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Designing the user experience for dispatcher terminals - an example of good practice at 
Iskratel 

Many companies in various sectors in industry discovered that just designing and developing 
products and services is insufficient for success. With the increasing competition and continuous 
improvements in the industry, factors like product functionality and technical reliability are self-
evident. Frequently, it is the pleasant user experience that differentiates a successful product or 
service from the competitors. At Iskratel we are aware of this issue and so we began to integrate 
user experience into the product development lifecycle. We are paying close attention to user 
experience from the beginning of the development lifecycle until the final results. This article 
discusses the design of the user experience for Iskratel’s product - dispatcher terminal used by 
railway operators. Methods for evaluating user experience that are going to be used in our future 
work are presented. 

 

Kratek pregled prispevka 

V zadnjem času so mnoga podjetja v različnih panogah v industriji in gospodarstvu  ugotovila, 
da je samo oblikovanje in razvoj produktov ter rešitev postalo premalo za uspešno poslovanje. 
Dejavniki kot so funkcionalnost in tehnična zanesljivosti produktov ter rešitev, so zaradi vedno 
večje konkurence in nenehne izboljšave v industriji postali samoumevne. Vedno pogosteje je 
prijetna uporabniška izkušnja tista, ki naredi produkta ali rešitev uspešnejši od konkurenčnih. V 
podjetju Iskratel d.o.o., Kranj se zavedamo tega. Zato smo začeli vpeljevati uporabniško izkušnjo v 
razvojni proces produktov tako, da za njo skrbimo od samega začetka razvoja pa do končnih 
rezultatov. V tem članku je opisan primer snovanja uporabniške izkušnje za Iskratelov produkt 
dispečerski terminal, ki ga uporabljajo železniški operaterji. Predstavljene so metode za ocenjevanje 
uporabniške izkušnje s strani dejanskih uporabnikov, ki bodo uporabljene v bodočem delu.  

 

 

 

 

 

 

 



1 Uvod  

V današnjem svetu je ponudba izdelkov, 
storitev in rešitev, ki imajo nešteto 
funkcionalnosti in so tehnično zanesljivi, zelo 
razširjena. Uspešna podjetja so ugotovila, da je 
največkrat pozitivna uporabniška izkušnja ta, ki 
prinaša konkurenčno prednost pred ostalimi 
izdelki na trgu. Zato smo v podjetju Iskratel 
začeli vpeljevati uporabniško izkušnjo v 
razvojni proces produktov tako, da za njo 
skrbimo od samega začetka, pri definiciji 
produktnih zahtev in zelo zgodnje faze razvoja 
vse do končnih rezultatov in priprave za bodoče 
verzije. V Iskratelov produktni portfolij spadajo  
dispečerski terminali, ki so del rešitve 
dispečerskih postajnih sistemov. V nadaljevanju 
smo dispečerske terminale bolj podrobno 
predstavili. Opisali smo kaj je uporabniško 
usmerjeno načrtovanje in oblikovanje izdelkov 
ter kako se vključujejo uporabniki v posameznih 
fazah razvoja. Predstavili smo primer snovanja 
uporabniške izkušnje za dispečerski terminal in 
opisali metode za ocenjevanje uporabniške 
izkušnje, ki jih bomo uporabili v bodočem delu.  

2 Dispečerski terminal  

Dispečerski terminal je del kompleksnega 
komunikacijskega sistema OTZ (operativno 
tehnološke zveze) prilagojenega okoljem z 
distribuirano omrežno topologijo. Na področju 
operativnih tehnoloških komunikacij podjetje 
Iskratel ponuja rešitev dispečerskega postajnega 
sistema, ki je primeren za železniška omrežja. 
Sistem omogoča operativno vodenje in 
upravljanje vlakovnega prometa, delo različnih 
železniških oddelkov in uprav ter prenos 
informacij, pomembnih za varno vodenje 
prometa. Operativno tehnološke zveze na 
železnici predstavljajo segment teleko-
munikacij, ki dejansko omogoča odvijanje 
železniškega prometa, poleg tega pa tudi tekoče 
vzdrževanje prometne infrastrukture. Zato je 
temu namenjena zelo velika pozornost, 
predvsem zaradi zagotavljanja varnosti, 
zanesljivosti oz. razpoložljivosti sistema in 

omrežja, pa tudi operativnosti – dosegljivosti v 
vsakem trenutku.  

