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ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА И МЕРЕЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА У 

СОФТВЕРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ 
Иван Билић 1 Дејан Шијачић 2 

Резиме: Квалитет је важно обележје сваког производа чији се захтевани ниво мора остваривати уз 

економичност у току производног процеса и оптималну продуктивност.   

Праћење и мерење задовољства корисника је једно од најважнијих делова пословања, јер је ово један од 

најефикаснијих начина да организације прате шта тачно њихови корисници мисле о квалитету њихових 

производа.  

У раду је приказан значај мерења задовољства корисника са посебним освртом на софтверску 

индусатрију као грану са веома интензивним растом и развојем. Праћење и мерење задовољства 

корисника је један мањи део пословања, али је део који може да утиче на скоро сваки његов аспект. 

Кључне речи: квалитет, софтвер, задовољство корисника 

IMPORTANCE OF MONITORING AND MEASURING CUSTOMER 

SATISFACTION IN THE SOFTWARE INDUSTRY 

Abstract: Quality is an important feature of any product whose required level must be achieved with economy 

in the production process and optimal productivity. 

Monitoring and measuring customer satisfaction is one of the most important parts of a business, as this is one of 

the most effective ways for organizations to track exactly what their customers think about the quality of their 

products. 

The importance of measuring customer satisfaction with special emphasis on software industry as a branch with 

very intensive growth and development is presented in the paper. Monitoring and measuring customer 

satisfaction is one small part of a business, but it is a part that can affect almost every aspect of it. 

Key words: quality, software, customer satisfaction 

1. УВОД  

Израз квалитет производа је комплексан појам и сталан је човеков пратилац у 

свакодневном животу и раду, и као корисника и као произвођача. 

За производе кажемо да су високог квалитета, ако им је доказана трајност или 

економичност у употреби. 

Под квалитетом у ширем смислу подразумевамо скуп свих особина једног 

производа које задовољавају прописане услове у погледу: 

 намене производа, 

 његове функције и поузданости - једноставности и економичности у употреби, 

 одржавања. 

 Квалитет је важно обележје сваког производа чији се захтевани ниво мора 

остваривати уз економичност у току производног процеса и оптималну продуктивност. 

Основни показатељи квалитета производа представљају:  

 век трајања, 
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 поузданост, 

 расположивост, 

 безбедност у раду. 

Квалитет је скуп свих својстава и карактеристика производа, процеса и услуга, које 

се односе на могућност да задовоље утврђене или индиректно изражене потребе.  

2. ДЕФИНИСАЊЕ И ЗНАЧАЈ КВАЛИТЕТА  

Појам квалитета подразумева мишљење створено код потрошача и корисника, о 

квалитету и квантитету користи које су добили приликом куповине производа. 

Квалитет je веома значајан у дизајнирању производа и услуга. Приликом доношења 

основних маркетинг одлука, треба имати у виду да квалитет производа: 

 утиче на обим тражње за производом и на профил потрошача који ће га куповати, 

 представља најважније средство позиционирања производа и организације у 

односу на конкуренте. 

Стандарди квалитета производа су углавном резултат перцепције производа од 

стране потрошача и зато je неопходно спознати које атрибуте производа потрошач 

узима у обзир приликом процењивања производа, као и то колико ће се ти атрибути 

мењати под промењивим околностима. 

2.1. Квалитет са аспекта потрошача 

Производи морају задовољити свеукупне захтеве купца у погледу цене, рокова 

испоруке, економичности у раду, где између осталог спада и уштеда енергије, заштита 

човекове околине и квалитет живота и слично. 

Све ово се дефинише подобношћу производа у употреби и представља захтев 

потрошача. При томе купац није заинтересован за оптимизацију трошкова производње, 

већ набавну цену, као и оптимизацију трошкова у употреби, а то значи: 

 једноставност одржавања, 

 расположивост резервних делова, 

 минимум застоја рада при одржавању и слично. 

Купац при преузимању робе захтева доказ о квалитету, а то добија преко уговора и 

оверених протокола испитивања који имају законски карактер. 

2.2. Квалитет са аспекта произвођача 

Квалитет производа с аспекта произвођача разматра се повезано са трошковима за 

постизање задовољавајућег квалитета. Постоје: 

 превентивни трошкови за квалитет, 

 трошкови контроле, 

 губитци, 

 рекламације. 

