
一Produkťáci v Avastu

“Věříme, že právo nebýt monitorován patří 
mezi základní právo každého uživatele.”



O ČEM TO DNES BUDE



ANALÝZA DAT
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Jaké zdroje používáme a vyhodnocujeme



Produktová fáze útlumu - ukazatele klesají

2014 2015 2016 2017 2018

Retention Acquisition



Interní

● Analytika (KPIs, UI,..)
● Data ze supportu
● CSAT
● Anketa po 

odinstalaci produktu

Externí

● Product-marketing 
research

● Uživatelské studie
● Mapa konkurence

Strategie

● Sales
● Produktové 

portfolio
● Inovace

Datové zdroje, na základě kterých se rozhodujeme



Data ze supportu - bavte se svými zákazníky



CSAT dobře identifikuje problémy samotného produktu



Uživatelské studie



Funkcionalita

C
e

n
a

LOW HIGH

LOW

HIGH

Mapa konkurence



Nekonkurenceschopný 
feature set

Uživatelé chtějí stále starou 
verzi

Problémy s použitelností

Aplikace nevzbuzuje 
požadovaný dojem

Příliš vysoká cena

FUNKCIONALITA DESIGN CENA

Definovaný problém



REALIZACE
Ideace nad řešením

Ověřování, že jdeme správným 
směrem

02



SALES MARKETING PRODUKT

Spolupráce je klíčová pro úspěch produktu



DESIGN

FEATURES

CENA
PROBLÉM





REDESIGN 
APLIKACE

PŘIDÁNÍ 
FUNKCIONALITY

ŘEŠENÍ



Funkcionalita

C
e

n
a

LOW HIGH

LOW

HIGH

Chceme vzbuzovat prémiový pocit



Úpravy designu v reakci 
na uživatelské testování

User study - Iteration III

User study - Iteration II

User study - Iteration I



Jak testujeme u nás



Máme tisíce lidí v 
databázi. Vybereme 
vhodné



Testují PMs a nebo 
náš user research 
tým



Produktový tým 
sleduje testování



Šest lidí stačí



Co nejrealističtější 
scénář

a. HMA! Users
Imagine that you updated 
your current version of the 
HMA! VPN and this is the 
new version. You would 
like to have a look at it and 
see if it fits your needs or 
not.



Co nejrealističtější 
scénář

b. Competitors VPN (Non -
HMA! users)
Your current VPN solution 
failed and you are looking 
for a new one. A friend of 
yours recommended you 
an HMA! VPN. You have 
decided to try this solution 
and you bought it and 
installed it. You would like 
to have a look at it and see 
if it fits your needs or not.



Zapracování 
výsledků do designu 
& další iterace



Budujte databázi 
lidí na testování

Testujte i bez 
výzkumníků ve 

firmě

Stačí malý vzorek 
lidí

Napište realistický 
scénář testování

Zahrňte i kolegy Iterujte

Začněte testovat!



KONTINUÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ
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Ujišťování, že jdeme správným směrem



Interní

● Analytika (KPIs, UI,..)
● Customer care data
● CSAT
● Anketa po 

odinstalaci produktu

Externí

● Product marketing 
research

● Mapa konkurence

Business

● Celofiremní 
strategie

● Produktové 
portfolio

● Inovace

Z interních datových zdrojů jsme schopni už po 14ti dnech indikovat, zda jsme byli úspěšní nebo ne.

Pár dní po releasu



Interní

● Analytika (KPIs, UI,..)
● Customer care data
● CSAT
● Anketa po 

odinstalaci produktu

Je třeba retrospektivně vyhodnocovat data jeden kvartál, ale klidně i rok dozadu, abychom viděli 
dopad změn v dlouhodobějším měřítku.

Historická data mají smysl

Externí

● Product marketing 
research

● Mapa konkurence

Business

● Celofiremní 
strategie

● Produktové 
portfolio

● Inovace



+1%
Změna konverze na trial licenci

-4% 
Snížení požadavků na vrácení peněz

+7%
Celkové tržby



Definujte problém Ověřte jej Dívejte se zpět



Díky!
natalie.schinkova@avast.com
tomas.hermansky@avast.com


