, o išlieka pramogine funkcija.
Norint sukurti papildomą vertę vartotojui, atsižvelgiant į jų vertinimą būtų
galima pasiūlyti panašius straipsnius (jeigu vartotojas nurodė jog norėtų
sužinoti daugiau) ar kitokius straipsnius (jeigu nurodė, kad jam neaktualu).
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: PRADŽIA
Įrankis greitai užsikrauna (mažiau nei per 2 sekundes), pritaikytas užsienio
turistui ir išverstas į dešimt kalbų.

Patekimas į planavimo įrankį reikalauja vieno paspaudimo pagrindiniame
polapyje. Tačiau pirmą kartą besilankančiam vartotojui skiltis „Mano
apsilankymas“ (My stay) ir širdelės ikona simbolizuojanti renkamus
„mėgstamiausius“ gali būti nepakankamai intuityvus pavadinimas kelionės
planavimo įrankiui.

Naudojantis kelionės planavimo įrankiu arba naršant svetainėje pasirinkti
mėgstamiausi turizmo objektai saugomi šioje skiltyje ir atvaizduojami
žemėlapyje.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: NAUDOJIMAS
Prieš pradedant naudotis įrankiu, pateikiamas trijų sakinių aprašymas, kuriame
nurodoma kaip juo naudotis.
Pirminiam pasirinkimui siūlomos trys stambios skiltys:
Pagal regioną (4 pasirinkimai)
“Top patirtys” (7 pasirinkimai)
“Populiariausi pasirinkimai (9 pasirinkimai).
Vartotojas neapkraunamas pasirinkimų kiekiu pirmame žingsnyje, palengvinant
naudojimosi pradžia ir skatinant tolimesnį naudojimąsi.
Interaktyvaus žemėlapio polapis išsiskiria patogiu dizainu. Kairėje pusėje
esančios objektų kategorijos stambios ir neapkrauna vartotojo pasirinkimais.

Lapkritis, 2020

Regiono ir top patirčių skiltys toliau smulkiai skirstomos į konkrečius
objektus ar pasiūlymus po 20 per puslapį, iki 1400 vienoje kategorijoje.

Šiame žingsnyje vartotojui atskleidžiamas pasirinkimų kiekis, tačiau jis
pateikiamas dalimis (puslapiais) taip pristatant vartotojui galimybių gausą,
tačiau skirstymas įdalis (puslapius) neapkrauna vartotojo per dideliu
pasirinkimų kiekiu.
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Nepriklausomai nuo to kokia skiltis pasirenkama, žemėlapis išlieka ekrane, o
pasiūlymai atveriami šalia, išlaikant nekintantį įrankio dizainą.

Tai leidžia vartotojams lengviau naršyti bei tyrinėti pasiūlymus, žinant, jog
pirminė struktūra išliks stabili ir nepasimes tarp skirtingų polapių.

32.

Gruodis, 2020

INFORMACIJA PRIE OBJEKTO
Pirminė informacija nurodoma prie kiekvieno objekto jo neišskleidus yra
vienas iš keturių regionų, sezoniškumas, nuotrauka ir keturios pirmosios
eilutės pilno aprašymo.

Sezoniškumas ir regionas yra svarbi informacija atsižvelgiant į valstybės dydį
ir metų laikų skirtumus, tačiau didžiojo aprašymo pirmos keturios eilutės retai
atskleidžia naudingos informacijos. Išskleidžiant pilną objekto aprašymą, jis
atveriamas tame pačiame polapyje, iškeliant pop-up stiliaus langą.
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Prie kiekvieno objekto nurodoma:
Objektui tinkančios kategorijos;
Objekto adresas ir kontaktai;
Nuoroda į oficialų objekto ar organizuojančios institucijos tinklapį;
Organizuojančios institucijos adresas;
3-4 nuotraukos (profesionalių ir aukštos kokybės mėgėjiškų nuotraukų
mišinys);
Papildomai: jei objektas yra tvarus.
Mišrus nuotraukų pasirinkimas gali padėti sukurti patikimumo įvaizdį, nes
kokybės garantija yra suteikiama tiek tiekėjo (profesionalios nuotraukos)
tiek turistų (mėgėjiškos nuotraukos).
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GALUTINIS PRODUKTAS
Pasižymėjus mėgstamiausius objektus, jie atvaizduojami žemėlapyje lokaciją
žyminčiomis ikonomis. Prie žemėlapyje esančių ikonų nėra sutrumpinimų ar
kitų nuorodų, įvardinančių, kuri ikona atitinką kurią pasižymėtą vietą. Tačiau
žymeklį užvedant ant konkretaus objekto sąraše, jį atvaizduojanti ikona
žemėlapyje šiek tiek išdidinama.

Šis “krepšelio” tipo sąrašas su žemėlapyje atvaizduotomis lokacijos ikonomis
saugomas iki trejų metų. Papildoma registracija tinklapyje nereikalinga.
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KATEGORIJOS IR SKIRSTYMAS
Turizmo išteklių skirstymas kelionės planavimo įrankyje leidžia pasirinkti
keletą kategorijų ar subkategorijų vienu metu, taip pat filtruojant rezultatus
pagal regioną, sezonus ir pasiekiamumą žmonėms su negalia ar turizmo
ištekliaus tvarumą. Išlaikant bendrą minimalizmo tendenciją, kategorijos į
kurias skirstomi ištekliai gan stambios, neapkrauna vartotojo pasirinkimais.
Tačiau rezultatų kiekis kiekvienoje kategorijoje gan didelis, iki 1400 objektų.
Kategorijų pasirinkime taip pat atsispindi unikalios lokacijai sritys. Pavyzdžiui,
gastronomijos srityje siūlomos tik dvi kategorijos (kavinės ir restoranai, bei
kulinarinės patirtys), tačiau skiltyje „veiklos“ pateikiama 17 kategorijų,
ypatingą dėmesį skiriant unikalioms veikloms gamtoje (važinėjimas šunų
traukiamomis rogėmis, šiaurės pašvaistės stebėjimas ir pan.)
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Tai rodo, jog kategorijos pasirenkamos ne kopijuojant kitų valstybių
skirstymą, tačiau atsižvelgiant į unikalias patirtis ir stipriąsias nacionalinio
turizmo puses, bei skiriant joms daugiau dėmesio, nei dažnai sutinkamoms
pramogoms (pvz. išsamiam restoranų ar apgyvendinimo skirstymui).

Galimybė pažymėti keletą kategorijų ir kitų filtrų taip pat leidžia turistams
modifikuoti rezultatus ir jų kelionės planą ne tik pagal tematiką tačiau ir
pagal kitus parametrus, taip pasiūlant platesnį turizmo išteklių pasirinkimą,
kurie galimai sudomintų turistą.

37.

Gruodis, 2020

KATEGORIJOS
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APŽVALGA
Įrankis išlaiko vientisumą su platforma ir išsiskiria minimalistiniu žemėlapiu,
kuris atitinka svetainės spalvinę gamą. Naudojimas intuityvus ir lengvas.

Įrankis nesiūlo funkcijų gausos, tuo apribodamas galimybes, tačiau dėl to
išlieka itin paprastas naudoti net ir neįgudusiam vartotojui. Išlieka galimybė
lengvai modifikuoti kelionės planą bet kuriame žingsnyje pridedant norimus
objektus ar pašalinant nebeaktualius. Įrankis pritaikytas mobiliam naudojimui.
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IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI
Išskirtiniausias dizaino sprendimas yra žemėlapio minimalizavimas (vizualiai)
ir pateikimas šalia turizmo išteklių. Aprašymams yra skiriama daugiau
dėmesio nei žemėlapiui, tačiau jis pateikiamas kaip papildymas.

Nors šalia turizmo išteklių ir nurodomas regionas, turistams žodinė
informacija gali būti nepakankama. Toks sprendimas nesikoncentruoti į
žemėlapį, o į turizmo išteklių sąrašą suskirstytą į tematines ar regionines
kategorijas, leidžia vartotojui drąsiau kurti kelionės planą.

Vartotojui yra paprasčiau greitai nuspręsti ar konkretus objektas yra vertas
jo dėmesio, nes lengvai atveriamas pilnas aprašymas iš kurio nesudėtinga
grįžti atgal į pirminį žemėlapį.
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Lyginant su kitais panašaus įrankio sprendimais, kai pasitelkiamas Google
Maps ar panaši platforma, su šalia pateikiamu išsamiu kategorizuotų turizmo
išteklių sąrašu, kurie atvaizduojami žemėlapyje, Suomijos pavyzdys siūlo
paprastesnį procesą vartotojui, nuo kurio nenukenčia informacijos
išsamumas, bei vizualiai lengvesnį sprendimą.

Tai gali lemti, kad įrankis tampa patrauklesnis vartotojui, nes neapkrauna jo
pasirinkimais bei intensyviais vizualiais sprendimais, bei leidžia lengvą
navigaciją tarp skirtingų turizmo išteklių.
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ĮŽVALGOS
Stiprybės
Minimalistinis, neapkrautas įrankio dizainas;
Patogus įrankio naudojimasis - ir informacija apie išteklius ir
žemėlapis išlieka tame pačiame lape, nereikia naviguotis tarp skirtingų
polapių;
Ypatingas dėmesys skiriamas unikalioms Suomiškoms pramogoms,
taip stiprinant nacionalinį prekės ženklą;
Ribotas kiekis kategorijų, nesistengiama jas kiek galima smulkinti, taip
palengvinamas naudojimas;
Aiškus, praktiškas objektų aprašymas;

Silpnybės
Didelis puslapių ir objektų kiekis kategorijose;
Vertinimas nesuteikia grįžtamojo ryšio
Minimalistinis žemėlapio dizainas nesuteikia galimybės gauti tikslų
maršrutą (priešingai nei, pvz, Google maps).
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NORVEGIJOS KELIONĖS
PLANAVIMO ĮRANKIS: KONTEKSTAS

Skirta išskirtinai turizmo tikslams;
Internetinis adresas aiškus, dažnai turizmo svetainėse sutinkama
struktūra (visit + valstybės pavadinimas);
Lengva identifikuoti atsakingą instituciją bei rasti kontaktinę informaciją;
Svetainė sujungta su 6-iomis socialinių medijų platformomis (Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, Vimeo).
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Pagrindinis valdiklis iš karto pateikia galimybę rinktis iš:
Parengtų pasiūlymų (angl. "Offers"), kur pateikiami viešbučių,
transporto ar ekskursijų pasiūlymai;
Paieškos
Naršyti meniu, kuriame pateikiamos kategorijos "Kur vykti", "Miestai
ir vietovės", "Ką veikti", ir "Planuoti kelionę".
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Top turizmo ištekliai
Top turizmo išteklių kategorijas vartotojas gal rasti pagrindiniame meniu ar
slenkant žemyn pagrindiname puslapyje.
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Teritorinis skirstymas
Žemėlapis su teritoriniu skirstymu pateikiamas pagrindinio puslapio apačioje.

