


Krótko o tym dlaczego powstał ten ebook, dla kogo
oraz po co. 

SŁOWEM WSTĘPU

Realizacja testów A/B, które pomogą 
zoptymalizować stronę. 

GOOGLE OPTIMIZE

Badania zachowań użytkowników na stronie
internetowej.

HOTJAR

Śledź i analizuj ścieżki swoich użytkowników. 

WOOPRA

Mapy przewijania, raporty konfetti i mapy cieplne,
listy klikniętych linków.

CRAZY EGG

2



Heatmapy, nagrywanie użytkowników, analiza
formularzy.

MOUSESTATS

Testuj projekty graficzne i mockupy zanim trafią 
do developerów. 

USABILITY HUB

Śledź wydatki na reklamę, ustawiaj własne KPI. 

JEPTO

3

Narzędzie do pomiarów zachowań i emocji
użytkowników.

CUX.IO

Narzędzie do pomiaru szybkości strony internetowej.

GOOGLE PAGESPEED INSIGHTS



Kompleksowe narzędzie do optymalizacji konwersji
dla działu marketingu i sprzedaży.  

HUBSPOT

Tutaj zbadasz zachowania swoich użytkowników i
usprawnisz działanie sklepu.

TRYMYUI
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Testuj koncepcje projektów przed wdrożeniem ich 
do realizacji. 

MAZE.CO

W pełni darmowe narzędzie. Integracja z Google
Analytics.

MICROSOFT CLARITY

Analizuj zachowania swoich użytkowników w aplikacji
mobilnej

SMARTLOOK.COM

http://


SŁOWEM WSTĘPU
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Krótko o tym dlaczego powstał ten ebook, dla kogo
oraz po co. 

Jako, że jesteśmy specjalistami od optymalizacji
konwersji i UX chcielibyśmy podzielić się narzędziami,  
które polecamy i z których sami na co dzień
korzystamy. 

Wszystkie wspomniane narzędzia dedykujemy
osobom,  które:  

posiadają sklep internetowy i chcą zwiększyć
sprzedaż
pracują w marketingu i chcą udoskonalać swoje
kampanie marketingowe 
chcą udoskonalić swój produkt cyfrowy  
zaczynają swoją przygodę z biznesem online i chcą
poznać nowe metody optymalizacji konwersji 

 



To popularne narzędzie, które umożliwia przeprowadzanie
testów A/B.  

Optimize jest natywnie zintegrowany z Google Analytics,
dzięki czemu możesz szybko zrozumieć, w jaki sposób
ulepszyć swoją witrynę.  

Optimize pozwala testować różne wersje stron
internetowych, by sprawdzić ich skuteczność pod kątem
określonych przez Ciebie celów. Funkcja ta monitoruje
wyniki eksperymentu i wskazuje najlepszą wersję.

W przeprowadzaniu testów A/B nie chodzi tylko o kwestie
wizualne. Przede wszystkim o umożliwienie użytkownikowi
łatwe poruszanie się po witrynie. 

Co ważne - nie musisz potrafić kodować, aby móc
przeprowadzić test. Google Optimize posiada wbudowany
edytor wizualny, dzięki któremu możesz sam nanosić
zmiany.   

GOOGLE OPTIMIZE

6

Wypróbuj Google Optimize

http:/https://optimize.google.com/optimize/


HOTJAR
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Wypróbuj HotJar 

Hotjar to intuicyjny, wizualny sposób odkrywania,
konsolidowania i komunikowania potrzeb użytkowników.

Heatmapy w sposób wizualny przedstawiają w jakie
elementy klikają użytkownicy i do jakiego momentu
przewijają stronę.

Nagrania umożliwiają sprawdzenie  jak użytkownicy
zachowują się na stronie. Dodatkowo możesz oglądać
nagrania live, żeby sprawdzić, czy nowa zmiana którą
wprowadzono na stronie działa prawidłowo. 

Feedback na żywo - użytkownicy mogą wyróżnić części
strony, które lubią lub nie, aby pomóc Ci znaleźć obszary
wymagające poprawy.
 
Ankiety to kolejny element, który oferuje HotJar. Możesz
tworzyć i targetować je do odpowiednich osób, aby lepiej
poznać  swoich użytkowników.

https://www.hotjar.com/


WOOPRA
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Wypróbuj Woopra 

Woopra to zaawansowana usługa chmury do analityki
klienta, zbudowana przy użyciu  technologii śledzenia,
która automatycznie tworzy szczegółowe profile
każdego klienta w czasie rzeczywistym. 

Profile umożliwiają użytkownikowi przeglądanie danych
behawioralnych każdego klienta na podstawie jego
punktów styku podczas cyfrowej podróży. 

Woopra daje możliwość tworzenia niestandardowych
raportów o użytkownikach.

Celem raportów  jest pokazanie, którzy klienci są
najważniejsi dla firmy, na podstawie ogromnej liczby
kryteriów behawioralnych, demograficznych lub
specyficznych dla aplikacji.

https://www.woopra.com/


CRAZY EGG
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Wypróbuj Crazy Egg 

Crazy Egg to narzędzie analityczne, które również oferuje
tworzenie heatmap jak na przykład HotJar, ale dodatkowo
możesz tworzyć w nim testy A/B, jak w przypadku Google
Optimize.