Dispečerski postajni sistemi so realizirani 
vzdolž železniške trase na določenem odseku z 
relativno visokim številom železniških postaj. 
Osnovo sistema predstavljajo tako imenovani 
dispečerski krogi, ki so realizirani po principu 
konferenčnih zvez in preko katerih dispečer 
komunicira z ostalimi udeleženci vzdolž trase. 
Dispečer kliče udeležence na 3 načine: 
individualno, po skupinah in vse hkrati, pri 
čemer se poslužuje sistema selektivnih pozivov.  

Vsi udeleženci komunicirajo preko skupnega 
kanala, ki je stalno vzpostavljen in s tem imajo 
vsi možnost poslušanja, lahko pa se tudi aktivno 
vključijo v pogovor. Dispečer ima linijo stalno 
»odprto«, to pomeni da posluša vse klice, ki se 
vršijo v dispečerskem krogu, tako da ima 
popoln nadzor nad celotnim dogajanjem znotraj 
dispečerskega kroga. Del dispečerskega 
postajnega sistema so tudi zveze v okviru 
posamezne postaje ter medpostajne in progovne 
zveze. 

Dispečerski terminal je večfunkcijska naprava, 
ki združuje funkcionalnosti telefona, 
konferenčne enote, posredovalnega mesta in 
krmilne enote. Obstaja več tipov dispečerskih 
terminalov. GSM-R dispečerski terminali se v 
GSM-R omrežje povezujejo preko PBX ali 
dispečerskih postajnih sistemov z ISDN 
funkcionalnostjo ali pa brezžično po GPRS.  

 

 

Slika 1:Arhitektura GSM-R rešitve 

 



Vedno večje število držav uporablja fiksni 
GSM-R terminal. Takšen terminal razpolaga z 
različnimi pripomočki: brezžične slušalke, 
tipkovnice, ročne slušalke, mikrofoni, zasloni na 
dotik,… Tako imenovani fiksni dispečerji 
morajo podpirati mnogo več kot samo 
upravljanje s klici. To je na primer: upravljanje 
s teksti, upravljanje s službami, dinamično listo 
bližnjih vlakov, telefonskimi imeniki, seznami 
klicev in dogodkov ter z oddaljenim nadzorom. 
Osnovna vhodna enota dispečerskega terminala 
je zaslon na dotik. Poleg zaslona na dotik ima 
dispečerski terminal vgrajeno prilagojeno 
tipkovnico s telefonsko slušalko. Za govorno 
komunikacijo se uporablja zunanji mikrofon in 
zvočniki oziroma slušalke.  

 

 

Slika 2: Dispečerski terminal 

Dispečerski terminal se pojavlja v več vlogah in 
sicer kot primarni dispečer, postajni dispečer, 
premikalni dispečer in temu prilagojene so tudi 
uporabniške funkcije. Osnova dispečerskega 
terminala je uporabniška aplikacija nameščena 
na namenski strojni opremi (terminal z 
zaslonom na dotik). Jedro aplikacije predstavlja 
telefonski oziroma komunikacijski modul na 
katerega je povezan uporabniški vmesnik. 
Uporabniški vmesnik dispečerskega terminala 
ponuja številne funkcije v različnih vlogah zato 
je ključno, da omogoča enostavno in 
nedvoumno uporabo najpomembnejših funkcij 
še posebej v izrednih okoliščinah.  

3 Uporabniška izkušnja 

V definiciji uporabniške izkušnje so zajeti 
uporabnikove emocije, prepričanja, preference, 
dojemanja, fizični in psihični odzivi, obnašanja 
ter dosežki, ki se dogajajo pred, med in po 
uporabi izdelka. Uporabniška izkušnja 
predstavlja temelj za uspeh izdelka. Pozitivna 
uporabniška izkušnja sama po sebi ne zagotavlja 
uspeha. Kakorkoli, slaba uporabniška izkušnja v 
večino primerov predstavlja hitro pot do 
neuspeha [2]. Na uporabniško izkušnjo vpliva 
veliko faktorjev. Kaj naredi uporabniško 
izkušnjo pozitivno se razlikuje med 
posamezniki, izdelki, nalogami itn. V splošnem, 
so izdelki s pozitivno  uporabniško izkušnjo [3]: 

 Funkcionalni – Uporabniki lahko 
izpolnijo svoje cilje. 

 Uporabniško prijazni –  Uporabniki lahko 
hitro in  enostavno opravljajo naloge.   

 Zaželeni – Uporabniki uživajo svoje 
izkušnje. 