Greta žemėlapio pateiktas pagrindinių
Norvegijos miestų sąrašas, kurie
atvaizduojami žemėlapyje.

Vartotojas taip pat gali rinktis ir iš penkių
kategorijų, kurias išskleidus, jose esantys
objektai atvaizduojami žemėlapyje.
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Vertinimo sistema
Svetainėje yra integruota Trip Advisor vertinimo sistema. Įvertinimai
randami prie konkrečių turizmo išteklių ar ekskursijų. Pirmiausia rodomas
turistų rekomenduojančių konkretų turizmo išteklių procentas, taip pat
pateikiamas vertinimas žvaigždutėmis, įvertinimų kiekis, bei atsiliepimai.

Tokia vertinimo sistema sukuria patikimumo įvaizdį, nes vartotojui pateikiama ir
oficiali turizmo informacija ir vartotojų atsiliepimai.

47.

Gruodis, 2020

KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: PRADŽIA
Kelionės planavimo įrankis išskleidus pagridinio puslapio menu.

Įrankis užsikrauna mažiau nei per 2 sekundes,
yra pritaikytas užsienio turistui ir išverstas į
12 kalbų.
Vartotojui patekti į kelionės planavimo įrankį
prireikia dviejų paspaudimų. Išskleidęs menu
vartotojas gali rinktis tarp "Tavo kelionė"
(angl. Your trip) ir "Planuok kelionę" (angl.
plan your trip).
Šios panašios formuluotės funkcijos gali klaidinti, nes nėra aišku kurią
funkciją turėtum rinktis norint suplanuoti kelionę. Pasirinkus "Planuok
kelionę" vartotojas nukeliamas į straipsnių sąrašą, kur pateikiama informacija
apie atvykimą į šalį, top turizmo išteklius ir pan. Pasirinkus "Tavo kelionė",
atveriamas Norvegijos žemėlapis, su kelionės planavimo įrankiu.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: NAUDOJIMAS

13 pagrindinių
kategorijų
Subkategorijų nuo
1 iki 25.

Greta žemėlapio pateikiamos kategorijos, kurios skirstomos į smulkesnes
subkategorijas. Vartotojas gali pasirinkti jį dominančias kategorijas arba ieškoti
konkretaus objekto naudojantis paeiškos laukeliu.
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Pasižymėjus

dominančias

turizmo

išteklių

kategorijas ir pasirinkus "Atnaujinti žemėlapį"
(angl.

update

map)

objektai

atvaizduojami

žemėlapyje, žymint koncentraciją konkrečiose
Norvegijos vietose.
Norint rasti konkretų turizmo išteklių, reikia
artinti žemėlapio vaizdą, kol vaizduojami skaičiai
skaidosi į mažesnius ir prieinamas konkretus
turizmo išteklis.
Toks lankytinų vietų atvaizdavimas žemėlapyje,
vartotojui suteikia kontrolės pojūtį, nes lengva
grįžti atgal ar atitraukti žemėlapį. Naršant
skirtingose kategorijose ar net pradėjus skaityti
apie

konkretų

turizmo

išteklių,

vartotojas

nesunkiai gali grįžti atgal ar pakeisti savo
pasirinkimus. Atvaizdavimas žemėlapyje taip pat
suteikia galimybę lankytinas vietas rinktis pagal jų
lokaciją.
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INFORMACIJA PRIE OBJEKTO
Pasirinkus konkretų objektą, vartotojui pateikiama
nuotrauka ir galimybė objektą įtraukti į mėgstamiausių
sąrašą, iš jo pašalinti (jei jau buvo įtrauktas anksčiau)
arba iš karto įtraukti į maršrutą. Paspaudus "more"
vartotojas yra nukeliamas į objekto profilį.
Objekto profilyje pateikiama:
Išsamus vietos aprašymas;
Jei įmanona - galimybė rezervuoti.
Nuorodos socialines medijas;
Žemėlapis su pažymėtu objektu;
Vietos kategorija/os;
Galimybė įtraukti į interesų sąrašą;
Nuoroda į oficialią vietos svetainę;
Trip Advisor vertinimas;
Kontaktai
Kada informacija atnaujinta
paskutinį kartą.
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Pasirinkus Trip Advisor laukelį, vartotojas nukeliamas į puslapio apačią, kur
po objekto žemėlapiu pateikiama (jeigu yra) papildoma objekto video
medžiaga ar nuotraukos, bei integruoti vertinimai ir komentarai.

Prie objekto taip pat pateikiama informacija apie netoli esančius objektus,
nakvynės bei maitinimo vietas.

Tokia išsami informacija apie kiekvieną objektą didina pasitikėjimą svetaine,
nes vartotojui nereikia naudotis papildomais infomacijos šaltiniais. Siūlymas
atrasti greta esančias vietas palengvina kelionės planavimą, negaištant laiko
ieškant tokių objektų skirtingose kategorijose.
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GALUTINIS PRODUKTAS
Vartotojui pasirinkus jį dominančius objektus naudojant “Pridėti prie savo
kelionės (angl. add to your trip) mygtuką, taip sukuriant objektų sąrašas.

Naudojant pasirinktus objektus, kelionės planavimo įrankyje taip pat galima
sukurti maršrutą. Vartotojas gali pasirinkti, kuriuos objektus nori įtraukti į
maršrutą, o kuriuos tiesiog pasilikti kaip mėgstamiausius.
Maksimalus objektų, kuriuos galima įtraukti į kelionės planą kiekis yra 10.
Pasirinkus norimus objektus, įrankis sugeneruoja maršrutą, kuris atvaizduojamas
žemėlapyje.
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Nors kelionės maršrutas sugeneruojamas
automatiškai, vartotojui išlieka galimybė jį
koreguoti,

keičiant

lankytinų

vietų

eiliškumą ar jas apskritai panaikinant iš
maršruto.
Gautam kelionės maršrutui suteikiama
individuali nuoroda, tad juo galima
pasidalinti ar jį išsisaugoti. Maršrutą taip
pat galima ir atsispausdinti vartotojui
pasirinkus tinkamiausią formatą.
Taip pat suteikiamas krypčių
(angl. „directions“) planas.
Pagal

suplanuotą

maršutą

pateikiamas sąrašas kelių ir
krypčių,

kaip

kuriomis

sekant

nuorodos,
galima

pasiekti objektus.
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KATEGORIJOS IR
SKIRSTYMAS
Svetainės menu pateikiami 4 stulpeliai su kategorijomis: "lankytinos
vietos" (angl. places to go), "miestai ir vietovės (angl. cities and places),
"ką veikti" (angl, things to do) ir "planuok savo kelionę (angl. plan your
trip).

Iš pirmo žvilgsnio kategorijos "lankytinos vietos" ir "miestai is vietovės",
gali pasirodyti labai panašios. Pirmojoje daugiau dėmesio skiriama
Norvegijos regioniniam suskirstymui ir atskirai paminimos šalies TOP 10
lankytinos vietos, o antrojoje konkrečiai įvardijami šalies miestai, atskirai
išskiriama salų subkategorija ir galimybė pasirinkti tvaraus turizmo temą.
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KATEGORIJOS IR
SKIRSTYMAS
"Things to do" yra išskirti, ko gero, populiariausi pasirinkimai, tokie kaip
laisvalaikis šeimoms, apsipirkimas ar gastronimija. "Plan your trip" kategorija skirta naudingai informacijai, prieš atvykstant į šalį. Šioje
kategorijoje infomacija smulkiau suskirstytą į subkateorijas, pvz,
viešbučiai, saugumas, atvykimas į šalį ir panašiai.

Išsamesnis kategorijų sąrašas pateikiamas žemėlapyje, pradėjus naudotis
interaktyviu kelionės planavimo įrankiu. Menu ir įrankyje pateiktos
kategorijos ir turizmo išteklių suskirstymai neprieštarauja vienas kitam, o
tik papildo. Galima teigti, kad menu pateikiamas pats populiariausias
turizmo išteklių skirstymas, o smulkesnis randamas pradėjus planuoti
kelionę.
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IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI
Vienas iš išskirtinių platformos sprendimų yra itin išsamus turizmo objektų
aprašymas. Kiekvienam objektui sukurtas profilis išsamiai supažindina
vartotoją

su

vieta,

pateikiant

informatyvų

aprašymą,

kontaktus,

reprezentatyvias nuotraukas, žemėlapį ir pan. Taip pat matoma paskutinio
informacijos atnaujinimo data. Tokios išsamios ir naujausios informacijos
pateikimas vartotojui, sukuria pasitikėjimo platforma įspūdį.

VisitNorway platforma taip pat išsiskiria dideliu dėmesiu teikiamu verslo
turizmui. Kategorijų sąraše šiai temai skirtos net dvi kategorijos,
išsiskleidžiančios į daugiau subkategorijų.

