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PROJEKTOWANIE 

Proces projektowania jest jednym z najważniejszych etapów wdrażania produktu. 

Powinien być szczegółowo przemyślany i zaplanowany. 

BRIEF
(założenia projektowe, zakres obowiązków)

 

PROCES PROJEKTOWY

Przygotowanie szczegółowych założeń projektowych
powinno zawierać wszelkie elementy koncepcyjne.

Takie jak:
- co projektujemy,
- jakie funkcje powinien spełniać,
- kto będzie użytkownikiem,
- jakie są oczekiwania klienta,
- jaki problem projektowy musimy rozwiązać, 
- stan aktualny,
- obecne rozwiązania na rynku,
- ... itd, pytania pojawiają się w trakcie tworzenia takiej dokumentacji.

KONCEPCJA
 

PROCES PROJEKTOWY

Złożony proces składający się z analizy wszystkich założeń projektowych.

Budowa na tych wytycznych kierunku i koncepcji dalszego projektowania.

KONTROLA PROCESU PROJEKTOWEGO

 

PROCES PROJEKTOWY

W procesie prototypownia powinny brać udział wszystkie osoby odpowiedzialne 

za jego późniejszą produkcję.

- Projektant,

- Konstruktor,

- Konstruktor i wykonawca form,

- Producent (specjalista od rotoformowania),

- Użytkownik (dział testów).

Po zaakceptowaniu projektu na wszystkich etapach możemy mówić o zakończeniu 

procesu projektowego. 

EFEKT
 

PROCES PROJEKTOWY

- skrócenie czasu wdrożenia do produkcji,

- brak dodatkowych kosztów wynikających z poprawek,

- terminowa realizacja,

- oszczędności czasu i pieniędzy,

- realizacja zobowiązań w stosunku do kontrahentów

PROJEKTOWANIE
 

PROCES PROJEKTOWY

Proces polegający na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania uwzględniającego koncepcję i  



6. Jest uczciwy

7. Jest trwały, 
niestarzejący się8. Jest 

dopracowany do 
ostatniego szczegółu

9. Jest przyjazny 
dla środowiska

10. W dobrym 
designie jest 
tak mało designu, 
jak to tylko możliwe

1. Dobry design 
jest innowacyjny

2. Sprawia, że 
produkt 
jest użyteczny

3. Jest estetyczny
4. Sprawia, że 
produkt 
jest zrozumiały

5. Jest dyskretny

DEKALOG PROJEKTANTA

 

Dieter Rams



PONADCZASOWOŚĆ DEKALOGU

Dieter Rams

Jonatan Ive



Jak osiągnąć sukces 
i stworzyć dobry produkt ?

Jakie warunki musi spełniać 
produkt żeby odnieść sukces na rynku?

?



musi spełniać wszystkie czynniki, 
które ludzie biorą pod uwagę 
decydując się na zakup.

Musi się sprzedawać ! 
Jeśli nikt go nie kupi wszystko inne jest nieistotne

kiedy produkt zostanie 
nabyty musi zaspokoić 
potrzeby użytkownika

MARKETING 

DESIGN



Zacznijmy od połączenia sił
specjalistów z wielu dziedzin.

Co Oni na to?

Jaki powinien być produkt?



Musi się podobać,
być użyteczny i 

zdobywać nagrody

projekt wizualny
DESIGNER



projekt techniczny
INŻYNIER

Musi być 
niezawodny



przygotowanie wdrożenia
KONSTRUKTOR

musi być trwały 
i bezawaryjny



wdrożenie i przygotowanie produkcji
DZIAŁ PRODUKCJI

Musi dać się 
wyprodukować 
w naszej fabryce



promowanie i wprowadzenie na rynek
MARKETING

Musi się wyróżniać 
i być w dobrej cenie



obsługa techniczna i reklamacje
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Ma być prosty 
w użyciu i się nie psuć



oczekiwanie zwrotu poniesionych nakładów
WŁAŚCICIEL FIRMY

Musi dobrze się
sprzedawać



Kto ma rację? 

WSZYSCY!



GRUPA PROJEKTOWA

Składająca się ze specjalistów 
z różnych dziedzin

LIDER



Od czego powinni zacząć?

1. badania rynku
2. określenia potencjalnych użytkowników
3. wyznaczenia celu projektowego
4. przygotowania planu projektowego
5. określenia czasu wdrożenia
6. określenia kosztów wdrożenia



Co powinniśmy zrobić w kolejnym etapie?