3. ПРАЋЕЊЕ И МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА 

Праћење и мерење задовољства корисника је једно од најважнијих делова 

пословања, јер је ово један од најефикаснијих начина да организације прате шта тачно 

њихови корисници мисле о квалитету њихових производа, које су њихове потребе и 

како да модификују производ како би остварили највише задовљство корисника. 
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Зашто је праћење и мерење задовољства корисника важно? Mного је лакше градити 

на темељу који се успостави са постојећим корисницима него правити потпуно нови. 

Са овим долазимо до оданости корисника/купца. Ако је он задовољан, он ће се 

задржати и наставиће да подржава произвођача кроз коришћење производа, и самим 

тим он на један одређен начин постаје важан део маркетинга, зато што један задовољан 

купац може да подели своје задовољство са својим пријатељима и пословним 

партнерима, тако да се број корисника на овај начин може повећати. 

 

Слика 1 - Пример мерењa задовољства корисника на веб-сајту (Hayes) 

Осим што праћење и мерење задовољства представља одличан начин да се изгради 

партнерство и добри односи између корисника и организације, оно такође представља 

веома важан алат за напредовање и унапређивање производа. 

Постоје многи фактори која показују да ли организација добро напредује, праћење 

и мерење задовољства корисника јесте један од тих фактора, фактор који може помоћи 

да се унапреде не само производи, већ и да се изгради репутација као поуздан, озбиљан 

и добар пословни партнер. 

4. МЕТОДЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА  

4.1. Директне методе 

Директне методе подразумевају ступање у директан контакт са корисником и 

преузимање важних информација и мишљења које он има о производу. Ово су неки од 

начина на који се може ступити у директан контакт са корисником (Management study 

guide): 

 Добијање информација преко организације задужене за прикупљање мишљења и 

осталих повратних информација. 

 Директан маркетинг, кол-центри, телефонска линија за подршку - могу се 

користити веома често као извор информација од стране клијената. 
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 Добијање информација од клијента лично током састанка или неке друге 

активности где се клијент и представник организације лично налазе или ступају у 

контакт. 

 Повратне информације примљење путем писма о захвалности или жалби. 

 Повратне информације које се добијају кроз разне упитнике.  

Док линију за подршку, писма и састанке између клијената углавном обаваља сама 

организација, за друге начине прибављања повратних информација се ангажују 

специјализоване организације, које могу да обраде и сортирају све информације које 

клијенти пошаљу. Ово омогућава организацији да функционише ефикасније и да одмах 

зна где су проблеми или шта може да се побољша, пошто су им све информације „на 

длану“. 

4.2. Индиректне методе 

Осим набројаних директних начина за прикупљање информација, постоје и неки 

индиректни показатељи задовљства корисника. Могу да се поделе у две групе 

(Management study guide): 

 Незадовљство корисника - обично се показује преко жалби, рекламација, 

повраћаја новца, и било каквог другог начине преко којег клијент изјављује своје 

незадовљство о прозиводу. 

 Задовољство корисника - у супротности са изнад наведеним. Такође се може 

гледати са више аспеката, укључујући број продатих производа, лојалност 

клијената, број сталних корисника, итд. 

За једну организацију важно је да обрати пажњу на све знаке који указују да ли је 

њихов производ добар, да ли задовољава потребе својих клијената, и самим тим да 

надограђује сарадњу са клијентима како би опстала на тржишту. „Купац је увек 

управу“ је једно од златних правила што се тиче задовољства клијената. 

5. ПРАЋЕЊЕ И МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА У СОФТВЕРСКОЈ 

ИНДУСТРИЈИ 

Софтверска индустрија, а самим тим и ИТ сектор, су донели многе алате и 

могућности за праћење и мерење задовољства корисника производа. Али се, такође и 

сам значај задовољства корисника повећао. У доба када је размена информација веома 

лака, важно је да производи, а нарочито софтверски производи буду доброг квалитета и 

да имају добар систем за подршку у случају грешака и других проблема. 

5.1. Фактори квалитета софтвера 

У софтверској, односно ИТ индустрији постоји пар главних фактора квалитета који 

утичу директно на задовољство корисника. Ти фактори су: 

 функционалност, 

 употребљивост, 

 одржавање, 

 ефикасност, 

 доступност, 

 поузданост. 
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Слика 2 - Фактори квалитета софтвера 

Функционалност - је могућност софтвера да одрађује функцију за коју је намењен.  

Употребљивост - подразумева да је софтвер лако користити, да је кориснички 

интерфејс сређен, прегледан и лако разумљив. 