Jau pagrindiniame puslapyje yra reklamuojamas tvarus turizmas ir vartotojui
leidžiama rinktis tvaraus turizmo taškus. Tai stiprina valstybės kaip
atsakingos ir draugiškos gamtai kelionių lokacijos vardą.
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APŽVALGA
Kelionės planavimas gali prasidėti keliais būdais:
renkantis lankytinus turizmo išteklius;
pasirenkant konkretų regioną ar miestą ir kelionę toliau planuojant
tik jame;
filtruojant veiklas kategorijose pagal temas.
Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu vartotojas pradeda planuoti kelionę,
visais atvejais bus gaunamas gelionės planas su pasirinktais ištekliais ir
jei pageidaujama - kelionės maršrutas su nuorodomis. Taip suteikiama
laisvė vartotojui pasirinkti jam patogiausią kelionės planavimo būdą ar
juos derinti tarpusavyje.
Tačiau jei vartotojas nori sukurti maršrutą įtraukiant daugiau nei dešimt
objektų, jam tektų kurti keletą maršrutų ir juos eksportuoti PDF
formatu.
Oficiali informacija papildoma vartotojų komentarais, vertinimais ir
mėgėjiškomis nuotraukomis.
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ĮŽVALGOS
Stiprybės
Lengva naudotis įrankius, naviguotis tarp žemėlapio, objektų
aprašymų ir kaupiamo mėgstamiausių sąrašo;
Matoma kada paskutinį kartą buvo atnaujinta informacija apie
konkretų turizmo objektą ir tos informacijos šaltinį;
Išskirtos atskiros kategorijos ir subkategorijos verslo turizmui.
Suteikiamas ne tik kelionės planas, bet ir kelionės maršrutas.
Integruota vertinimo sistema.

Silpnybės
Į vieną kelionės maršrutą galima įtraukti ne daugiau kaip 10 turizmo
išteklių;
Žemėlapyje gavus išfiltruotus turizmo išteklius, būtina ant kiekvieno
paspausti, norint sužinoti koks išteklis pažymėtas konkrečia raide.
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SLOVĖNIJOS KELIONĖS
PLANAVIMO ĮRANKIS:
KONTEKSTAS

Skirta išskirtinai turizmo tikslams;
·Internetinis adresas aiškus, tačiau retai sutinkamas kitų valstybių
turizmo svetainėse (slovenia.info), tad gali pasirodyti neįprastas ar
neoficialus;
Lengva identifikuoti atsakingą instituciją, pateikiami jos kontaktai;
Svetainė sujungta su 7-iomis socialinių medijų platformomis (Facebook,
Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, LinkedIn, VKontakte).
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Top turizmo ištekliai
Pagrindinis valdiklis pradiniame puslapyje su aktyvia nuoroda "tyrinėk"
(angl. explore), nuveda vartotoją į TOP 10 nacionalinį turizmo išteklių
sąrašą.

Sekant šią nuorodą, vartotojas nukreipiamas į straipsnį su TOP 10 turizmo
išteklių aprašymais ir nuotraukomis.
Top turizmo ištekliai taip pat pasiekiami pasirinkus "lankytinos vietos" (angl.
places to Go), kur atveriamas žemėlapis, kuriame pagal pasirinkimą
atvaizduojamas regionų suskirstymas, top 10 turizmo ištekliai su trumpais
aprašymais, ar miestai. Tiesa, žemėlapyje pateikiami 8 atskiri objektai, ir dar
šeši UNESCO Pasaulinio Paveldo objektai, tad sąraše matomi devyni
laukeliai, tačiau vienas iš jų skirstomas į dar šešis objektus.
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Teritorinis skirstymas
Teritorinis skirstymas atveriamas „Places to go“. Vartotojui pateikiamas
valstybės regioninis skirstymas žemėlapyje. Pasirinkus konkretų regioną,
galima rasti jo turizmo išteklius.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: PRADŽIA
Slovėnijos turizmo svetainėje pateikiamas kelionių planavimo įrankis yra
intergruotas trečiosios šalies, Inspirock, produktas. Dirbtiniu intelektu
varomas interaktyvus įrankis taip pat yra integruotas Suomijos
visit.finland.com svetainėje, tačiau

Slovėnijos nacionalinėje

turizmo

svetainėje jis yra labiau pritaikytas prie svetainės visumos, pateikiamas kaip
platformos dalis, o ne kaip papildomas įrankis.

Kelionės planavimo įrankis pasiekiamas dviem būdais: šalia pradinio puslapio
pagrindinio valdiklio pateikiamame meniu galima pasirinkti žemėlapio ikoną.
Tuomet planavimo įrankis atveriamas naujoje kortelėje ir dizainu labiau
primena įrankio kūrėjų, Inspirock, svetainės įvaizdį, nei Slovėnijos turizmo
svetainę. Pasirinkus kairiau esančią "planuok savo kelionę" (angl. plan your
trip) nuorodą, vartotojas nukeliamas į polapį svetainėje, kur plačiau
aprašomas kelionės planavimo įrankis.
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Įprastas Inspirock kelionės
planavimo įrankio pagrindinis
puslapis

Atveriant įrankį pasirinkus žemėlapio ikoną, jis naujoje kortelėje. Pradinis puslapis
beveik identiškas Inspirock pagrindiniam puslapiui, tačiau pridedamas valdiklis
puslapio viršuje.

Slovėnijos kelionės planavimo
įrankio pagrindinis puslapis.
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Pasirinkus antrąjį, ilgesnį būdą, įrankis yra labiau priderinamas prie
svetainės.
Antrajam kelionės planavimo įrankio pasiekimo būdui skiriama daugiau
dėmesio priderinant jį prie svetainės dizaino. Renkantis antrąjį būdą,
kelionės planavimo įrankis atveriamas toje pačioje kortelėje, taip sukuriant
stipresnį integracijos jausmą. Įrankio laukelis pasirodo slenkant žemyn.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: NAUDOJIMAS
Pasirinkus „Plan your trip“ nuorodą, vartotojui atveriamas planavimo langas,
kur jam siūloma pasirinkti numatomos kelionės regionus ar miestus ir
kelionės datas. Lokacijos langelyje taip pat galima pasirinkti visą valstybę.
Vartotojas gali modifikuoti
sudaromą kelionės planą,
nurodydamas savo interesus ir
pageidaujamą kelionės
intensyvumą. Pasirinkus
nurodyti šias detales, kelionės
planavimo įrankis vistiek
atveriamas naujoje kortelėje.
Nors pirminis įrankio puslapis ir
integruojamas į Slovėnijos
svetainę, tolimesnis planavimas
vyksta atskiroje Inspirock
kortelėje.
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Nurodžius planuojamos kelionės parametrus, per greičiau nei 1 sekundę
sugeneruojamas siūlomas kelionės maršrutas. Įrankio pritaikymą užsienio
turistui taip pat rodo ir tai, jog į planą įtraukiama kelionė iš dabartinės vietos
(pvz. Vilniaus) iki siūlomos lokacijos Slovėnijoje ir, kelionės pabaigoje, atgal.
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Kelionės maršrutas pateikiamas itin detaliai, pirmiausia pateikiant bendrą
planą su žemėlapiu bei kalendoriumi.

„Kiekviena diena (angl. day by day) laukelis nuveda vartotoją į išsamų
kiekvienos dienos planą, su siūlomais aplankyti objektais, kuris gali būti
pateikiamas kaip
·Sąrašas
·Kalendorius
·Kiekvienos dienos žemėlapis,
žymintis lankomus objektus.
Šiame žingsnyje, vartotojui pateikiama daug ir itin detali informacija. Nors
pirmame žingsnyje vartotojo prašoma įvesti tik lokaciją ir datas, rezultatas
yra itin išsamus kelionės planas, kuris gali būti pateiktas įvairiu formatu,
priklausomai nuo vartotojo poreikių.
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Nors kelionės planas sugeneruojamas automatiškai, vartotojui paliekama
galimybė modifikuoti kiekvieną kelionės plano dalį pagal savo poreikius.

Vartotojas gali pasirinkti:
·Pridėti ar pašalinti dominančius objektus ar veiklas. Pašalinus siūlomą
objektą, jis nėra automatiškai pakeičiamas kitu, tačiau nurodoma, jog tuo
metu vartotojas turi laisvą laiką ir siūloma pridėti galimas veiklas.
Pasirinkus pridėti papildomas veiklas, jos pateikiamos sąrašu, kurį galima
filtruoti pagal interesus. Pasirinkus „pridėti" (angl. add), objektas
pridedamas prie kelionės plano, tuo metu, kai buvo numatomas laisvas
laikas.
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Pridėti papildomas veiklas
rankiniu būdu, įrašant laiką, datą,
vietą ir kitus parametrus;
·Pridėti nakvynės vietas rankiniu
būdu įrašant informaciją;
·Pridėti nakvynės vietas
persiunčiant rezervacijas iš
booking.com ar kitos rezervacijų
sistemos į nurodytą elektroninio
pašto adresą;
Vykdyti nakvynės vietų paiešką
naudojantis booking.com ar Trip
Advisor svetainėmis;
Pakeisti ir pridėti transporto
priemonę, kuria keliaujama tarp
miestų (automatiškai parenkamas
automobilis). Autobusų ar
traukinių bilietų paieška nukelia
vartotoją į išorinius tinklapius;
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Pridėti papildomas veiklas rankiniu būdu, įrašant laiką, datą, vietą ir kitus
parametrus;
·Pridėti nakvynės vietas rankiniu būdu įrašant informaciją;
·Pridėti nakvynės vietas persiunčiant rezervacijas iš booking.com ar kitos
rezervacijų sistemos į nurodytą elektroninio pašto adresą;
Vykdyti nakvynės vietų paiešką naudojantis booking.com ar Trip Advisor
svetainėmis;
Pakeisti maršrutą pasirenkant ir pertempiant siūlomus miestus vietomis,
ar pašalinant nedominančius. Pašalinus miestą, visas kelionės planas
paredaguojamas pridedant papildomų veiklų likusiuose miestuose ir
kelionės trukmė lieka tokia pati.
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·Redaguoti kelionės trukmę, pradžios lokaciją (šiuo atveju Vilnius),
pakeisti kelionės būdą tarp objektų į automobilį ar pėsčiomis;
Pakeisti ir pridėti transporto priemonę, kuria keliaujama tarp miestų
(automatiškai parenkamas automobilis). Autobusų ar traukinių bilietų
paieška nukelia vartotoją į išorinius tinklapius;
·Pasirinkti valandą, kada vartotojas norėtų kasdien pradėti veiklas ir
valandą kurią norėtų jas užbaigti.

