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Komerční banka
Komplexní přepracování webu vedlo k nárůstu počtu leadů o 84 % a počet otevřených
Call me back formulářů stoupl dokonce o 1 200 %.
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Řešení: Web, který jde
uživatelům naproti
Projekt nového webu Komerční banky přinesl
komplexní přepracování informační architektury, designu, obsahu a do určité míry
také funkčnosti. Změny akcentovaly hlavně
posílení konverzního potenciálu webu,
tj. zvýšení jeho významu coby obchodního
kanálu a také nástroje akvizice kontaktních
údajů pro další obchodní jednání se stávajícími i potenciálními klienty banky.
Za tím účelem došlo k zásadní změně
informační architektury webu a nahrazení
segmentové navigace navigací produktovou,
které uživatelé lépe rozumějí a která je nenutí
identifikovat se hned po příchodu na web
s konkrétní skupinou (segmentem).
Už krátce po spuštění nové verze webu
přinesly provedené změny prokazatelné
výsledky:

•

téměř dvojnásobný nárůst celkového
počtu leadů z celého webu,

•

až dvanáctinásobný počet leadů z vybraných produktových stránek,

•

více než dvanáctinásobný nárůst zobrazení klíčových produktových listů.

internetu a i vzhledem k velké návštěvnosti
klade banka vysoké nároky na jeho funkčnost
a efektivitu. Předchozí významný redesign
proběhl v roce 2010 (s následnými dílčími
změnami v roce 2012) a během roku 2013
začalo být zřejmé, že se stránky bez nového
většího zásahu do svého vzhledu a struktury
neobejdou. Kvůli zastarávání totiž přestávaly
postupně plnit některé požadavky banky
i očekávání mnohých uživatelů (zejména těch
přicházejících z mobilních zařízení).

Návštěvnost webových stránek Komerční
banky se pohybuje kolem jednoho milionu
za měsíc. Web plní úlohu klíčové prezentační a komunikační platformy KB v prostředí

•

Je nutné přepracovat informační architekturu a obsahovou strukturu webu. Stěžejní ideu této změny představuje přechod
od segmentově orientované navigační
a strukturální logiky k logice zákaznické
(produktové).

•

Prohloubíme integraci nástrojů, které
podpoří prodej nebo pomohou získat
kontakty pro další oslovení zákazníků.
Jde například o umístění přímých odkazů
na objednávkové formuláře už na vstupní stránku webu. Nebo o integraci až 4
různých možností pro sjednání produktů
přímo v produktových listech:

Cíle
V FG Forrest jsme proto definovali základní
témata zamýšleného projektu a po jejich prodiskutování s Komerční bankou jsme začali
v létě 2013 realizovat projekt komplexní
generační obměny webu kb.cz. Hlavní cíle
byly následující:

•

Usnadnit cílovým uživatelům orientaci
v (značně široké a různorodé) nabídce
banky a zjednodušit cestu ke konkrétním
produktům či službám.

•

Podpořit on-line prodej produktů či
služeb a získávání kontaktů prostřednictvím webu.

•

To jednoznačně svědčí o tom, že nová prezentace plní své cíle a zkvalitňuje komunikaci
mezi Komerční bankou a jejími zákazníky.

Motivace ke změnám

na vzorku 500 respondentů, sběr a vyhodnocování dat z monitoringu původní verze
webu pomocí nástroje Webtrekk, ale také
rozsáhlá diskuse napříč jednotlivými útvary
banky. O důkladnosti a rozsahu analytických
prací svědčí fakt, že na předimplementační
fázi projektu jsme pracovali více než rok.
Po jejím ukončení jsme stanovili 4 základní
požadavky na cílovou podobu webové
prezentace:

•

Přizpůsobit zobrazení webu možnostem
cílových zařízení uživatelů na principu responsive web design - umožnit komfortní
používání webu uživatelům mobilních
zařízení.
Představit cílovým uživatelům klíčové
benefity produktů a služeb banky srozumitelnější a přehlednější formou.

Před vlastní implementací změn jsme
provedli komplexní analýzu, jejíž součástí
byly mimo jiné uživatelské průzkumy a testy

•
•
•
•

zpětné zavolání,
sjednání schůzky na pobočce,
sjednání produktu on-line,
pořízení produktu v rámci aplikace
přímého bankovnictví.