Одржавање - софтвер мора бити лак за одржавање, по могућности најбоље је да се 

овај процес врши аутоматски код корисника. 

Ефикасност - да ради на најбржи, најбољи и најефикаснији начин без икаквих 

потешкоћа. 

Доступност - данас се већина софтвера преузима са интернета, па сваки софтвер 

мора бити лак за преузимање. 

Поузданост - софтвер мора стално да ради, без икаквих грешака и осталих 

проблема.  

5.2. Значај задовољства корисника 

Као што знамо задовољство корисника је важно за било коју индустрију, а нарочито 

је важно за ИТ индустрију, где је конкуренција једна од највећих, где мале организације 

и производи могу да конкуришу светским гигантима у софтверској индустрији. 

Задовољство корисника води до одређивања стандарда потребних за раст 

пословања. Организација мора да се оријентише ка кориснику/купцу, односно да води 

пословну политику чији је главни циљ да задовољи корисника и његове потребе. 

 

Слика 3 - Циклус како се користе информације о задовољству 
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Самим тим од највеће важности је да се организација бави праћењем и мерењем 

задовољства корисника. У ИТ индустрији је чак и лакше да се ова функција одрађује, 

јер корисници могу лако да одговарају на било какве упитнике. Многи софтвери дају 

могућност корисницима, уколико наиђу на неки проблем да одмах пошаљу поруку о 

грешци и остале информације произвођачу. Самим тим корисник даје један од важних 

директних доприноса квалитету производа. У теорији ниједан програм не би требао да 

има проблеме, међутим  то није могуће у пракси, осим ако програм није једноставан. 

Коришћење софтвера даје допринос квалитету, јер веома брзо може да се сазна да је 

корисник наишао на проблем, па самим тим тај проблем може брзо и да се реши, и 

покаже корисницима брига о производу и жеља да корисници рада без икаквих 

проблема. 

5.3. Побољшање задовољства корисника 

У софтверској индустрији где организација увек мора да покушава да постиже што 

више, важно је да се константно побољшава у свим секторима, укључујући праћење и 

мерење задовољства корисника. 

Како би ефикасно пратили и мерили задовољство корисника, организација мора да 

има све потребне алате као и радну снагу која је квалификована да ради такав посао. 

Један од главних начина како се мери, прати и побољшава задовољство корисника јесте 

кроз техничку подршку, где иако је корисник наишао на проблем, произвођач кроз 

ефикасну помоћ може да успостави добре односе са корисником и може да га задржи 

као лојалнонг купца.  

Кроз пар корака било која организација може да побољша своје односе са 

корисницима и уједно да прати и мери њихово задовољство. 

 

Слика 4 - Утицај задовољства ИТ корисника на организацију 

Неки од фактора за побољшање задовољства корисника су (Williams): 

 Познавање корисника - познавање неких од информација о кориснику ће помоћи 

техничкој подршци да прескочи многе кораке који само одузимају време од 

решавања правог проблема. Неке од основних информација јесу о хардверу, 

мрежи преко које се приступа и за шта тачно се користи софтвер. Такође мора да 

се тачно зна који део тима за техничку подршку може да приступи овим 

информацијама. 

 Истренирана радна снага - како би се избегле ситуације где члан тима мора да 

тражи помоћ за сваки мало компликованији проблем. Уколико су сви чланови 
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образовани и истренирани да раде посао, онда ће искуство корисника са 

подршком бити боље, лакше ће се препознати проблеми, брже ће се решавати и 

једноставно ће се ефикасност организације подигнути на виши ниво, а самим тим 

и задовољство корисника. 

 Побољшање знања корисника - информације о ранијим проблемима треба да 

буду доступне корисницима како би они сами могли да решавају проблеме. Ово 

ће смањити број људи који ће да траже подршку за мање проблеме које могу 

сами решити. Много брже ће се проблеми решавати ако их корисник сам решава 

без потребе за идентификацију. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Праћење и мерење задовољства корисника је један мањи део пословања, али је део 

који може да утиче на скоро сваки његов аспект. 

Преко прикупљнања информација о задовољству корисника и њиховим утисцима o 

софтверу се могу решавати многи проблеми и побољшавати искуства корисника. 

Самим тим корисници могу постати лојални клијенти који ће побољшати слику о 

организацији у свету, повећати профит и продају софтвера, а на крају повећати и 

конкурентност на тржишту. 

Задовољство корисника јесте огледало организације и како она послује, напредује и 

какве односе има са клијентима. 
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