Vartotojui siūloma itin daug pasirinkimų, kur galima redaguoti ko ne kiekvieną
kelionės plano sudedamąją dalį. Tačiau tai netrukdo naudotis įrankiu:
vartotojas kuris nėra linkęs praleisti daug laiko prie kelionės plano rengimo,
tačiau nori pamatyti reprezentatyvius lokacijos turizmo išteklius gali naudotis
šiuo įrankiu ir kelionės planą gauti per keletą sekundžių, o vartotojui kuris
linkęs savarankiškai dėlioti kelionės planą yra suteikiami rėmai ir programėlė,
kurioje jis gali modifikuoti kelionę iki smulkmenų.
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INFORMACIJA PRIE OBJEKTO

Darbo valandos;
Kontaktai;
Žemėlapis su lokacija;
Trip Advisor reitingas
(Pvz. trečias pagal
populiarumą religinis
objektas Liublianoje);
3-4 vartotojų atsiųstos nuotraukos (iš TripAdvisor);
·Rekomenduojama vizito trukmė (reikalinga kelionės planui kurti);
Kada objektas numatytas vartotojo kelionės plane (data ir laikas);
Lokacijos aprašymas naudojant terminus, vartojamus turizmo svetainėje;
Objekto tinklapis ar nuoroda į socialines medijas;
Trip Advisor ir Google vertinimai žvaigždutėmis;
Trip Advisor bei Google atsiliepimai;
Netoli esantys kiti objektai ir pramogos (sąrašas su ikonomis ir vertinimu
arba žemėlapis).
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GALUTINIS PRODUKTAS
Galutinis kelionės planavimo įrankio produktas gali būti modifikuojamas prieš
parsisiunčiant ar spausdinant. Net ir pasirinkus minimalų dalių skaičių (pvz.
paliekant tik kasdienį tvarkaraštį su kontaktais ir adresais bei laiku), planas
išlieka 11 puslapių ilgio.

Pasirinkus visas siūlomas dalis, 13 dienų kelionės planas užima 32 puslapius.
Plano pabaigoje pateikiamas „Checklist“ su pasiruošimo kelione sąrašu (pvz.
įsigyti sim kortelę, išsinuomoti mašiną (jei numatyta kelionė automobiliu),
nusipirkti lėktuvo bilietus, pasirūpinti sveikatos draudimu ir pan.)
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Pagal

poreikį,

vartotojas

gali

nurodyti jam patogiausią galutinio
produkto

variantą

(žemėlapis,

sąrašas, kalendorius ir pan.)

Nesirenkant galimybės išsisaugoti
plano PDF ar jo atsispausdinti, jis
išlieka

pasiekiamas

kelionės

planavimo polapyje, kurį galima
paprastai pasiekti per Slovėnijos
turizmo svetainę. Jeigu vartotojas
renkasi sukurti keletą planų, visi jie
išlieka pasiekiami
įrankio polapyje.
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APŽVALGA
Įrankis suteikia išskirtinai detalų kelionės planą vartotojui praleidus tik
keletą sekundžių nurodant pagrindinius kelionės parametrus.
Vartotojui siūloma išskirtinai plati modifikacijų paletė leidžia prisitaikyti
kelionės planą prie savo poreikių ir įpročių. Tačiau siūlant tokį platų galimų
pakeitimų spektrą, svarbu atsižvelgti į skirtingus vartotojų planavimo
įpročius – norintiems greitai gauti kelionės planą suteikti galimybę jį gauti
su minimaliu žingsnių kiekiu, o norintiems savarankiškai planuoti suteikti
galimybę intuityviai įvykdyti tuos pasirinkimus. Šis kelionės planavimo
įrankis tinkamas įvairiems vartotojams, nes patenkina šiuos skirtingus
poreikius.
Tačiau galutiniam kelionės plano pasirinkimui galėtų būti taikoma daugiau
pasirinkimų jį susiaurinti, taip sumažinant jo apimtį, pvz. suteikti galimybę
neįtraukti kelionės iš vienos lokacijos į kitą.
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IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI
Šis kelionės planavimo įrankis išsiskiria informatyvumu ir detalumu, tačiau
didžioji dalis informacijos integruojama iš trečiųjų šalių tinklapių. Tiek
kelionės planas tiek objektų aprašymai išsiskiria informacijos kiekiu.
Kadangi kelionės įrankis ir nėra sukurtas Slovėnijos turizmo tarybos, o
integruotas iš trečiosios šalies, tai jiems leidžia naudoti trečiųjų šalių
informaciją. DMO svetainėse nėra įprasta integruoti Trip Advisor ar Google
komentarus apie objektus (kai kur galima pamatyti žvaigždučių vertinimą),
tačiau naudojant trečiosios šalies įrankį tampa lengviau integruoti
komentarus nepažeidžiant DMO svetainės vientisumo ir reprezentacinių
funkcijų, nes įrankis atveriamas naujoje kortelėje, taip atskiriant jį nuo DMO
svetainės.
Išskirtinė informacija prie objektų:
·Lokacijos aprašymas siaurėjančia tvarka (pvz. Lietuva, Aukštaitija,
Ežerų regionas, Molėtai);
·Rekomenduojama vizito trukmė.
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KATEGORIJOS IR
SKIRSTYMAS
Kadangi kelionės planavimui naudojamas trečiosios šalies įrankis, kategorijos
Slovėnijos svetainėje pateikiamos tik „lankytinos vietos" skiltyje. Tačiau
pasirinkus kategoriją, kuri toliau neskirstomas, vartotojas nukreipiamas į
straipsnį, kuriame aprašomi toje kategorijoje esantys ištekliai.
Norint gauti praktinės informacijos apie turizmo
objektą, vartotojas turi tęsti paiešką oficialiame
objekto tinklapyje ar socialinių medijų paskyroje.

Kiekvieno tokio straipsnio apačioje pateikiamas žemėlapis, kuriame
atvaizduojami straipsnyje aprašomi ir kiti objektai patenkantys į tą
kategoriją.
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Turizmo objektų pateikimas straipsniuose gali padėti vartotojui atrasti jį
dominančias lokacijas ir objektus, kuriuos jis vėliau galėtų įtraukti į
kelionės

planą

naudojantis

paieška

interaktyviame

įrankyje,

ar

importuojant surinktus mėgstamiausius objektus.
Tačiau kadangi dauguma objektų aprašomi tik straipsniuose, nukreipiant
vartotoją į oficialius tinklapius, mėgstamiausių ikona (širdelė) matoma
retai. Nors svetainėje ir nurodoma galimybė išsaugoti mėgstamiausius ir
ikona matoma pagrindiniame meniu, praktiškai išlieka sunku rasti kuriuos
objektus būtų galima pridėti į mėgstamiausių sąrašą.

80.

Gruodis, 2020

KATEGORIJOS
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ĮŽVALGOS
Stiprybės
Išsamus kelionės planas;
Galimybė redaguoti visas plano dalis pagal poreikį arba naudotis
įrankio sugeneruotu planu;
Detali informacija apie kiekvieną objektą;
Matomi vertinimai ir turistų komentarai;
Įrankis planą sukuria per keletą sekundžių.

Silpnybės
Galutinis dokumentas (PDF) per ilgas, net ir renkantis minimalų
informacijos pateikimą;
Neaišku kaip svetainėje veikia mėgstamiausių funkcija;
Svetainėje nepateikiama konkrečių objektų aprašymų, svetainė
veikia kaip pažintinė, tačiau ne visada praktiška;
Svetainėje: nesistemingas objektų skirstymas (kartais pateikiamas
straipsnis, kartais valdikliai (widgets) su atskirais objektais, kurie
nuveda į oficialų tinklapį.
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ESTIJOS KELIONĖS
PLANAVIMO ĮRANKIS:
KONTEKSTAS

Skirtas išskirtinai turizmo tikslams;
Internetinis adresas aiškus, dažnai turizmo svetainėse sutinkama
struktūra (visit + valstybės pavadinimas);
Lengva identifikuoti atsakingą organizaciją, rasti jos kontaktus;
Išversta į 8-ias kalbas;
Sujungta su keturiomis socialinėmis medijomis (Facebook, Instagram,
Pinterest, Twitter).
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Top turizmo ištekliai
Pagrindiniame polapyje pateikiami turizmo
išteklių sąrašai, tačiau jie neidentifikuojami
kaip populiariausi. Tačiau pasirinkus "Ką
pamatyti ir nuveikti" (angl. what to see &
do), pateikiami Top sąrašai. Taip pat
užvedus žymeklį ant "kodėl Estija" (angl.
Why

Estonia),

atveriamas

straipsnių

sąrašas, tarp kurių yra ir sąrašai su Top
ištekliais.

Naudojantis svetaine mobiliuju

telefonu, Top turizmo išteklių sąrašai
aiškesni, jie pateikiami pačioje svetainės
pradžioje. Nakvynės vietų skirtyje taip pat
pateikiami top 10 objektų sąrašai pagal
temą (pvz. top 10 Estijos dvarų) .
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Teritorinis skirstymas
Pagrindiniame polapyje nuslinkus žemyn, pateikiamas valstybės žemėlapis su
regioniniu skirstymu.

Pasirinkus vieną iš regionų, vartotojas nukeliamas į regiono polapyje, kuriame
pateikiamas smulkesnis skirstymas pagal miestus ar salas. Regiono polapyje
taip pat pateikiami straipsniai su lokacijos top turizmo ištekliais bei
siūlomomis ekskursijomis.
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Vertinimo sistema
Svetainėje yra integruota Trip Advisor vertinimo sistema. Įvertinimai
randami prie populiarių (ar nacionalinio lygmens) turizmo išteklių bei
nakvynės vietų.
"Kur apsistoti" skiltyje Trip Advisor įvertinimams skiriama ypač daug
dėmėsio. Vartotojas gali rūšiuoti visas siūlomas nakvynės vietas pagal
įvertinimą,
Pasirinkus konkrečią nakvynės vietą, taip pat rodomi Trip Advisor
atsiliepimai (slenkanti eilutė po vieną).
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: PRADŽIA
Kelionės planavimo įrankis pateikiamas žemėlapio, naudojančio Google maps,
pagrindu. Vartotojui prireikia vieno paspaudimo ant "Estijos žemėlapis" namų
tinklapyje.