Wybrać metodę projektowania!

(HCD)
projektowanie 

zorientowane na 
użytkownika

projektowanie 
nastawione na 

czynność



Projektowanie nastawione na CZYNNOŚĆ

Rozwiązania projektowe zapewniają, że
czynności wykonywane przez ludzi
określają produkt i jego strukturę.
Na całym świecie czynności wykonywane 
są w podobny sposób.



HCD projektowanie zorientowane na UŻYTKOWNIKA

Rozwiązania projektowe zapewniają że:

- ludzkie potrzeby zostały zaspokojone
- produkt jest zrozumiały
- nadaje się do użycia
- wykonuje pożądane czynności
- użytkowanie jest doświadczeniem 
   pozytywnym i przyjemnym



Projektowanie zorientowane na użytkownika

Składa się z czterech 
różnych czynności OBSERWACJI GENEROWANIA 

POMYSŁÓW

OPRACOWYWANIA 
PROTOTYPÓW

TESTOWANIA



Projektowanie zorientowane na użytkownika

OBSERWACJI GENEROWANIA 
POMYSŁÓW

OPRACOWYWANIA 
PROTOTYPÓW

TESTOWANIA

Badanie potencjalnego użytkownika 
w jego naturalnym środowisku. 

Zebranie informacji na temat jego 
potrzeb, przyzwyczajeń, i zachowań 



Projektowanie zorientowane na użytkownika

OBSERWACJI GENEROWANIA 
POMYSŁÓW

OPRACOWYWANIA 
PROTOTYPÓW

TESTOWANIA

Generowanie mnóstwa pomysłów,
nawet te szalone mogą być potencjałem 
w dalszym procesie projektowym.



Projektowanie zorientowane na użytkownika

OBSERWACJI GENEROWANIA 
POMYSŁÓW

OPRACOWYWANIA 
PROTOTYPÓW

TESTOWANIA

TWORZENIE prototypu naszego produktu
w celu przetestowania rozwiązań



Projektowanie zorientowane na użytkownika

OBSERWACJI GENEROWANIA 
POMYSŁÓW

OPRACOWYWANIA 
PROTOTYPÓW

TESTOWANIA

Zbierz grupę potencjalnych 
użytkowników - sprawdź czy twój 
produkt spełnia ich wymagania



Projektowanie zorientowane na użytkownika

Powtarzaj te czynności aż do momentu 
w którym uznasz, że proces jest zakończony.

OBSERWACJI GENEROWANIA 
POMYSŁÓW

OPRACOWYWANIA 
PROTOTYPÓW

TESTOWANIA



Projekty których proces tworzenia odpowiada obu sposobom

Pojemnik Stabilo® 
na gaśnicę 6 kg

EFT Group 

„Q” LED
Nowodworski sp.j.



Projektowanie nastawione na czynność

Pojemnik Stabilo® 
na gaśnicę 6 kg

EFT Group 



Projekt w liczbach: 
Grupa projektowa składająca 
się z około 15-20 osób
           
1 os. projektant 
2 os. właściciele firmy EFT 
3 os. konstruktorzy  
3 os. narzędziowiec
2 os. dział produkcyjny - rotomoulding
2 os. dział produkcyjny - wtryskownia
3 os. producent formy do rotomouldingu 
2 os. producent form wtryskowych
? os. marke�ng, dział sprzedaży itd...

 

1 rok pracy
3 próbne formy rotomouldingu 
10 wydruków 3D  
20-30 modeli 3D
5 różnych materiałów   
2 formy do rotomouldingu
3 formy do wtrysku

 





Projektowanie zorientowane na użytkownika

„Q” LED
Nowodworski sp.j.



Projekt w liczbach:
grupa projektowa składająca się z około 6 osób
  

1 os. projektant
1 os. konstruktor  
1 os. narzędziowiec
1 os. dział produkcyjny tłocznia
1 os. dział produkcyjny wtryskownia 
1 os. producent form wtryskowych

 

3 miesiące pracy
3 wydruki 3D  
15 modeli 3D
4 różne materiały   
1 ustnik do tłoczenia profili 
1 forma wtryskowa

 



Projektowanie 
zorientowane 
na użytkownika









DZIĘKUJĘ



FORRM Łukasz Jaworski

605 39 12 34

biuroforrm@gmail.com


