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Soolosprindi tulemus

https://bit.ly/laura-eiche

Individuaalse disainisprindi raames valmis nädalaga UX/UI 
disaini portfoolio. 



Portfooliol on kokku kolm vaadet ehk erinevat lehte:

- esileht

- leht disainerist

- projektileht



1/3
Esilehe vaade

https://bit.ly/laura-eiche
https://www.renderhub.com/virtual3d/modern-house-04/modern-house-04-01.jpg


Portfoolio esilehel on illustratsioon, mis animeerub, kui 
hiirega illustratsiooni peale liikuda. 

Esileht koosneb disaineri tutvustusest, kolmest 
esiletõstetud projektist ning mõnest väiksemast 
hobiprojektist. 



Disaineri tutvustus koos pildi ja sotsiaalmeedia linkidega.

Disaineri 3 põhiväärtust või eelist
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Leht disainerist



CV osa ehk varasem töökogemus piltide, kirjelduse ja 
tööandjate tsitaatidega. 

Osa põnevate faktide ja muuga



Projekti visuaalid

Projekti üldinfo
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Projektileht



Projekti väljakutse, protsess ja tulemus

Projekti täpsem sisu



Projekti väljakutse, protsess ja tulemus

Projekti täpsem sisu



Soolosprindi ülesanded
Kiire ülevaade soolosprindi jooksul läbi viidud ülesannetest 
ning mõttekäigust. 

Soolosprindi materjalid. Foto: erakogu
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Enne sprinti

Lõputöö teoreetilise osa käigus koostasid kaks joonist 
soolosprindi ajalise kestuse planeerimiseks. 

Joonis kasutajatestide planeerimiseks soolosprindis. 
Erakogu

Joonis prototüübi ehk disainilahenduse loomise ajalise 
kestuse planeerimiseks soolosprindis. Erakogu



UX/UI disaini 
portfoolio uurimuse 
põhjal täitsin tööandja 
empaatiakaardi. 



Kaardi täitmine aitas 
mõtteid koondada ning 
kasutaja vaatevinklit 
paremini mõista. 
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Sprindi ajal

Järgnevalt toon mõned visuaalid sprindi ajal 
läbi viidud ülesannetest ja mõttekäigust. 

Esimene päev. 

Soolosprindi esimest päeva alustasin kuidas-me-võiks ülesandega. Selle jooksul käisin 
läbi empaatiakaardi ning panin kirja seal ilmuvaid probleeme. 



Kõik probleemid sõnastasin küsimustena, näiteks “Kuidas me võiks ühisprojektides 
paremini disaineri panuse välja tuua?”



Esimene päev. 

Järgmine samm oli paika 
panna soolosprindi 
pikaajaline eesmärk
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Sprindi ajal

Järgmine samm oli paika panna

soolosprindi pikeajaline eesmärk

Esimene päev. 

Seejärel kaardistasin täpsemalt probleemi. Panin kirja, kes on antud kontekstis 
kasutaja ning milliseid samme ta teeb, et oma eesmärgini jõuda. 



Esimene päev. 

Päeva teises pooles visandasin põnevaid 
lahendusi, kogudes teistelt kodulehtedelt 
inspiratsiooni



Esimene päev. 

Portfoolio esilehe visandamine



Teine päev

Disainerist lehe visandamine



Teine päev. 

Projektilehe visandamine



Teine päev. 

Esilehe illustratsiooni kiired kavandid



Kolmas päev.

Disainilahenduse loomine Webflow keskkonnas. Pildil portfoolio esileht.



Testimise 2. päev

Kasutajatesti läbiviimine Lookback.io 

keskkonnas



Viimane päev. 

Kasutajatestide 
tagasiside kirjapanek



Aitäh vaatamast! 