Nors įrankis pasiekiamas greitai, vartotojui gali būti neaišku, jog šiame
polapyje galima rasti norimus turizmo išteklius ir taip planuoti kelionę.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: NAUDOJIMAS
Šis kelionės planavimo įrankis intuityvus, draugiškas vartotojui, tačiau
dizainas nemodernus ir skiriasi nuo pagrindinio svetainės dizaino.
Naudojimas mobiliajame telefone sudėtingas, nuolat reikia naviguotis tarp
kategorijų ir žemėlapio vaizdo.
Vartotojui pateikiama 14 kategorijų ir informacijos skirsnių, kurie skaidomi į
į dar 6-10 smulkiesnių kategorijų. Vartotojas gali pasirinkti keletą skirtingų
subkategorijų, kurios atvaizduojamos žemėlapyje.
Pažymėjus dominančius laukelius, vartotojui kiekvienoje pažymėtoje
kategorijoje esančių objektų skaičius.
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Pažymėjus dominančius objektus, vartotojas gal pasirinkti kurti maršrutą.
Kadangi įrankis sukurtas naudojantis Google maps, maršrutą automobiliui,
dviračiui, ar pėsčiomis, sukurti paprasta.
Pasižymėjęs jį dominančias kategorijas, vartotojas gali pasirnkti tuos
objektus ant žemėlapio norima eilės tvarka ir pasirinkus "instrukcijos" (angl.
directions), įtraukti juos į maršrutą.

Vartotojas gali lengvai pašalinti objektus, pertempti objektus taip pakeičiant
jų eiliškumą maršrute, ar sužinoti daugiau apie kiekvieną objektą. Pasirinkus
"pamatyti daugiau" (angl. see more), objekto polapis atveriamas naujoje
kortelėje.
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INFORMACIJA PRIE OBJEKTO
Priklausomai nuo objekto pobūdžio, pateikiama informacija skiriasi. Pvz.
ekskursijoms ar pramogoms nurodoma kaina, minimalus ir maksimalus
grupės narių skaičius, kalbos kuriomis gali vykti ekskursija, papildomos
paslaugos įtrauktos į kainą. Maitinimo įstaigoms nurodomas vietų skaičius.
Informacija pateikiama visomis kalbomis, kurios veikia tinklapyje.
Itin naudingas "papildomos informacijos" laukelis, kur galima pridėti bet
kokią informaciją nepatenkančią ir kitus laukelius.
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Informacija apie objektą atveriama naujoje kortelėje, taip suteikiant
vartotojui galimybę vienu metu atsidaryti keletą jį galimai dominančių
objektų ir išsirinkti ką įtraukti į savo kelionės maršrutą.
Visiems objektams pateikiami tokie duomenys:
Objekto socialinių medijų paskyros ar oficialus tinklapis;
Socialinių medijų ikonos pasidalinimui;
Nuotraukos (dažniausiai mėgėjiškos, bet prie svarbių turistinių objektų
pateikiamos ir profesionalios);
Nacionalinės svarbos ar didesni objektams: Trip Advisor vertinimas ir
atsiliepimai.
Darbo valandos;
Adresas;
Kontaktai;
Žemėlapis;
Aprašymas.
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GALUTINIS PRODUKTAS
Vartotojas turi keletą galimybių išsaugoti savo maršrutą:
Atsispausdinti;
Parsisiųsti PDF formato dokumentą;
Išsaugoti (pasidalinti Facebook, nusiųsti elektroniu laišku) nuorodą.

Pasirinkus atsispausdinti sukurtą maršrutą, vartotojas gali pasirinkti
spausdinti žemėlapius ir instrukcijas, arba pasirinkti tik žemėlapius ar tik
instrukcijas. Žemėlapiuose pateikiamas bendras maršrutas ir smulkesnis
kiekvieno objekto žemėlapis, nurodantis jo lokaciją gatvėje ar mieste.
Spausdinti žemėlapiai nėra praktiški, nes bendras maršruto žemėlapiui
atsispausdinti reikėtų didesnio nei A4 formato popieriaus lapo, o konkrečių
objektų žemėlapiai nėra praktiški, nes jie nurodo per daug priartintą objekto
lokaciją, kur matomas tik gatvės ar greta esančių gatvių pavadinimai, tačiau
ne jo pozicija mieste. Važiavimo ar ėjimo instrukcijų spausdinimas taip pat
nėra naudingas, nes užima daugiau nei dešimt puslapių.
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Nepasirinkus nukopijuoti nuorodos, žemėlapis ir pažymėtos kategorijos nėra
išsaugomos, tačiau išsissaugojus nuorodą jos galiojimo laikas yra neribotas.
Tokia nuoroda patogiai atveriama tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame
telefone, tad yra patogiausias būdas išsisaugoti sudarytą kelionės maršrutą.
Atvėrus išsaugotą nuorodą, atveriamas ne tik maršrutas, tačiau ir planavimo
metu pažymėtos kategorijos, tad žemėlapyje atvaizduojami ne tik maršrutui
pasirinkti objektai, bet ir kiti, kurie patenka į pasirinktas kategorijas.
Vartotojas gali pasirinkti teikti duomenis apie savo lokaciją ir taip naudotis
maršrutu kaip navigacija kelionės metu. Būdo eksportuoti maršrutą į savo
naudojamą žemėlapių programėlę nėra.
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APŽVALGA
Kelionės planavimo įrankis itin išsamus, subkategorijų kiekis gali apsunkinti
pasirinkima vartotojui (pvz.; sukuriamos itin detalios atskiros subkategorijos:
valgyklos ir greitas maistas, kavinės, restoranai, barai, klubai etc.).

Įrankis pateikiamas vartotojui pažįstamu formatu. Pasirinkus Google Maps
kaip įrankio pagrindą, palengvinamas vartotojo priėjimas, mat išlieka didesnė
tikimybė, jog vartotojas jau yra pažįstamas su tokiu dizainu ir funkcijų
išdėstymu.

Kita vertus, toks dizaino pasirinkimas gali signalizuoti mėgėjiškumą, nes
kurti sluoksnius žymint objektus ir kategorijas ant Google Maps gali visi
norintys. Taip pat pasirinkus tokį sprendimą, sunku pritaikyti įrankio dizainą
prie esamo svetainės dizaino.
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Galutinis produktas nėra praktiškas, sunku suprasti, kuris būdas išsaugoti
planą yra patogiausias.
Vartotojas nėra perspėjamas, kad išjungus žemėlapį jis neišsaugomas (kaip
dažnai įprasta kitose turizmo svetainėse).
Galutinis produktas galėtų būti eksportuojamas į Google maps ar kitą
žemėlapių programėlę, kad vartotojas galėtų patogiau juo naudotis jam
pažįstamoje aplinkoje.
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KATEGORIJOS IR
SKIRSTYMAS
Tiek įrankyje tiek svetainėje pateikiamas itin išsamus skirstymas į
kategorijas ir subkategorijas. Norint vykdyti paiešką svetainėje, o ne
kelionės planavimo įrankyje, į sąrašą galima patekti per "Kur apsistoti"
skiltį.

Pasirinkus kitas skiltis, vartotojui atveriami straipsniai, bet ne tokio
pobūdžio sąrašas.
Šiame paieškos polapyje vartotojas gali rasti ne tik turizmo objektus,
ekskursijas, ar nakvynės vietas, tačiau ir jį dominančius straipsnius.
Pasirinkus "straipsniai" (angl. articles) vartotojui siūloma toliau pasirinkti
temą ir pamatyti susijusius su ta tema straipsnius patalpintus svetainėje.
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Kadangi subkategorijos smulkios, visose (išskyrus kategorijas su dviem
ar mažiau subkategorijų) pateikiamas laukelis "visos" (angl. all),
leidžiantis pažymėti visas subkategorijas iš karto.
Pagal tipą, objektai kategorijose taip pat yra skirstomi ir pagal kitus
požymius. Kiti skirstymo būdai yra kaina (ekskursijoms, nakvynės
vietoms ir pan.), ypatybės (prieinama žmonėms su judėjimo negalia) ir
kokybės sertifikata (Estonian Ecotourism Quality Label).
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KATEGORIJOS
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IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI
Įrankis išsiskiria itin išsamiomis subkategorijomis ir siūlomu įvairiu filtravimo
būdų. Tuos pačius turizmo išteklius galima skirstyti pagal įvairius poreikius
(pvz. kainą).

Taip pat išskirtinis maršruto kūrimas šalia lankytinų objektų žymėjimo.
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ĮŽVALGOS
Stiprybės
Patogus naudojimasis įrankiu (kompiuteryje);
Vartotojui pažįstamas dizainas ir funkcijų išdėstymas;
Išsami informacija prie objektų;
Lengva sudaryti maršrutą ir jį keisti;
Daug ir įvairių objektų;
Prie didesnių objektų matomi Trip Advisor vertinmai ir atsiliepimai.

Silpnybės
Sudėtingas galutinio produkto eksportavimas (du iš trijų būdų
nepraktiški);
Nepaaiškinama kaip naudotis maršruto planavimu (galima objektų
paieška, galima paspausti žemėlapyje ir pan.), neperspėjama, jog
uždarius langą žemėlapis neišsaugomas;
Daug subkategorijų, kai kurios panašios, neaišku pagal ką išskiriamos.
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AIRIJOS KELIONĖS
PLANAVIMO ĮRANKIS:
KONTEKSTAS

Skirta išskirtinai turizmo tikslams;
·Internetinis adresas aiškus, tačiau dažniau sutinkamas oficialiose
valstybių svetainėse (www.ireland.com);
Lengva identifikuoti atsakingą instituciją, tačiau sunku rasti kontaktus.
Klausimai atsakomi forume, nepateikiami kontaktai.
Svetainė sujungta su penkiomis socialinių medijų platformomis
(Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Google+).
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Top turizmo ištekliai
Top turizmo ištekliai pateikiami ne visai šaliai, bet kiekvienam miestui
atskirai. Vartotojas turi pasirinkti „kelionės tikslas“ (angl. destination),
norimą miestą ir tuomet pateikiamas top 9 lankytinų vietų šąrašas.

