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CEL:

Naszym zadaniem jest stworzenie banku dostosowanego do 

potrzeb naszych klientów. Pragnę tutaj w tym projekcie 

zwrócić uwagę na osoby :

 Starsze

 Niedowidzące

 Niedosłyszące



Co mamy zrobić?

Dzisiejsze pokolenie starszych osób wie już co to komputer i internet

dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na bankowość mobilną i 

internetową. Nie wolno zakładać, że te osoby sobie nie poradzą z obsługą 

tego sprzętu tutaj raczej obowiązek leży na nas abyśmy to MY im 

pomogli korzystać z tego. Tak aby korzystanie było proste w obsłudze, 

ponieważ są to osoby, którym będzie zależało na wykonaniu 

najprostszych czynności np. 

 sprawdzenie środków na koncie,

 przelew bankowy, 

 zasilenie konta telefonu,

 ewentualnie założenie lokaty lub konta oszczędnościowego ( z 

większym naciskiem na tą drugą opcje).



W jaki sposób?

Trzeba pomyśleć nad nową szatą graficzną dla starszych osób ale też dać wybór 

innym klientom, dlatego preferuję osobne zakładki dla różnych typów naszych 

klientów. 

Zacznę w krokach od przebiegu logowania się internetowego do Państwa banku: 

 1. Wpisuję w wyszukiwarce Googla „bgż bnp paribas”, klikam w pierwszą 

propozycję.



 2. Znajdują się na głównej stronie banku i już jako osoba starsza mam 

problem z zalogowaniem się na swoje konto, ponieważ :

1) Litery są za małe

2) Nie ma ZNACZNIE wyszczególnionych przejść do typów klienta a także samej 

formy „zaloguj się”

3) I od razu rzuca się multum kolorowych reklam, które odwracają uwagę 

starszej osoby i wprawiają ją w zamęt, ponieważ musi ona zacząć się 

rozglądać po stronie za tym czego szuka czyli dostępu do swojego banku

 3. Odnajduję w końcu zakładkę „zaloguj się” i mam propozycje 

klientów gdzie nazwa mojej osoby „Pl@net” nic dokładniej mi nie 

mówi.

 4. Dopiero pod spodem zauważam drobnym drukiem dla „Klientów 

Indywidualnych” i domyślam się, że chodzi o mnie.



Proponuję:

 już na wstępie PODKREŚLIĆ ZNACZĄCO OPCJE „ZALOGUJ SIĘ” tak aby 

odróżniała się ona od reszty na stronie banku i stanowiła sedno sprawy.



 a) już na pierwszej stronie obok z „ Klienci Indywidualni” pojawiła się 

zakładka DLA SENIORA 

 b) lub po naciśnięciu „zaloguj się” gdzie przechodzimy do sekcji wyboru typu 

klienta tam pojawia się zakładka DLA SENIORA, przyda się ona również dla 

osób niedowidzących natomiast nie wiem jak z osobami niedosłyszącymi, czy 

również kładziemy na nich nacisk



 Po zalogowaniu się do sekcji „Dla Seniora” mamy do czynienia z inna szata 

graficzną niż przy wcześniejszych panelach. Oczywiście zachowujemy 

kolorystykę charakterystyczną dla naszego banku natomiast układ poleceń i 

sposób ich przedstawienia musi być najprostszy z możliwych tak aby osoby 

starsze nie miały problemu ze znalezieniem tego czego potrzebują. Trzeba 

tutaj zwrócić uwagę na większą czcionkę i prosty język a także brak reklam. 

 Uwzględniając osoby niedowidzące można zrobić osobną nakładkę dźwiękową 

którą po zalogowaniu możemy włączyć ( osoba zalogowana ma wybór +z 

dźwiękiem –bez dźwięku) różnica polega na tym, że wprowadzamy możliwość 

odczytywania poleceń po naciśnięciu myszką. 



Podsumowując:

Zarówno bankowość internetowa jak też mobilna powinny opierać się na 

tym samym celu. Zakładam, że Państwa aplikacja  mobilna jest 

prowadzona na podobnej zasadzie co strona internetowa i już od 

początku ułatwiłabym dostęp do korzystania z niej a więc,

 wyszczególniam opcję logowania, 

 następnie mam podział na typy klienta

 i ostatecznie po wyborze zakładki „Dla Seniora” opcja (z dźwiękiem lub bez) 

 PAMIĘTAMY: duże litery, przejrzyste zakładki sygnalizujące: przelew, 

informacje o moim koncie, doładowanie telefonu, informacje o banku.



Ciężko jest mi przedstawić swoją wizję takiego banku w pracy 

konkursowej gdzie muszę zmieścić się w kilku slajdach i nie mogę tego 

opisać w sposób tak dokładny jakbym chciała Dopiero po kontakcie 

osobistym myślę, że znaleźlibyśmy wspólnie idealne rozwiązanie, dlatego 

zachęcam do wybrania właśnie mojego projektu, ponieważ uważam, że 

jestem osobą tak kreatywną, że mogę pomóc Państwu a przede 

wszystkim waszym przyszłym klientom. 

Dziękuję za uwagę 