 

3.1 Uporabniško usmerjeno oblikovanje in 
načrtovanje izdelkov 

Aktivno vključevanje uporabnikov v 
procesu načrtovanja in oblikovanja ter jasno 
razumevanje uporabniških zahtev in nalog 
predstavlja uporabniško usmerjeno načrtovanje 
in oblikovanje izdelkov. Osnovna načela 
uporabniško usmerjenega načrtovanja so [4]: 

 Zgodnja osredotočenost na uporabnike in 
njegove naloge. 

Poleg osnovne identifikacije in kategorizacije 
uporabnikov je potreben neposreden stik med 
uporabniki in razvojno ekipo v celotnem 
razvojnem ter produktnem življenjskem ciklu. 
Pri tem mora biti zbiranje informacij od oziroma 
za uporabnike sistematično in strukturirano. 
 
 Uporabniško ocenjevanje izdelka. 

Poudarek je na vedenjskih meritvah 
enostavnosti učenja in uporabe ter stopnjo 
uporabniškega zadovoljstva že zgodaj v procesu 



načrtovanj ter skozi razvoj in testiranje 
prototipov z dejanskimi uporabniki. 

 Iterativno oblikovanje in testiranje. 

Pravo iterativno oblikovanje omogoča 
ponovno snovanje ideje glede na zgodnje 
testiranje konceptualnih modelov in 
oblikovalskih idej.  

 

3.2 Vključevanje uporabnikov v posamezne 
faze razvojnega procesa  

Različna podjetja različno definirajo 
posamezne faze njihovih razvojnih procesov. V 
splošnem se lahko razvojni proces razdeli na tri 
glavne faze:  konceptualizacija, razvoj in 
sprostitev na trg.  Pri konceptualizaciji se začne 
oblikovati ideja o tem kakšen bo izdelek. V 
naslednji fazi, razvoj, se začetna ideja razvije v 
izdelek, ki je pripravljen za dostavo na trg. Faza 
dostave izdelka na tržišče se nanaša na 
sprostitev trenutnega izdelka na tržišče kot tudi 
izdaje vsake naslednje verzije izdelka. Čim 
večje je upoštevanje uporabniške izkušnje v 
vsaki fazi, tem večja je možnost, da bo izdelek 
uspešen.    

Ugotavljanje ali  je izdelek uporaben za 
njegove bodoče uporabnike je ključnega 
pomena v fazi konceptualizacije. Obstajajo 
različni učinkoviti načini za zagotavljanje 
potrebnih informacij za razvoj uporabnih 
izdelkov ter razumevanje uporabniških potreb in 
želja. Med najbolj pogosto uporabljene spadajo: 
uporabniške raziskave in intervjuji, opazovanje 
uporabnikov v njihovem okolju, vprašalniki, 
fokusne skupine, povezana poizvedovanja, 
razvrščanja kartic, oblikovanje person itn.   

Oblikovanje konceptne ideje v izdelek, ki je 
pripravljen za sprostitev na tržišče je iterativen 
proces. Pri vsaki iteraciji je potrebno ostati v 
stiku z uporabniki ter zagotoviti, da izdelek 
sreča ali celo presega uporabnikova 
pričakovanja. Dober pristop, v zgodnjih fazah 
razvoja je izvajanje uporabniškega testiranja s 
preprostimi prototipi na papirju. Prototipi na 
papirju posredujejo predvidene funkcionalnosti 
in strukturo izdelka ter omogočajo, da 

uporabniki vplivajo na oblikovanje izdelka in 
njegove funkcionalnosti še preden je izdelek 
dokončno definiran.  

Pri nadaljnjem razvoju, ki vključuje vedno 
bolj zapletene iteracije, neprekinjeno 
uporabniško testiranje odkriva razne 
funkcionalne in uporabniške težave ter preverja 
ali zasnova zagotavlja načrtovane 
funkcionalnosti.  

Ko se izdelek odda na tržišče, se celotni 
proces začne znova. Informacije zbrane s strani 
podpornih klicev, marketinških raziskav,  
prodajalcev, itn. predstavljajo osnovo za 
snovanje nove, izboljšane verzije izdelka.  

S pravilnim vključevanjem uporabnikov v 
razvojno življenjski cikel, projektna skupina 
neprekinjeno dobiva povratne informacije o tem 
ali izdelek dosega zastavljene cilje [5]. Na tak 
način, se lahko projektna skupina izogne 
nepotrebnim predelavam ter zagotovi  
pravočasno dostavo izdelka  na trgu  v mejah 
določenega proračuna.  
Z upoštevanjem uporabniške izkušnje v vsaki 
fazi razvojnega procesa izdelkov, podjetja lahko 
lažje zagotovijo, da so ustvarili izdelek, ki je za 
bodoče uporabnike koristen, uporabniško 
prijazen ter zaželen.  
 