Kiekvienam miestui pateikiama ir daugiau top pasiulymų pagal turisto
interesus. Pvz:. Dubline top 9 vietos apsilankyti besidomintiems literatura
arba top 5 norintiems išeiti į žygį už miesto.
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Teritorinis skirstymas
Slenkant žemyn pagrindiniame puslapyje, pateikiamas žemėlapis su šalies
teritoriniu suskirstymu. Atvaizduojamas teritorinis suskirstymas nėra
administracinis, o teminis. Pasirinkus dominančią teritoriją vartotojas
nukeliamas į jos polapį, atveriant straipsnius su turizmo išteklių sąrašais
toje lokacijoje.
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Vertinimo sistema
Integruota Trip Advisor vertinimo sistema viešbučiams. Integruoti vertinimai
nesuteikia galimybės vartotojui ieškoti pagal vertinimą ar matyti jį nakvynės
vietų sąraše. Jis atskleidžiamas tik atvėrus konkrečios nakvynės vietos
profilį. Vartotojas gali rasti bendrą vietos įvertinimą, skaityti atsiliepimus ir
palikti savo
atsiliepimą.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: PRADŽIA
Svetainėje veikiantis kelionės planavimo įrankis neįprastas, tačiau plataus
pritaikymo. Vartotojas radęs bet kokią jį dominančią informaciją, gali ją
įtraukti į mėgstamiausių skiltį, svetainėje vadinamą "iškarpų žurnalu" (angl.
scrapbook).
Vartotojas gali vienu metu kaupti keletą skirtingų iškarpų albumų, taip
kurdamas ir saugodamas skirtingus kelionės planus. Iškarpų albumas
pasiekamas vienu mygtuku pagrindiniame puslapyje. Pradėjus naudotis
įrankiu, vartotojui pasiūlomos trijų žingsnių instrukcijos, kaip naudotis šiuo
įrankiu.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: NAUDOJIMAS
Naršydamas svetainėje vartotojas gali bet kurį polapį įtraukti į savo iškarpų
albumą. Naršant kairėje pusėje nuolat išlieka slenkantis valdiklis, leidžianti
bet kuriuo puslapiu pasidalinti socialinėse medijose ar jį įtraukti į savo
iškarpų albumą.

Puslapis tuomet išsaugomas pasirinktame albume (visada galima pridėti
naują albumą). Taip vartotojui suteikiama galimybė sukurti skirtingus
kelionės planus pagal temą ar kitus norimus parametrus.
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Aktyvūs albumai saugomi svetainėje 30 dienų. Norint išsaugoti planus
ilgesniam laikui, vartotojas turi susikurti savo prieigą. Vartotojui reguliariai
primenama, kad jo kuriami albumai bus ištrinami po 30-ies dienų, jei paskyra
nebus sukurta.

Po kiekvienu albume esančiu elementu nurodomas jo tipas (straipsnis, "ką
nuveikti" ir pan.)
Įrankyje nepateikiamos kategorijos ir vartotojui nesuteikiama galimybė
pridėti jį dominančius objektus ar straipsnius iš iškarpų albumo polapio.
Vienintelis būdas pridėti naujas iškarpas yra naršyti svetainėje.
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INFORMACIJA PRIE OBJEKTO
Pasirinkus skiltį "Patirtys" (angl. experiences), vartotojui atveriamas
polapis, kuriame jis, pagal temą, gali susirasti jį dominančius objektus ir
straipsnius. Vartotojas gali pasirinkti ar atverti objekto oficialų tinklapi ar
gauti daugiau informacijos šioje svetainėje.

Prie objekto pateikiamas aprašymas, kurį galima išskleisti, objekto
kontaktai, viena nuotrauka, Google žemėlapis,

bei nuoroda į oficialų

tinklapį. Objekto aprašyme pateikiamas istorinis kontekstas (jei aktualu), bei
praktinė informacija, tačiau viskas atveriama viename tekste, neišskiriant
atskirų informacijos dalių, taip apsunkinant konkrečios informacijos paiešką.
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GALUTINIS PRODUKTAS
Pasirinkus visus dominančius objektus, straipsnius, ar top išteklių sąrašus,
vartotojas gali pasidalinti savo iškarpų albumu Facebook platformoje ar jį
atsispausdinti.

Nesusikūrus

paskyros,

albumo

naudojimas

ribotas,

neleidžiama jo atsispausdinti.
Susikūrus paskyrą vartotojas gali atsispausdinti savo albumą, tačiau
atspausdinamame dokumente pateikiami tik albume esančių objektų
pavadinimai ir nuotraukos. Norint gauti praktiškiausią galutinio produkto
versiją, užtektų išsisaugoti nuorodą ar susikurti paskyrą taip užtikrinant,
kad planas bus pasiekiamas ilgiau nei 30 dienų.
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APŽVALGA
Kelionės planavimo įrankis itin paprastas naudoti, tačiau nepakankamai
praktiškas. Tokio tipo įrankis labiau tinkamas idėjoms kaupti, o ne
konkrečiam kelionės planui kurti. Nors įrankis itin draugiškas vartotojui, nes
pridėti galima bet kokio tipo turinį, būtų naudingiau jei skirtingo tipo turinys
būtų kaupiamas skirtingose albumo dalyse, o ne kartu. Taip vartotojas
galėtų lengviau rasti jį dominusius išteklius pagal poreikį. Dabar prie albumo
pridedamas turinys rikiuojamas pagal pridėjimo pirmumą, o ne pagal tipą.
Nors modifikuoti (pridėti naujus ar pašalinanti nedominančius elementus)
itin paprasta, tačiau toks kelionės planas išties veikia labiau kaip iškarpų
albumas, o ne praktiškas kelionės vadovas. Susikūrus planą ir norint juo
naudotis, vartotojui reikėtų naudotis svetainėje išsaugoti planu ir gauti
informaciją apie kiekvieną elementą albume pasirenkant jį atskirai ir
atveriant jo polapį svetainėje. Jeigu kelionės planas glaustas - rasti
reikalingą anksčiau išsaugotą objektą ir jį atverti gali būti nesudėtinga,
tačiau kuriant ilgesnį planą, tokia sistema tampa nepraktiška, nes naviguotis
tarp didelio kiekio objektų kurių negalima rūšiuoti pagal skirtingus
parametrus tampa sudėtinga.
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Tačiau platforma tai atsveria
išsamiais, iš anksto sukurtais
maršrutais,

prie

kurių

pateikiama tiksli ir praktiška
informacija.

Vartotojas

pasirinkęs "Idėjos kelionei"
(angl. trip ideas) gali naršyti
tarp populiariausių maršrutų
pasiūlymų ar nurodyti savo
interesus

ir

gauti

personalizuotus pasiūlymus.
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IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI
Toks kelionės planavimo įrankis yra išskirtinis ir itin paprastas naudoti. Į
kelionės planą gali būti įtraukti ne tik konkretūs objektai, tačiau ir top
išteklių sąrašai, straipsniai, ir bet kuris polapis esantis svetainėje. Atvertus
bet kurį polapį - jį galima vieno mygruko paspaudimu pridėti prie savo
kelionės plano, taip sukuriant greitai pasiekiamą nuorodą į dominantį turinį
pačioje svetainėje.

Panašus atitikmuo būtų žymos (angl. bookmarks), kurias galima išsaugoti
naršyklėje, tad svetainėje naudojama tokia pati vidinė sistema.
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KATEGORIJOS IR
SKIRSTYMAS
Esant kelionės planavimo įrankio polapyje nėra galimybės naršyti tarp
skirtingų kategorijų. Tačiau turizmo ištekliai skirstomi pagal:
Kelionės tikslą (angl. destinations): geografinis skirstymas išskiriant
didžiuosius miestus ir pagal temą (taip pat kaip žemėlapyje);
Patirtis (angl. experiences): skirstymas iliustruojamas kitame puslapyje;
Kelionės idėjas (angl. trip ideas): maršrutų pasiūlymai. Nėra smulkesnių
kategorijų, galima filtruoti tik pasirinkus interesus;
Nakvynės vietos (angl. accommodation): 14 skirtingų nakvynės vietos
tipų, taip pat pateikiami teminiai sąrašai, pvz. neįprastos nakvynė
vietos (angl. unusual accommodation).
Skiltyje "Patirtys", turizmo ištekliai skirstomi pagal temą, įtraukiant ir
lokacijai unikalias kategorijas, kaip geneologija, ar Krikščioniškas paveldas.
Taip pat įtraukiamos ir transporto paslaugas teikiančios bendrovės, kaip
laivybos ar keltų įmonės.
Kadangi turizmo ištekliai išsamiausiai skirstomi skiltyje "patirtys", žemiau
pateikiamas tų išteklių išskirstymas.
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KATEGORIJOS
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ĮŽVALGOS
Stiprybės
Paprastas naudojimas;
Galima įtraukti įvairaus tipo turinį;
Pateikiami išsamūs sukurti maršrutai, juos galima filtruoti pagal
interesus.

