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Analiza testów użytkownika
Im2be



Średnia z 4 ankiet przyznanych gwiazdek 
dla aplikacji 

4,66
ciekawe zjawisko: z każdym tygodniem użytkownicy oceniali coraz  lepiej Im2be



Średnia z 4 ankiet 
częstotliwości 
korzystania z Im2be

Rzadko 1-2 dni w tygodniu
16%

Często - 3-4 dni w tygodniu
56%

Bardzo często - codziennie
28%



• Ciekawe narzędzie do pracy z dzieckiem

• Aplikacja podoba się

• Aplikacja motywuje dzieci do wykonywania wyznaczonych 

zadań

• Dzieci bardziej pilnują swoich obowiązków

• Aplikacja wyręcza rodziców z codziennego przypominania o 

obowiązkach


Pierwsze wrażenie użytkowników 
odnośnie Im2be



Pierwsze wrażenie użytkowników 
odnośnie Im2be
Aplikacja pozwoliła na wytworzenie u dziecka nawyku punktualnego 
wychodzenia do szkoły na czas, co istotnie zmniejsza poziom porannego stresu. 
Od około dwóch tygodni jest wyraźny postęp w jej funkcjonowaniu w tym 
zakresie. Jeśli chodzi o zadania wymagające większej determinacji i wytrwałości 
to zauważam mniejszą skuteczność. Ciekawe jest to, że mam wrażenie, że 
poziom zaangażowania córki nie zależy od ilości uzyskiwanych za dane zadanie 
punktów, ale to, że zadania zostają zaakceptowane powoduje u niej wyraźną 
radość. Uważam, że świetnym pomysłem jest to, że dziecko może samo 
wymyślić sobie nagrodę i ma do tego przestrzeń w aplikacji.



Procent udanych instalacji Im2be

Instalacja udana powodzeniem
100%



Na jakich urządzeniach użytkownicy instalują 
aplikację

smartfon
59%

komputer/laptop
41%



Najczęściej używane funkcje Im2be

smartfon
59%

komputer/laptop
41%



Ilość błędów zgłoszonych przez użytkowników 
zewnętrznych zgłoszona w trakcie testów

1
Zadania, których córka jeszcze nie zrobiła i nie wysłała do zatwierdzenia 
pojawiały się w moim (rodzica) profilu. W jednym dniu pojawiły się do 
zatwierdzenia zadania z kilku poprzednich dni.



Co Ci się podoba w Im2be?
• Dodawanie zadań i nagród

• Jasne zasady działania

• Możliwość negocjacji zadań i nagród

• Przejrzystość,

• Prostota

• Łatwość nawigacji

• Fajna motywacja dla dzieci

• Fajna metoda nauki obowiązkowości



Co Ci się nie podoba w Im2be?

• Brak opcji pobierania z GooglePlay i Appstore

• Brak możliwości edycji dodanej nagrody

• Brak opcji wyłączania powiadomień 

mailowych

• Zbyt dużo powiadomień mailowych

• Kolorystyka




Deklaracje do dalszego korzystania z aplikacji

Będę dalej korzystać z Im2be
100%



REJESTRACJA
• Podczas testów nie wystąpiły problemy z 

rejestracją użytkowników

• Jeden użytkownik zgłosił brak rejestracji dziecka 

- jako powód wskazał rolę w aplikacji - ciocia

• Rejestracja została uznana za przystępną dla 

użytkownika



Powiadomienia



Procent osób, 
które włączyły 
push notification

nie
13%

tak
88%



Procent osób, 
korzystających z 
powiadomień 
mailowych

nie
33%

tak
67%



Procent osób, 
korzystających 
regularnie z 
powiadomień push

nie
20%

tak
80%



Zgłoszone problemy z push 
notification
• Pojawiło się jedno zgłoszenie wskazujące, że 

powiadomienia nie są dostępne na IOS




Zgłoszone problemy z e-mail 
notification
• Jest ich zbyt dużo

• Nie można ich wyłączyć




Zadania i nagrody



Zadania i nagrody
• 100% użytkowników korzysta z tej funkcjonalności

• 100% użytkowników potrafi dodawać zadania własne i z szablonu

• 100% osób potrafi korzystać i korzysta z cykli: jednorazowy, dniowy, 

tygodniowy

• 70% osób wykorzystuje opcję dodawania czasu i godzin startu/końca dla zadań

• 10% osób uważa, że negocjacje nie są potrzebne w zadaniach

• 100% dzieci potrafi dodawać propozycję nagrody

• 100% osób rozumie mechanizm negocjacji, odrzucania, rezygnowania z zadań




Tablica



Tablica
• 100% użytkowników korzysta z tej funkcjonalności

• 100% użytkowników potrafi dodawać/edytować/usuwać posty na tablicy

• 100% osób uważa timeline za bezpieczną formę do nauki social mediów

• 100% osób wykorzystuje filtrowanie tablicy

• 100% osób potrafi dodawać komentarze i like

• 75% osób uważa, że na Tablicy wyświetlana jest optymalna ilość aktywności

• 25% osóļ uważa, że na Tablicy jest za dużo informacji/aktywności

• 100% osób uważa Tablicę za przydatną funkcjonalność




Ogólne



Jaki procent osób 
nie potrafi 
dodawać drugiej i 
kolejnej rodziny

nie
33%

tak
67%



Jaki procent osób 
zaprosiła do zabawy 
innych członków 
rodziny: ciocia, babcia?