4 Snovanje uporabniške izkušnje za 
dispečerske sisteme 

Do nedavnega v podjetju Iskratel kupci oz. 
resnični uporabniki v večini primerov niso bili 
vključeni v proces ocenjevanja izdelkov s 
stališča uporabniške izkušnje. Posledično  
uporabnikova mnenja, želje in navade niso bili 
zadovoljivo vključeni v zahteve za produkt [6]. 
Pri dispečerskih terminalih za železnice smo 
želeli doseči povečano zadovoljstvo naših 
kupcev ter doseči prijetno uporabniško izkušnjo. 
V ta namen smo začeli tesno sodelovati s 
kupcem vse od definiranja produktnih zahtev do 
testiranja nove tehnologije pri kupcu. Po 
konceptualizaciji izdelka, smo potencialne 
kupce obiskali v njihovem delovnem okolju. 
Opazovali smo jih pri delu in tako ugotavljali 
njihove navade pri delu z obstoječim sistemom. 



Dejanske uporabnike smo spraševali kakšne 
funkcionalnosti najbolj pogosto uporabljajo, kaj 
jih moti pri obstoječih sistemih, kaj bi želeli 
imeti izboljšano pri novem izdelku itn.  Začetni 
koncept izdelka smo izboljšali s pridobljenimi 
uporabnikovimi mnenji in željami ter tako 
zaključili produktne zahteve za dispečerski 
terminal. V naslednji fazi smo začeli delati na 
grafičnem vmesniku dispečerskega terminala. 
Oblikovali smo prototip na papirju in ga 
izboljševali tako dolgo, dokler ga nismo potrdili 
v projektni skupini.  Na osnovi potrjenega 
prototipa ter navodila za oblikovanje aplikacije 
za zaslon na dotik [7] smo oblikovali prvi 
predlog grafičnega vmesnika dispečerskega 
terminala - Slika 3 [8].  

 

 

Slika 3: Prvi predlog za grafični vmesnik 
dispečerskega terminala 

 

Predlog je bil ocenjen strokovno (s 
hevristično evaluacijo) ter s pomočjo 
uporabnikov (intervjuji). Rezultate ocenjevanja 
smo analizirali, jih uporabili in tako izboljšali 
prvi predlog grafičnega vmesnika. Končni 
izgled grafičnega vmesnika dispečerskega 
terminala je prikazan na Sliki 4.  

 

 

Slika 4: Končni grafični vmesnika 
dispečerskega terminala 

5 Ocenjevanje uporabniške izkušnje 
dispečerskega terminala  

Uporabniško izkušnjo dispečerskega 
terminala bomo v bodočem delu ocenjevali na 
več načinov in sicer: strokovno in s pomočjo 
dejanskih uporabnikov dispečerskih sistemov. 
Za strokovno ocenjevanje bomo uporabili 
metodo hevristične evaluacije, pri kateri 
ocenjevalci odločajo, ali so načrtovalni elementi 
uporabniškega vmesnika v skladu z določenimi 
uporabniškimi principi [9]. Za uporabniško 
ocenjevanje bomo uporabili vprašalnik SUS 
(System Usability Scale). Vprašalnik SUS je 
kratek in enostaven ter obravnava različne 
vidike uporabnikove reakcije na celotni sistem 
[10]. Poleg SUS-a bomo z uporabniki izvedli 
krajše intervjuje ter merili čase za določene 
naloge, ki jih bodo opravljali s pomočjo 
dispečerskega terminala.   

6 Zaključek 

V tem članku smo opisali snovanje 
uporabniške izkušnje za dispečerske terminale, 
ki so del dispečerskih postajnih sistemov. Za 
boljše razumevanje uporabniških zahtev in 
nalog smo v posameznih fazah razvojnega 
procesa aktivno vključevali uporabnike 
dispečerskih sistemov.  Del rezultata našega 
dela, končni izgled grafičnega vmesnika 
dispečerskih terminalov, je prikazan v članku. 
Na koncu smo predstavili metode ocenjevanja, 



strokovno in dve uporabniški, ki jih bomo 
uporabili za ocenjevanje uporabniške izkušnje 
končne oblike dispečerskega terminala. 
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