•

Layout a design webu musí být postaven
na principech Responsive Web Designu.

•

Přepracujeme obsah produktových listů
tak, aby odpovídal zásadám moderního
webového copywritingu. Tzn. informace
podáme zákazníkům jednoduše, srozumitelně a zároveň je motivujeme k zanechání kontkatu nebo jiné požadované
responzi.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Přínosy
Pozitivní přínos redesignu se projevil již v prvních týdnech
po nasazení nového webu. Po třech měsících pak web
Komerční banky vykázal mimo jiné následující výsledky.

84%

až

nárůst počtu leadů

Nárůst počtu leadů o 84 %
Jedním z hlavních cílů redesignu bylo navýšení počtu leadů. Charakteristický nástroj akvizice leadů na webu KB představují Call me
back formuláře, do nichž uživatelé zadají telefonní číslo a nechají
si zavolat zpět pracovníky banky. Změna informační architektury
a designu webu se okamžitě projevila na výsledcích:

•

po prvním měsíci od spuštění narostl počet nově získaných
leadů o 62 %

•

po 3 měsících dokonce o 84 %

až

157%

nárůst zobrazení
stěžejních produktů

Nárůst zobrazení klíčových
produktů
Změna informační architektury způsobila, že se uživatelé mnohem
rychleji dostanou k produktům, které je zajímají. Projevilo se to
ve výrazném nárůstu zobrazení hlavních produktových stránek
webu.

•

U produktového listu Hypotečního úvěru se počet zobrazení
meziměsíčně zvýšil dvanáctinásobně.

•
•

U Osobního úvěru nárůst činil 18 %.
U produktu MůjÚčet došlo k nárůstu zobrazení o 157 %

123%

6×

nárůst zobrazení
z mobilních zařízení

větší použití kalkulaček

Zpřístupnění webu pro uživatele
mobilních zařízení

Uživatelé na novém webu znatelně více pracují s kalkulačkami

Uplatnění principů responzivního designu zlepšilo použitelnost webu pro uživatele přicházející z mobilních zařízení (tabletů,
smartphonů).

Kalkulačky představují pro zájemce o bankovní služby důležitou
funkcionalitu. Na novém webu s nimi uživatelé pracují šestkrát více
než na webu starém.

•

O 7 % klesla míra okamžitého opouštění u návštěv z mobilních
zařízení,

•
•
•

o 9 vteřin narostla průměrná doba návštěvy,

•

a o 13 % se zvýšil počet navštívených stránek.
Výrazně narostl počet mobilních návštěv produktových listů a to ve stejné míře jako v případě trafficu z desktopů.
Například počet zobrazení produktového listu MůjÚčet z mobilních zařízení v březnu meziměsíčně vzrostl o 123 %.
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12 ×

96 %

větší počet otevření
Call me back formulářů

návštěvníků používá
produktovou navigaci

Uživatelé se snáze dostávají k nabízeným produktům
a službám
Uživatelé se díky přechodu od segmentové k produktové navigaci lépe orientují ve struktuře webu

•
•
•

Původní segmentovou navigaci používají již pouhá 4 % návštěv.
Zbylých 96 % se orientuje na webu pomocí navigace produktové.
Díky tomu se například v případě produktu MůjÚčet dostalo
na produktový list třikrát víc uživatelů než na starém webu.

Návštěvníci webu lépe reagují na prezentovanou aktuální
nabídku a kampaně na webu

•

U Promítačky (slider s vizuály kampaní) se počet prokliků v březnu zvedl o 32 %.

•

Prokliky u Aktuální nabídky (bloky s upoutávkou na aktuální
nabídky na vstupní stránce vedle Promítačky) vzrostly dokonce
o 57 %.

Mimořádný nárůst počtu leadů
z produktových listů
Hlavním motorem celkového nárůstu leadů z Call me back formulářů bylo především umístění dobře viditelných (a také dobře graficky
i textově zpracovaných) odkazů na tyto formuláře do exponovaných
míst všech produktových listů. Výsledek byl impozantní. Zatímco
na starém webu uživatelé tuto možnost téměř nevyužívali, na novém s ní začali masivně pracovat.