Tutaj również masz możliwość edycji strony przy pomocy
edytora wizualnego. Możesz zmieniać style na stronie:
kolory, rozmiary i czcionki. 

Crazy Egg pozwala na łatwą integrację z Shopify lub
Wordpress.

Raporty konfetti w postaci kropek pokażą Ci gdzie
dokładnie klikają użytkownicy Twojej strony. 

 

https://www.crazyegg.com/


GOOGLE PAGESPEED INSIGHTS
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PageSpeed   Insights to narzędzie Google, które mierzy czas
ładowania adresu URL, oblicza wynik i analizuje witrynę
pod kątem potencjalnych ulepszeń. Zaletą jest to, że tutaj
można wprowadzić i sprawdzić dowolny adres URL.

PSI raportuje wydajność strony na urządzeniach
stacjonarnych oraz mobilnych i podaje sugestie
dotyczące jej ulepszenia. 

Dedykowane jest zarówno początkującym, jak i
zaawansowanym właścicielom stron internetowych, w celu
optymalizacji witryny. 

Pomiar z PageSpeed Insights, oparty na danych
pochodzących z raportu User Chrome, wskazuje jak w
czasie rzeczywistym użytkownicy korzystają z danej
witryny. 

Po weryfikacji danego adresu URL narzędzie wyświetla
listę znalezionych problemów wraz ze szczegółowymi
wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi
rozwiązywania napotkanych problemów. 

Wypróbuj 
PageSpeed Insights

https://pagespeed.web.dev/


CUX.IO
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CUX to pierwsza i właściwie jedyna platforma UX
Automation na świecie.

CUX rozpozna, wykryje i zdefiniuje wzorce zachowań
Twoich użytkowników (Experience Metrics). 
Następnie pokaże Ci, jak wpływa na UX w odniesieniu 
do Twoich celów biznesowych i przekształci trudne 
do zrozumienia emocje w łatwo dostępne wskaźniki.

Otrzymujesz spersonalizowane alerty wyjaśniające
doświadczenia i zachowania Twoich użytkowników.
CUX analizuje również zachowania pod kątem frustracji,
które wpływają na spadek konwersji. 

Nie musisz angażować programisty przy tworzeniu
niestandardowych zdarzeń w witrynie. CUX przechwytuje je
automatycznie.  

Co wyróżnia CUX.IO?  Metryki zawierające doświadczenia,
frustracje i zachowania Twoich użytkowników, które można
zmierzyć.

Wypróbuj CUX.IO 

https://cux.io/


MOUSESTATS
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MouseStats umożliwia tworzenie nagrań z odwiedzin
użytkowników na stronie i heatmap. 

Dodatkowo ofertuje w 100% darmowy dostęp do
przeprowadzania mikro ankiet.  Możesz przeprowadzać
własne, kompleksowe, wieloetapowe ankiety i pytać ludzi o
pomysły za pomocą predefiniowanych pytań
wielokrotnego wyboru, a nawet pozwolić im wpisywać
własny problem.

MouseStats umożliwia analizowanie zachowań
użytkowników, którzy wypełnili formularz na stronie. 

Wypróbuj MouseStats 

https://www.mousestats.com/


USABILITY HUB
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Testu pierwszego kliknięcia
Ankiet projektowych 
Testu preferencji 
Testu 5 sekund 

UsabilityHub to platforma do zdalnego badania
użytkowników, dzięki której eliminujemy zgadywanie
podczas decyzji projektowych. Możemy zweryfikować je z
prawdziwymi użytkownikami.

Możesz testować między innymi interfejsy, przepływy
interakcji i ikonografię, aby łatwiej tworzyć intuicyjne
rozwiązania dla użytkowników.

Platforma UsabilityHub oferuje kompleksowy zestaw
narzędzi testowych, które pomagają wcześnie wykrywać
problemy projektowe, zapobiegając marnowaniu czasu,
wysiłku i frustracji użytkowników.

UsabilityHub daje możliwość przeprowadzenia między
innymi: 

Wypróbuj Usability Hub 

https://usabilityhub.com/


JEPTO
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Jepto pomaga osiągnąć więcej, dzięki automatyzacji analizy
danych i monitorowaniu stron internetowych. 
Wiesz dokładnie, jakie obszary należy poprawić i możesz
skupić się na tym, co ważne.

Jepto opiera się na algrotymie uczenia maszynowego,
dzięki czemu powiadamia Cię o każdych zmianach w
zachowaniu i nietypowych zdarzeniach. 

Możesz ustawiać własne KPI dla siebie lub swoich klientów
na różnych platformach i przeglądać je wszystkie w
jednym miejscu. 

Śledzenie wydatków na reklamę pozwoli Ci zapobiec
nadmiernym lub niewystarczającym wydatkom na
kampanie. 

