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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Prototypowanie aplikacji mobilnych
 
UX/MOBILE
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
Szkolenie Prototypowania aplikacji mobilnych przedstawia narzędzia i techniki do prototypowania

aplikacji na urządzenia mobilne
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Zapoznanie się z różnicami w prototypowaniu na urządzenia z systemami iOS, Android, Windows

Nauka technik i obsługi narzędzi wykorzystywanych w pracy projektanta UX, Analityka

biznesowego i Product Menadżera

Przećwiczenie etapu prototypowania pomysłu na nową aplikację i nową funkcjonalność już

istniejącej aplikacji

Po warsztatach uczestnicy powinni być w stanie samodzielnie zaprojektować prototyp aplikacji

mobilnej w celu prezentacji klientom, testowania z użytkownikami lub jako uzupełnienie

specyfikacji wymagań
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie Prototypowania aplikacji mobilnych prowadzone będzie w formie praktycznych

warsztatów z naciskiem na przykłady wykorzystania zdobytej wiedzy, przedstawionych technik i

narzędzi

Uczestnicy poznają i przećwiczą etap tworzenia prototypu aplikacji mobilnej z wykorzystaniem

różnych technik i narzędzi oraz będą w stanie samodzielnie zaprojektować prototyp w celu

prezentacji klientom, testowania z użytkownikami lub oceny trafności pomysłu biznesowego

nowej aplikacji lub funkcjonalności

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie

warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności

związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp

do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Analitycy biznesowi, testerzy, kierownicy projektów chcący wzbogacić swój warsztat pracy o

umiejętność projektowania aplikacji mobilnych

Osoby chcące przygotować się do pracy projektanta User Experience
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Program 
..............................................................................................................................................................

Etap przygotowania do tworzenia prototypu aplikacji
Co chcemy zaprojektować?
Określenie grupy docelowej, potrzeb i ograniczeń użytkowników naszej aplikacji i usługi
Określenie urządzeń na które będziemy prototypować - trudności, ograniczenia i różnice w
podejściu

Zasady projektowania na urządzenia mobilne
Różnice w prototypowaniu na urządzenia z iOS, Android, Windows
Specyficzne elementy interfejsu
Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Tradycyjne metody prototypowania
Szkice
Makiety

Narzędzia do tworzenia wysokiej jakości klikalnych prototypów
Prezentacja i nauka obsługi popularnych narzędzi

Ćwiczenia i warsztat tworzenia prototypu
Wykonasz klikalny prototyp graficzny wysokiej jakości
Wykonasz prototyp zmian w istniejącej aplikacji

Metody wykorzystanie stworzonego prototypu
Wykorzystanie prototypu w pracy Analityka Biznesowego, Product Ownera i zespołu
developerskiego
Wykorzystanie w pracy z klientem i do weryfikacji trafności pomysłu biznesowego na
aplikację i usługę