Silpnybės
Nepraktiška informacija galutiniame produkte;
Negalima pridėti turinio esant planavimo įrankyje, reikia naršyti
svetainėje;
Turinys neskirstomas pagal tipą, rūšiuojamas tik pagal pridėjimo
eiliškumą;
Objektai esantys iškarpų albume, žemėlapyje atvaizduojami tik
pasirinkus vieną iš jų, nematomas bendras vaizdas;
Daug neveikiančių svetainės ir oficialių objektų svetainių nuorodų.
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PRANZŪZIJOS KELIONĖS
PLANAVIMO ĮRANKIS:
KONTEKSTAS

Skirta išskirtinai turizmo tikslams;
Išversta į dešimt kalbų;
·Internetinis adresas aiškus, tačiau lokalizuotas, apsunkinant raktinių
žodžių paiešką ("voyage" nėra populiariausias raktinis žodis ieškant
informacijos apie turizmą);
Lengva identifikuoti atsakingą instituciją, kontaktavimui pateikiama
D.U.K ir užklausos forma, kontaktai nepateikiami;
Svetainė sujungta su keturiomis socialinių medijų platformomis
(Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram).
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Top turizmo ištekliai
Kadangi platforma naudoja daug informacijos surinktos iš vartotojų, top
turizmo ištekliai taip pat nepateikiami juos parenkant atsakingai
organizacijai. Svetainėje pateikiami tik atskiri turizmo ištekliai ir siūlomi
maršrutai, o ne top išteklių sąrašai straipsniuose. kaip įprasta DMO
svetainėms. Šioje platformoje pateikiamas turizmo išteklių išdėstymas
labiau primena Trip Advisor, kur objektų populiarumą nusprendžia
vartotojai.
Norėdamas gauti populiariausius
ar geriausiai vertinamus turizmo
išteklius, vartotojas gali pasirinkti
atitinkamą rūšiavimo būdą.
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Teritorinis skirstymas
Pagrindiniame puslapyje pateikiamas žemėlapis, kuris matomas iškart
atvėrus svetainę. Pasirinkus regioną atveriamas smulkesnis jo skirstymas.
Antrame regiono žemėlapyje vartotojas gali pasirinkti konkretesnę lokaciją
arba atverti turizmo išteklius visam regionui.
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Vertinimo sistema
Kaip aprašoma Top išteklių skiltyje, turizmo išteklių vertinimas paliekamas
vartotojams. Šie gali kiekvieną objektą įvertinti dešimtbalėje sistemoje.
Rodomas vidutinis vartotojų skirtas vertinimas bei kiek vartotojų įvertino
konkretų objektą. Kai kuriose kategorijose galimas rūšiavimas pagal
populiarumą (vertinimų kiekį) ar aukščiausius vertinimus.

Įrankio populiarumas atsiskleidžia
restoranų skiltyje, kur vartotojų
vertinimų kiekis įkopia į dešimtis
tūkstančių.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: PRADŽIA
Svetainėje veikia maršruto planavimo įrankis, kuris pasiekiamas vienu
paspaudimu pagrindiniame puslapyje. Kelionės planas gali būti sudaromas
dviem būdais. Vartotojas gali naršyti svetainėje ir pridėti jį dominančius
turizmo objektus (kaupti mėgstamiausius) ir vėliau iš surinktų objektų,
pasirinkus pradžios ir pabaigos lokaciją, sudaryti maršrutą.

Planuojant maršurtą šiuo būdu, vartotojas gali lengviau prisitaikyti jį pagal
savo poreikius, tačiau tai reikalauja didesnių laiko sąnaudų ir daugiau žinių
apie šalies geografiją (reikia įrašyti pradžios ir pabaigos miestą,
nepateikiamas žemėlapis). Toks būdas taip pat yra tinkamas, jei vartotojas
žino konkrečius objektus, kuriuos norėtų aplankyti ir kad jie galimai patenka
į jo numatytą maršrutą.

120.

Gruodis, 2020

Antrasis maršruto planavimo būdas yra vartotojui nurodyti savo interesus ir
pomėgius, pagal kuriuos sugeneruojamas automatinis maršrutas. Vartotojui
vistiek būtina įrašyti pradžios ir pabaigos miestą. Kiti parametrai gali būti
modifikuojami pagal poreikį, tačiau norėdamas greitai gauti maršrutą,
vartotojas gali pasirinkti juos modifikuoti vėliau.
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Pirminiai įrankio pasirinkimai detalūs, tačiau neapsunkina vartotojo kelio,
nes jis gali palikti parametrus pateikiamus pradžioje ir juos vėliau keisti
pagal poreikį.
Šiame įrankyje prašoma nurodyti konkretų miestą, neleidžiama pasirinkti
regiono, tad vartotojui, dar nežinančiam tikslaus savo kelionės plano gali
būti sudėtinga adekvačiai pasirinkti miestą, ypač jei jis nėra pažįstamas su
valstybės geografija. Taip šiek tiek prieštaraujama kelionės planavimo
įrankio tiklsui, mat vartotojas planuodamas kelionę į vlastybę galimai eitų
naudotis tokiu įrankiu, kuris jam galėtų pasiūlyti maršrutą pagal jo norimus
aplankyti objektus. Tačiau vienintelis būdas gauti geografinių pasiūlymų
naudojantis šiuo įrankiu yra iš žemėlapio ir regioninio skirstymo.
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KELIONĖS PLANAVIMO
ĮRANKIS: NAUDOJIMAS
Nurodžius reikiamus parametrus, vartotojui pateikiamas maršrutas. Jo
kūrimas gali užtrukti iki minutės, tačiau praktikoje nebuvo užtrukęs ilgiau
nei penkias sekundes. Nurodės pirminius kelionės parametrus, vartotojas
gali bet kada juos pakeisti.
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Parengtas maršrutas pateikiamas su pilnu kelionės žemėlapiu, bei kiekvienos
dienos programa bei detaliu žemėlapiu. Bendras kelionės žemėlapis gali būti
eskportuojamas į GPS įrenginį, tačiau nėra detalus jį atvertus tinklapyje.
Kiekvienos

dienos

maršrutas
pateikiamas minučių
tikslumu, įtraukiant
laiką

pietums

vakarienei.

ir
Šalia

pateikiamas detalus
žemėlapis,

kuriame

galima pagal poreikį
matyti

restoranus,

viešbučius ar kitus
lankytinus objektus
(žymimi skirtingomis
ikonomis).
Pasirinkus automatinį maršruto kūrimą, vartotojui nepaliekama galimybė
lengvai pašalinti nedominančius konkrečius objektus ar pakeisti transporto
priemonę (visos kelionės nurodomos automobiliu).
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Automatiškai generuojant kelionės planą, visi lankomi objektai, kurie yra i
įtraukiami į sąrašą, patenka į "maršruto" (angl. itinerary) laukelį.

Norėdamas redaguoti automatiškai sugeneruotą kelionės planą, vartotojas
turi pasirinkti konkretų objektą, jį pašalinti iš "maršruto" ir atnaujinti
kelionės planą. Nors automatinio plano redagavimas tokiu būdu yra
įmanomas, jis nėra intuityvus ir reikalauja navigacijos tarp skirtingų polapių.

Kelionės plane, vartotojui pateikiamas smulkus kiekvienos dienos išdėstymas
su nuorodomis į lankytinų objektų polapius, bei vartotojų vertinimu.

Kelionės plane nenurodomas objektų darbo laikas ar rekomendacijos kada
vartotojas turėtų pradėti dieną, norint spėti į visus numatytus objektus.
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INFORMACIJA PRIE OBJEKTO
Pasirinkus konkretų objektą, vartotojui atveriamas polapis, kuriame jis
pirmiausia gali valdyti to objekto įtraukimą į maršrutą. Taip pat pateikiamos
profesionalios ir mėgėjiškos nuotraukos, bei objekto vertinimas.

Taip pat prie objekto pateikiama:
Aprašymas (istorinis, kultūrinis kontekstas, naudinga informacija);
Šalia esantys objektai (pagal poreikį galima pasirinkti nakvynės,
maitinimo vietas, kitus turistų traukos objektus;
Kaip nuvykti iki objekto (atveriama pop-up stiliaus lange, reikia nurodyti
konkretų išvykimo tašką);
Žemėlapis su ikonomis atvaizduojamais aplink esančiais ištekliais
Susiję straipsniai.
Nepateikiama darbo laiko informacija, bei lankymo kaina.
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GALUTINIS PRODUKTAS
Galutinis produktas yra sukurta PDF kelionės knygelė, kurią galima
parsisiųsti ar atsispausdinti. PDF dokumente pateikiama visa informacija ,
kuri randama internetinės svetainės kelionės plane (išskyrus detalius
kasdienos žemėlapius) ir papildomos detalės.
Dešimties dienų kelionės planas užima 51 puslapį. Pirmi aštuoni puslapiai
skiriami

regioniniams

aprašymams:

aplankomu

miestų

ar

regionų

informacijai, unikaliems maisto produktams ir pan.
Tuomet pateikiamas visas kelionės planas, kuriame nurodomas:
Aprašymas (kuris pateikiamas tinklapyje)
Objekto pavadinimas
Jį apibūdinanti frazė
Jo koordinatės
Vizito trukmė
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Galutinis produktas nemodifikuojamas, išlieka detalus ir ilgas, tačiau ne visa
informacija praktiška ir reikalinga. Toks galutinis produktas ir vadinamas
kelionių gidu, tad yra labiau tinkamas bendram susipažinimui su
planuojamomis aplankyti vietomis. Tačiau norint naudotis produktu su tikslu
greitai surasti konkrečią informaciją kelionės metu, toks produktas nėra
praktiškas.
Pačiam kelionės planui šiame gide skiriama 21-as puslapis. Pabaigoje dar 14
puslapių skiriama nakvynės vietų sąrašams kelionės metu aplankomuose
miestuose be praktiškų nuorodų. Prie kai kurių pateikiamas adresas.
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APŽVALGA
Kelionės planavimo įrankis paprastas naudoti, tačiau sukūrus kelionę
vartotojui sunku ją praktiškai pritaikyti. Informacija prie objektų skirtinga,
ne visada praktiška, daug dėmesio skiriama bendram istoriniam ar
architektūriniam kontekstui, tačiau gali nebūti, pvz. darbo valandų.
Nors svetainės dizainas ir nėra modernus, atrodo jog įrankis dar yra
populiarus (net ir esanti aštuntoje vietoje Google paieškos rezultatuose, jis
yra praktiškiausias interaktyvus kelionės įrankis Prancūzijai tarp tų
rezultatų).
Objektams ir maršrutams priskiriami vartotojų vertinimai. Rodomas jų
skaičius skatina pasitikėti platforma, ypač kai vertinimų skaičius aukštesnis.
Tiek kelionės planas tiek galutinis produktas labiau tinkamas bendram
susipažinimui ir skirtingų maršrutų planavimui prieš kelionę, tačiau norint
kelionės metu gauti praktišką informaciją, vartotojai gali būti linkę naudoti
tiesiog internetinę paiešką, nes pateikiamas kelionės planas yra ilgas, jame
daug nepraktiškų detalių, būtų sudėtinga vykdyti paiešką.
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IŠSKIRTINIAI SPRENDIMAI
Galutinis produktas, kuriuo sukuriama personalizuotas kelionių gidas, yra
retai

sutinkamas

sprendimas.