Jepto zapewnia integrację ze Slackiem i skrzynką
mailową, dzięki czemu otrzymujesz na bieżąco wszystkie
powiadomienia.  Wypróbuj Jepto 

https://www.jepto.com/


SMARTLOOK.COM
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Smartlook nagrywa zachowania użytkowników 
na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych i
przedstawia je w formie heatmap. 

Możesz tworzyć wydarzenia niestandardowe i sprawdzać,
jak działają. 

Jeśli na stronie dodano nową funkcję i chcesz zobaczyć, jak
ludzie z niej korzystają, możesz odtwarzać zachowania
odwiedzających, korzystając z funkcji statystyk zdarzeń. 

Gdy widzisz, jak osoby korzystają z tej funkcji, możesz
zdecydować, czy działa tak jak powinna, czy wymaga
poprawy, czy też powinna zostać całkowicie usunięta. 

Dodatkowo możesz dowiedzieć się, jak użytkownicy
korzystają z Twojej aplikacji na urządzeniach z systemem
Android lub iOS. Wypróbuj Smartlook 

https://www.smartlook.com/


MAZE.CO
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Product Managerów, 
Producs Designerów, 
Badaczy UX,
marketerów.

Maze.co umożliwia przetestowanie koncepcji
produktów  i prototypów przed wdrożeniem projektu 
do realizacji, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze 
na dodatkowe zmiany. 

Platforma daje możliwość przeprowadzania zdalnych
badań z użytkownikami, niezależnie od typu urządzenia 
i przeglądarki respondentów. 

Po przeprowadzeniu testu otrzymujesz raport wizualny 
z podsumowaniem badań i wszystkimi wynikami. 

Maze.co posiada integrację z platformami projektowymi
takimi jak: Figma, Sketch, InVision. Adobe XD, Marvel, 
co umożliwia przyspieszenie procesu wdrożenia zmian. 

Rozwiązanie przeznaczone głównie dla: 

 

Wypróbuj MAZE.CO 

https://maze.co/


MICROSOFT CLARITY
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"Punkty wściekłości", czyli miejsca gdzie użytkownicy
klikają raz za razem,  
"Martwe kliknięcia", czyli miejsca, w które
użytkownicy klikają, ale nic się nie dzieje,
"Quickbacksy", czyli momenty, w których użytkownicy
przechodzą na nową stronę, ale natychmiast wracają
na poprzednią

Clarity to bezpłatne, łatwe w użyciu narzędzie, które
rejestruje, w jaki sposób prawdziwi ludzie faktycznie
korzystają z Twojej witryny.

Jak większość platform, oferuje dostęp do heatmap 
i nagrań sesji. 

Dodatkowo posiada pełną integrację z Google Analytics.

Microsoft Clarity jest w pełni darmowym narzędziem. 

Dzięki glębokim analizom i raportowaniu możesz
dowiedzieć się gdzie na Twojej stronie są tzw.:

Wypróbuj Microsoft Clarity 

https://clarity.microsoft.com/


HUBSPOT
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Hubspot to jedyna kompleksowa platforma marketingu 
na rynku. 

Oprócz systemu CRM, narzędzi analitycznych,
możliwości tworzenia e-maili,  blogowania,
optymalizacji pod kątem SEO, Hubspot daje również
możliwość tworzenia testów A/B.

Możesz testować strony docelowe, treści e-maili, 
aby poprawiać wskaźniki otwarcia i kliknięcia,
rozmieszczenie przycisków Call To Action w dowolnym
miejscu. 

Hubspot ofertuje wiele narzędzi wspierających pracę działu
sprzedaży i marketingu. 

Jego jedyny minus to cena. 

Jeśli jednak Twoj biznes działa na odpowiednią skalę, 
to takie rozwiązanie po prostu się opłaca, ponieważ
zawiera w sobie wiele narzędzi, z których korzystają firmy,
za które i tak trzeba płacić. 
  

Wypróbuj Hubspot 

https://www.hubspot.com/


TRYMYUI
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TryMyUI umożliwia przeprowadzanie zdalnych testów
moderowanych z własnymi użytkownikami lub korzystając
z panelu testerów, dostępnego na platformie. 

Sesje moderowane są prowadzone za pośrednictwem
połączenia na żywo, które odbywa się bezpośrednio 
w przeglądarce.

Podczas przeprowadzania testu możesz wypełnić wskaźniki
ukończenia i oceny użyteczności.

Dodatkowo TryMyUI oferuje przeprowadzanie
samodzielnych testów z użytkownikami. 

Otrzymujesz zrzuty ekranu z zachowaniem użytkownika 
na Twojej stronie. Widzisz interakcje, takie jak ruchy
myszy, ruchy myszy, stuknięcia, przeciągnięcia i
naciśnięcia klawiszy; dźwięk w czasie rzeczywistym
przechwycony 
z mikrofonu użytkownika; pisemne odpowiedzi na
ankietę potestową, a także kluczowe wskaźniki
ilościowe.
 

Wypróbuj TryMyUI 

https://www.trymyui.com/


www.webmetric.com

https://webmetric.com/

