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Taustalugu ehk meil on UXiga abi vaja 
 
MySpotit on 2018. aastal üritusturundusettevõtte Orangetime omanike poolt loodud startup, kes on 
võtnud oma südameasjaks muuta koosolekud ja koosolemised paremaks, mõtestatumaks ja nende 
korraldamine lihtsamaks. MySpotit pöördus Futuristi poole, kuna nende teenus ei näidanud 
kasvutrendi, kliendid küll proovisid, aga ei teostanud korduvoste ning teenuse edasi soovitamine ei 
toiminud. MySpotiti esmane hüpotees oli, kas UXiga annab midagi ära teha, et tellimusprotsessi 
parendamisega müük kasvaks 20%? 
 
Selleks, et hakata probleemi lahendama tegime 2019 maikuus viie kasutajaga intervjuud ning 
vaatlesime ja võtsime ülesse nende teenuse kasutamise protsessi. Seejärel tegime kokkuvõtte ja 
ülevaate, mille koos kliendiga üle vaatasime. Kokkuvõttest ja arutelust koorusid välja korduvad 
mustrid, mis andsid vihjed konkreetsele probleemile - ehk antud juhul tellimise keerukusele. 
MySpotit asutajatel tiirles peas üks mõte uuele tellimise lihtsustamise kontseptsioonile.  
 
 
Klienditeekonna kaardistus Google disainisprindi ettevalmistuseks 
 
Intervjuudest koorus välja kolm erinevat klienditüüpi ehk persoonat - juhiabi, tiimijuht, 
personalitöötaja. Esmalt alustati klienditeekonna kaardistust läbi juhiabi persoona, kuid üsna kiiresti 
jõuti arusaamani, et kuigi juhiabi võib olla üks teenuse kasutaja, siis ei ole ta tihti siiski otsuse 
langetaja teenuse lõpliku kasutamise osas. Seepärast otsustati edasi keskenduda otsustajale ehk 
siis tiimijuhile. Sealt edasi tekkis tiimil uue toote idee ja kontseptsioon - ehk täislahendusega 

Startup MySpotit Google disainisprindi Case Study 
 

Kuidas UXi abivajadusest 
Google disainisprindini ning 
uue kontseptsioonini jõuti.   
 
Projekti aeg 

Mai lõpp -  UX analüüs ning klienditeekond 
Juuni keskpaik - Google Disainisprint 
Juuli – Uue lahenduse programmeerimine ja UX testimine  
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automaagiline ja lihtne koosolekute (elamuste) korraldamise süsteem tiimijuhile. Aga kuidas seda 
kiiresti katsetada, enne kui arendama hakata?     
 
 
Sprindime Google disainisprindiga 4 päevaga tulevikku  
 
Seega otsustati oma idee ja kontseptsioon panna ajamasinasse ja katsetada Juuni keskel nelja 
päevaga, kas ideel on jumet või mitte. Seega võeti ette nelja päevane Google disainisprint. Esimesel 
päeval keskenduti pikemajalisele visioonile ning esimestele ideedele. Teisel päeval tehti otsus, millise 
ideega edasi minnakse, pannes see hääletusele. Kolmandal päeval arendati välja realistlik prototüüp 
ning neljandal päeval testiti lõppkasutajate, ehk tiimiliidrite peal. Lõppkasutajatega testimine näitas, 
et nn. pakettide baasil tehtud idee/kontseptsioon ei olnud väga edukas kuid selle käigus tehtud UI 
komponendid nagu avalehelt konfigureerimine olid jällegi edukad. 
 

 
Pilt 1. Disainisprindi neljapäevane protsess 
 
Esmaspäeval ennelõunal defineeriti väljakutse ning viidi läbi ekspertintervjuud ning ajurünnati kohe 
ideesid lahendustele. Edasi pandi paika pikaajalisem 2-aastane eesmärk ning pandi paika sprindi 
küsimused mis pidid vastama erinevatele stsenaariumitele, mis võivad pikaajalise eesmärgi täitumist 
takistada. Lisaks tehti ennelõunal valmis teenuse hetkeolukorra teenusekeem, milles valiti fookus 
roll- ning samm teenuses millele uut teenusekontseptsiooni ajurünnata. Siin oli väga oluline roll 
otsustajal kellel on ressursse ideesid ellu viia. Esmaspäeva pealelõunal tehti nn. välkdemod kõikide 
osalejate ideedest kontseptsioonidest ning visandati kontseptsioonide variantide prototüübivaated. 
 