nie
50%

tak
50%



Jaki procent osób 
dodała swoje 
zdjęcie profilowe tak

100%



Jaki procent osób 
potrafi dodać 
zdjęcie rodzinne tak

100%



Opinie na temat wyglądu Im2be
• Podoba się dzieciom,

• Jest przejrzysty - nie ma zbędnych elementów,

• Tablica jest niepotrzebna - 1 opinia

• Czasem mam wrażenie lekkiego chaosu i nie wiem, 

które zadanie jest z którego dnia - 1 opinia




Co podoba się dzieciom
• Możliwość zdobywania nagród,

• Kolory,

• Łatwa funkcjonalność,

• Możliwość zbierania punktów i wybierania nagród,

• Możliwość wyznaczania sobie nagród.




Co nie podoba się dzieciom
• Liczba punktów powinna być większa,

• Dzieci nie zawsze odnajdują się na Tablicy,

• Trzeba robić coś dodatkowego, żeby zdobywać 

punkty.




Procent 
funkcjonalności 
najmniej 
używanych

włączenie push
13%

zdjęcie rodzinne
38%

dodawanie postów
25%

negocjowanie propozycji nagrody
13%

Interwały w zadaniach
13%



Nowe funkcjonalności



Jaki procent osób 
uważa, że aplikacja 
powinna mieć więcej 
elementów graficznych?

nie
67%

tak
33%



Jaki procent osób 
uważa, że opcja 
Premium Family to 
dobry pomysł

nie
17%

tak
83%



Jaki procent rodziców 
uważa, że dzieci 
powinny móc 
wyznaczać im zadania?

nie
17%

tak
83%



Jaki procent rodziców 
uważa, że dzieci 
powinny móc 
wyznaczać zadania 
samym sobie? tak

100%



Jaki procent rodziców 
uważa, że Im2be 
potrzebuje 
profesjonalnych 
„Programów”? tak

100%



Jaki procent 
użytkowników uważa, 
że Im2be powinna być 
w GooglePlay i 
Appstore?

nie
17%

tak
83%



Pomysły Użytkowników:
• Zastanawiałam się, czy dla starszych dzieci nie byloby ciekawą opcją możliwość wyznaczania sobie celów, dzielenia ich 

na etapy, które trzeba zrobić każdego dnia i opcja przypominania, że trzeba jakiś etap zrealizować, np. o konkretnej 
godzinie.,


• Dla mnie byłaby ważna możliwość odrzucania akceptacji zadania bez wyjaśniania dlaczego nie jest zaakceptowane (długo 
schodzi pisanie) albo opcja, w której to dziecko wysyła zadanie do akceptacji, gdy już je zakończy. U nas powiadomienia 
przychodzą automatycznie w trakcie dnia, np. o 6.30 rano, kiedy dziecko jeszcze śpi, albo kiedy jest w szkole, że przesyła 
zadanie do akceptacji i robi się trochę chaos.


• Opcja usuwania zadania dziecka z profilu rodzica.

• Opcja - zadaj zadanie mężowi.

• Być może warto byłoby wprowadzić dodatkową motywację dla dziecka, np, żeby po każdym zatwierdzeniu wykonania 

zadania przez rodziców u dziecka odkrywałby się fragment układanki, która miałaby tyle elementów, ile dziecko ma do 
zrobienia zadań w danym dniu. Gdyby obrazek był ciekawy, dostosowany do wieku dziecka, mógłby stanowić dodatkową 
motywację do wykonania wszyskich zadań przeznaczonych na dany dzień. Zastanawiałam się też nad funkcją 
planowania zadań na określoną godzinę w danym dniu oraz nad określeniem czasu danego zadania, np. gdyby dziecko 
widziało, że dane zadanie wykona w 3 minuty to być może byłoby bardziej zmotywowane do jego wykonania. 
Motywujące do korzystania z aplikacji przez dzieci mogłoby być także odkrywanie dodatkowych emotikonek albo gifów.




Płatności



Jaki procent rodziców 
korzystałoby z 
Programów gdyby były 
dodatkowo płatne?

nie
50%

tak
50%



Jaką maksymalną kwotę 
byłbyś/byłabyś w stanie 
zapłacić miesięcznie na 
używanie aplikacji 
Im2be?

aplikacja powinna być darmowa
33%

5 zł
67%