•

U produktu MůjÚčet se po nasazení nového webu zvedl počet
otevřených Call me back formulářů meziměsíčně na dvanáctinásobek.

•

Jen za březen 2016 bylo z tohoto produktového listu otevřeno více kontaktních formulářů než za předchozích 12 měsíců
dohromady!

Přínos pro KB je značný. Vědí-li pracovníci banky, z kterého produktového listu lead přišel, můžou se na hovor lépe připravit a snáze jej
přetavit v obchodní úspěch.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Cílové skupiny

Technologie

Primární cílovou skupinu webu představují
stávající i potenciální klienti Komerční
banky. Vzhledem k širokému záběru produktů a služeb KB jde o značně různorodou
skupinu uživatelů s 6 hlavními segmenty, kterým také odpovídá segmentová strukturace
webu: Občané, Mládež a studenti, Podnikatelé a malé firmy, Střední a velké firmy, Veřejný
sektor a Cizinci.

Základní platformu pro správu webu a řízení
aktualizací tvoří systém Edee CMS - autorský
produkt FG Forrest využívaný denně stovkami redaktorů celé řady velmi různorodých
internetových projektů. Přenos dat mezi
vývojovým prostředím FG a produkčním
prostředím KB zajišťují specifické migrační
a synchronizační procedury.

Mimo toto členění se pak nacházejí další
specifické skupiny uživatelů webu, mezi něž
patří zejména investoři, zájemci o zaměstnání a média.
Původní web využíval navigaci podle identifikace s cílovou skupinou, ale data naznačovala, že se zákazníci lépe orientují podle
produktu nebo služby, který poptávají nebo
potřebují řešit. A to potvrdila i tvrdá data.
Počet otevřených call me back formulářů
u klíčového produktu Můj účet se zvýšil 12×!

Tisková zpráva
3. 3. 2016
Komerční banka má nové internetové stránky

OCENĚNÍ

2. místo

v kategorii „Bankovnictví, pojišťovnictví,
finance“ soutěže IEA15

Na úrovni front-endu využívá web velké
množství moderních technologií: HTML5
(generováno pomocí Edee CMS), CSS3 (kompilováno ze zdrojových LESS souborů pomocí
nástroje Gulp, v rámci zdrojových modulů
částečně využit framework Bootstrap), JavaScript (kompilováno ze zdrojových modulů
s využitím knihovny RequireJS a nástroje
Gulp, v rámci zdrojových modulů je využit
framework jQuery, knihovna Highslide,
jQuery pluginy z frameworku Bootstrap
a další pomocné knihovny jako jQueryUI,
Hammer.JS, Picturefill, jQuery.formValidator,
jQuery.Swipebox a řada vlastních modulů

FG Forrest), Font-face ikony generované ze
zdrojového SVG formátu nástrojem Gulp,
PNG sprites (generované ze zdrojových PNG
formátů nástrojem Gulp).
Součástí řešení jsou také custom aplikace
vyvíjené v prostředí FG (např. Kurzovní lístek
s integrací na interní zdroje dat v bance,
Pobočky a bankomaty – rovněž s integrací
interních datových zdrojů banky, fulltextový
vyhledávač, aj.) a předávané k nasazení
do provozu v produkčním prostředí KB. Využité technologie: Java + některé frameworky,
Oracle DB.

O FG Forrest
FG Forrest, a.s. je internetovou agenturou založenou v roce
1996.
Poskytuje kompletní internetová a intranetová řešení od analýzy,
návrhu designu až po produkci a servis svěřených projektů v kombinaci s efektivním online marketingem a kreativním přístupem.
Souběžně vyvíjí vlastní systém pro správu obsahu webů Edee CMS.
Podpis FG Forrest lze nalézt například na projektech pro Skupinu
ČEZ, Kancelář prezidenta republiky, Komerční banku, Lagardère
Active ČR, McDonald´s nebo Nakladatelství Fraus.

Kontakt:
Petr Foltýn, Chief Project Manager
foltyn@fg.cz

Sídlo, fakturační adresa
FG Forrest, a. s.
Pernerova 635/57
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 242 204
e-mail: fg@fg.cz
Pobočka Hradec Králové
Ulrichovo nám. 737
500 02 Hradec Králové
Pobočka Náchod
Karlovo nám. 179
547 01 Náchod

www.fg.cz
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