Teisipäev algas konkureerivate lahenduste analüüsimise ning nn. vaikse hääletamisega ning 
lahenduste struktureeritud kritiseerimisega. Lahenduste vaikne hääletamine tähendab seda, et seinal 
on kontseptsioonid joonistatud ning kollaste postititega on lisatud kõrval märkused, et kontseptsioon 
end ise paremini selgitaks ning sellega jääb ära olukord kus kellegi idee esile kerkib kes verbaalselt 
on parem ideede müüja.  
Edasi hääletati lõplik lahendus millega edasi minna otsustaja ning pealelõunal pandi paika 
kasutajatestimise voog ning loodi piltloo idee-kontseptsiooni vaated ja tekstid. 
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Pilt 2. Konkureerivate idee-kontseptsioonide loomine 
 
 
Kolmapäeval loodi realistlik prototüüp mille mõte on neljapäeval testijatele jätta mulje, et teenus ongi 
valmis. Realistliku prototüübi vaated joonistati valmis Figmas ning animeeriti Invisionappis. MySpotiti 
meeskond otsustas ka, et prototüüp luuakse mobiilivaatele. Lisaks alustati neljapäevaks 
lõppkasutajatega testimiseks testitavate värbamisega ning testloo kirja panemisega. 
 

 
Pilt 3. Piltloo idee-kontseptsiooni vaated ja tekstid enne graafilist disaini. 
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Neljapäeval viidi läbi viide lõppkaustajaga prototüübi testimine. Igat osalejat intervjueeriti ning 
osalejad läbisid testloo ülesanded ning peale testimist tehti osalejatega kokkuvõte. 
Lõppkasutajatega testimist jälgis Google disainisprindi meeskond kõrval ruumis. Lõppkasutajatega 
testimine dokumenteeriti ning analüüsiti millised osad uutest ideest ja kontseptsioonist toimisid ja 
millised ei toiminud. 
 
 
Disainisprindi järgne UX strateegia 
 
Disainisprindi testidest tekkisid uute komponentide ideed teenusele ning edasi pandi koos paika 
konkreetsem UX strateegia, mis oleks tihedalt seotud tarkvaraarenduse tsüklitega. Otsustati 
nädalaste arendustsüklite kasuks ning iga kahe nädala tagant toimusid UX testimised ja intervjuud 
uute fookus persoonadega. Edasi loodi MySpotitile uus disainikontseptsioon ning Google 
disainisprindist saadud tagasiside põhjal avalehe konfiguraatori ideega. Seejärel viidi kõigepealt 
lõppkasutajatega testimisse arvutivaate prototüüp ja siis paari nädala pärast ka mobiilivaate 
prototüüp. UX testimiste käigus leiti mitmeid vihjeid korduvatele kliendivajadustele, millest üks leid 
oli kohene krediitkaardiga maksevõimalus kõikidele teenustele.  
 
 
 

 
 
Pilt 4. Prototüübivaadete loomine Figmas. 
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Uue lahenduse programmeerimine 
 
Edasi pani Futurist MySpotitis üles programmeerimise ja testimise arendustsükli, mis kestis 
teisipäevast teisipäevani, jättes esmaspäevad testimiseks. Samuti iganädalased demod, sprindi 
retrospektiivid. Iganädalane arendustsükkel oli väga tihedalt põimunud UI/UX disaini toega, et õigel 
ajal disaini komponente ette luua. MySpotiti uus veebiteenus läks laivi Juuli lõpus. 
 
 
Kokkuvõte 
 
Kogu MySpotiti projekt kestis veidi üle kahe kuu koos maikuu kliendiintervjuude ja vaatlustega, 
juunikuu neljapäevane Google disainisprindi ja UX disainiga ning juulikuu tarkvaraarenduse ning uue 
teenusekontseptsiooni live’i minekuga MySpotit.com lehel. Suurimaks väljakutseks selle kahe kuu 
jooksul oli leida võimalikult täpselt persoona kelle poole sihtida väärtuspakkumist ning vastavalt 
sellele luua mitte-programmeeritud, kuid realistlikke prototüüpe ja testida neid lõppkasutajate peal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võta ühendust 
 
Andres Kostiv 
Kasutajakogemuse (UX) disainer. Partner. 
Sertifitseeritud Google disainisprintide läbiviija. 
Tel. +372 52 89 406 
andres@futurist.ee 
 
www.futurist.ee 