Norint

galutinį

produktą

paversti

patrauklesniu, jis galėtų būti trumpinamas, sistemingai pateikiama praktinė
infromacija.
Tačiau vartotojams mėgstantiems itin detalų kontekstą keliaujant,
dabartinis galutinis produktas taip pat galėtų būti patrauklus (ypač
vyresniems keliautojams).
Aktyviai

veikianti

vartotojų

vertinimų

sistema

svetainėje

sukuria

autoritetiškumą, net ir esant senesniam dizainui.
Kitas unikalus sprendimas yra objektų palyginimas. Pasirinkus keletą veiklų
ar objektų, galima palyginti apie juos skelbiamą informaciją.
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KATEGORIJOS IR
SKIRSTYMAS
Platformoje ištekliai skirstomi tik pagal lokaciją (regioną ar miestą) ir
septynias stambias kategorijas. Prieš pradedant naudotis svetaine,
vartotojas pasirenka miestą ir visi ištekliai rodomi šiose kategorijose yra
pateikiami tik tame mieste.
Turizmas: muziejai, galerijos, istoriniai pastatai bei kiti turistų traukos
taškai;
Gastronomija: unikalūs ar populiarūs patiekalai;
Išvykos: pėsčiųjų ir dviračių maršrutai;
Veiklos: ekskursijos, pramogos muziejuose ir galerijose;
Renginiai: metinis renginių kalendorius su reguliariai vykstančių renginių
datomis;
Restoranai: lokacijoje esantys restoranai;
Nakvynės vietos: skirstoma į viešbučius, atostogu namelius, B&B,
kempingus, kelionės draudimas.
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ĮŽVALGOS
Stiprybės
Paprastas naudojimas;
Paprasta in-house objektų vertinimo sistema, aktyvus vartotojai;
Įtraukiantis pirmasis kelionės parametrų pasirinkimo laukelis
(dėmesys kreipiamas į interesus ir bendrus keliavimo įpročius, o ne
tik į konkrečias turizmo išteklių kategorijas);
Kelionės planas sugeneruojamas greitai;
Galimybė palyginti keletą restoranų ar viešbučių.

Silpnybės
Pasenęs svetainės dizainas;
Tam, kad sukurti kelionės planą, būtina įvesti konkrečius pradžios ir
pabaigos taškus;
Sunku modifikuoti sukurtą kelionės planą (pvz: negalima pakeisti
transporto priemonės), sunku pridėti ar pašalinti turizmo objektus
(reikalauja navigacijos tarp skirtingų polapių);
Nėra tikslaus visos kelionės maršruto, tik atskirų dienų.
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BAIGIAMOSIOS ĮŽVALGOS
Išanalizavus pasirinktus šešis kelionės planavimo pavyzdžius, pastebėtos
dažnai pasikartojančios klaidos ir stipriosios įrankių pusės.
Didelė dalis analizės metu identifikuotų stipriųjų pusių sutampa su ekspertų
konsultacijos metu išskirtais sėkmės požymiais, tačiau analizė leido tiksliau
įvardinti ir iliustruoti, kaip tokie sėkmės požymiai veikia praktikoje. Dažnai
sutinkami pranašumai yra:
Patogaus naudojimo ir greitai užsikraunantis bei generuojantis galutinį
produktą, kelionės planavimo įrankis. Patogumas išreiškiamas galimybe
vartotojui lengvai naviguotis tarp skirtingos informacijos, neatverčiant
kiekvienos informacijos dalies naujame polapyje ar kortelėje, o išlaikant
interaktyvaus įrankio polapį (pvz. pusė vaizdo užima žemėlapis, o kitą
pusė naudojama naviguotis ir pasirinkti skirtingus turizmo išteklius ir
ieškant informacijos apie juos), nepametant progreso ar leidžiant
vartotojui

lengvai

grįžti

reikiamą

kiekį

žingsnių

atgal,

bei

neperkrautomis pritaikymo galimybėmis.
Būtinas sėkmei požymis - praktiška ir aiškiai išskirstytą informacija
prie atskirų turizmo objektų.
Bet kokio pobūdžio turistų vertinimai.
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Įrankiams išskirtinumo suteikia dėmesys unikalioms lokacijai kategorijoms ir
subkategorijoms,

paliekant

bendras

kategorijas

stambesnes

(pvz.

neskiriant kavinių ir restoranų atskirai, tačiau išskiriant subkategoriją
vietinei virtuvei. Pasirinkimas išskirti ar daugiau dėmesio skirti unikalioms
turizmo kategorijoms or veikloms gali padėti stiprinti nacionalinį prekės
ženklą ir kreipti vartotoją link lokacijai būdingų ar unikalių turizmo išteklių.

Tačiau net ir patogūs bei vizualiai patrauklūs įrankiai vartotojams kelia
sunkumų. Dažniausiai pasitaikančios silpnybės yra:
Nepraktiškas ar didelės apimties į PDF ar kitą formatą eksportuojamas
galutinis produktas.
Nesistemingi, nepraktiški aprašymai prie objektų.
Per daug kategorijų, subkategorijų ar žymų, vartotojas apkraunamas
informacija.
Neveikiančios funkcijos ar nuorodos.

Detalios techninės, konteksto, struktūros ir funkcijų bei turinio stiprybės ir
silpnybės identifikuotos analizės metu išskiriamos sekančiuose puslapiuose.

134.

Gruodis, 2020

STIPRYBĖS
Techninės
Kelionės planas sugeneruojamas greitai;
Patogus įrankio naudojimasis - ir informacija apie išteklius ir
žemėlapis išlieka tame pačiame lape, nereikia naviguotis tarp
skirtingų polapių;

Konteksto
Išskirtos atskiros kategorijos ir subkategorijos verslo turizmui.
Matoma kada paskutinį kartą buvo atnaujinta informacija apie
konkretų turizmo objektą ir tos informacijos šaltinį;
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STIPRYBĖS
Struktūros ir funkcijų
Paprastas naudojimas;
Lengva sudaryti maršrutą ir jį keisti;
Vartotojui pažįstamas dizainas ir funkcijų išdėstymas;
Galima rinkti (mėgstamiausiuose) įvairaus tipo turinį;
Kelionės planas generuojamas ne filtruojant pagal kategorijas, o
pasirenkant keliavimo įpročiu (su šeima, intensyvi, poilsinė,
pažintinė kelionė, ar domina populiariausi objektai ar mažiau
žinomi ir pan.);
Galimybė palyginti keletą restoranų ar viešbučių;
Suteikiamas ne tik kelionės planas, bet ir kelionės maršrutas;
Ribotas kiekis kategorijų, nesistengiama jas kiek galima smulkinti,
taip palengvinamas naudojimas;
Galimybė redaguoti visas plano dalis pagal poreikį arba naudotis
įrankio sugeneruotu planu.
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STIPRYBĖS
Turinio
Integruotas ar vietinis vertinimas prie visų ar svarbesnių objektų,
matomi kitų turistų komentarai;
Pateikiami išsamūs sukurti maršrutai, juos galima filtruoti pagal
interesus;
Išsami, aiški ir struktūruota informacija prie objektų;
Ypatingas dėmesys skiriamas unikalioms lokacijos pramogoms,
taip stiprinant nacionalinį prekės ženklą. Bendrinės kategorijos
(pvz., nakvynės ar maitinimo vietos) neskirstomos į smulkias
kategorijas;
Išsamus galutinis produktas (kelionės planas).

137.

Gruodis, 2020

SILPNYBĖS
Techninės
Nepaaiškinama kaip išsaugomas progresas naudojantis įrankiu,
neaiškios

funkcijos

(pvz.

neaišku

ką

galima

pridėti

į

mėgstamiausius);
Konteksto
Pasenęs dizainas, neveikiančios vidinės ar išorinės nuorodos;
Vertinimas nesuteikia grįžtamojo ryšio;
Nesistemingas

informacijos

pateikimas.

Turinys

pateikiamas

straipsniais, valdiklių (widget) rinkiniais, kurie veda į oficialius
tinklapius. Sunkiai suprantama logika;
Turinys nepraktiškas, nepateikiama informacija apie konkrečius
objektus.
Turinio
Nepraktiška informacija galutiniame produkte;
Informacija produkte (kelionės plane) skirstoma pagal pridėjimo
eiliškumą, ne pagal tipą;
Sudėtingas, nepraktiškas ar per didelis eksportuojamas produktas
(žemėlapis ar kelionės planas).

138.

Gruodis, 2020

SILPNYBĖS
Struktūros ir funkcijų:
Negalima pridėti turinio esant planavimo įrankyje, reikia naršyti
svetainėje;
Surinkti objektai produkte (žemėlapyje) atvaizduojami po vieną,
nėra bendro vaizdo;
Tam kad pradėtum naudotis įrankiu, reikalinga konkreti informacija
(pvz. pradžios ir pabaigos taškai);
Daug subkategorijų, neaiškus jų skirstymas
Žemėlapio dizainas riboja funkcijas. Negalima iš objektų susikurti
maršruto.
Didelis objektų kiekis kiekvienoje kategorijoje, sunku pasirinkti
Nepatogus objektų atvaizdavimas produkte (žemėlapyje), reikia
pasirinkti po vieną, kad sužinotum kurį objektą atvaizduoja kiekviena
žyma;
Į galutinį maršrutą galima įtraukti tik ribotą kiekį objektų;
Nepateikiamas visos kelionės planas tik kiekvienos dienos atskirai;
Sudėtinga modifikuoti galutinį produktą (kelionės planą), reikia
naviguotis skirtinguose polapiuose.
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