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BEVEZETÉS

Középpontban a felhasználók
Aki nem gondol a felhasználókra, az hamarosan lehúzhatja a rolót

A FELESÉGEM IMÁDJA a szódavizet. Jómagam ki nem állhatom, 
de ő a buborék nélküli vizet szinte meg sem issza. Ezért úgy 
gondoltam, meglepem egy szódagéppel. Egyik délután épp egy 
Williams–Sonoma üzlet mellett haladtam el és úgy döntöttem, 
benézek. Volt is az egyik polcon egy ilyen gép: a SodaStream 
Genesis szénsavasító készülék 150 dollárért. Első ránézésre so-
kalltam az árát, ennyiért már 150 palack szódát is vehettem 
 volna, ezért úgy döntöttem, máshol is körülnézek.

Megnyitottam iPhone-omon a RedLaser alkalmazást, amely-
lyel leolvastam a gép vonalkódját, hogy kiderítsem, más bol-
tokban mennyit kérnek érte. A Bed Bath & Beyondnál ugyanez 
a termék 100 dollárba került. Győzelem! 50 dollár megtakarítás! 
Megmutattam az egyik eladónak, amit találtam, de nem volt haj-
landó ugyanennyiért ideadni.

Így aztán ott rögtön, abban a gyönyörű, Manhattan előkelő 
Upper East Side negyedében található Williams–Sonoma üzlet-
ben megvettem a SodaStream Genesis készülékét, mégpedig mo-
biltelefonom böngészője segítségével a Bed Bath & Beyondnál.
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A Williams–Sonoma és a hozzá hasonló vállalatok hatalmas 
kiábrándulásnak néznek elébe. Egy nap mindenki így fog majd 
vásárolni, a cégek pedig vagy változtatnak módszereiken, vagy 
lehúzhatják a rolót.

Húsz évvel ezelőtt a tévéreklámok, a belvárosban vagy a köze-
li üzletközpontban található boltok kínálata, az ott kapható már-
kák választéka és azok vételára volt a vásárlások fő mozgatórugó-
ja. Akkoriban úgy lehetett összehasonlítani a boltok kínálatát, ha 
az ember üzletről üzletre járt, vagy egymás után felhívta az Arany 
Oldalakban szereplő kiskereskedőket. Ezekkel az elavult módsze-
rekkel még ma is több vállalat próbál jövedelmezően működni.

Azóta azonban drámai módon megváltoztak vásárlási szo-
kásaink. Máshogy lépünk kapcsolatba a vállalatokkal, máshogy 
végezzük a munkánkat és máshogy kommunikálunk egymással. 
A digitális technológia hirtelen mindenhova beszivárgott, oly-
annyira, hogy ritka, ha egy új személyes vagy üzleti  kapcsolat 
más csatornán keresztül indul.

Gyakran emailben vagy egy online közösségen keresztül 
 ismerkedünk meg új emberekkel. Egy telefonhívás vagy szemé-
lyes találkozó után digitális csatornákon keresztül tartjuk a kap-
csolatot, például emailben, cseteléssel vagy a Facebookon. Há-
rom éven belül a mobiltelefont várhatóan többet fogják használni 
SMS-ezésre, mint telefonálásra. A vállalatokról is hasonlóképpen 
szerzünk információkat. Amikor állást keresünk, gyakran egy 
karrieroldalon, például a Monsteren vagy egy keresőmotor segít-
ségével találunk munkát, mint amilyen az Indeed. A LinkedInre 
is sokan feltöltik önéletrajzukat, mert a munkaerő-toborzók is 
ott lépnek velük kapcsolatba. Előfordulhat, hogy mielőtt egy ter-
méket megveszünk, a Google-on találkozunk vele először, vagy 
a Groupon emailes értesítésében figyelünk fel annak legújabb 
reklámjára, esetleg a The-Findhoz hasonló termék- összehasonlító 
 oldalon pillantunk meg valamit. Az Egyesült Államokban a  bolti 
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(offline) kiskereskedelmi eladások immár 41%-a internetes ke-
reséssel veszi kezdetét, a teljes kiskereskedelmi forgalom 7%-a 
pedig online bonyolódik.1 2012-ben a kettő együtt várhatóan el-
éri az 50%-ot, ami 1,2 billió dollár fogyasztói kiadást jelenthet. 
Olyan gazdasági környezet van kialakulóban, amelyben a tranz-
akciók többségét digitális úton kezdik meg, így aztán várhatóan 
a pusztán offline ügylet hamarosan megszűnik, hiszen minden 
ügylet digitális lesz.

Közösségi életünk, karrierünk és fogyasztói magatartásunk 
mellett az információkat is digitális szolgáltatások révén sze-
rezzük: emailben, a Facebookon és a Twitteren, honlapokon és 
alkalmazások segítségével értesülünk a legfrissebb hírekről. Egy 
programot a számítógépünkre telepítve vagy okostelefonunkon 
a The Weather Channel alkalmazását letöltve mindig tudjuk, 
milyen idő várható; a digitális technológia révén megtudhatjuk, 
a Föld melyik pontján vagyunk éppen és merre kell mennünk; 
digitálisan számoljuk a kalóriákat, olvasunk könyveket, intéz-
zük bankügyeinket, állítjuk össze a bevásárlólistát és hallgatjuk 
a rádiót. Ma, amikor számítógépeink és okostelefonjaink fo-
lyamatosan kapcsolódnak a világhálóhoz, napi teendőinkben is 
szüntelenül támaszkodunk a digitális szolgáltatásokra és termé-
kekre. Magamból kiindulva, egy átlagos napon például száznál 
is több honlapot, alkalmazást és digitális szolgáltatást használok 
és  veszek igénybe, amelyeket legalább 25 különböző vállalat 
 állított elő.

A cégek is kénytelenek lépést tartani ezekkel a változások-
kal, máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a Circuit City, 
a Polaroid és a Blockbuster után szintén a bukott cégek sorsá-
ra jutnak; a digitális technológia miatt mindegyik vagy lehúzta 
a rolót, vagy ma már csak árnyéka egykori önmagának.

Az általam vezetett interaktív ügynökségnél, a HUGE-nál 
hosszasan elgondolkodunk ezekről a kérdésekről, és arról, hogyan 
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kellene a vállalatoknak erre az új üzleti környezetre reagálniuk. 
Amikor ügyfeleink első alkalommal fordulnak hozzánk, sok 
 mindent szeretnének – egy új honlapot, egy mobilalkalmazást 
vagy egy kampányt akarnak lebonyolítani a közösségi médiá-
ban –, de gyakorlatilag mind ugyanarra vágynak: digitális át-
alakulásra. Teljesen meg kell újítaniuk vállalatukat ahhoz, hogy 
ebben az új gazdaságban fel tudják venni a versenyt, és a változás-
hoz tőlünk kérnek segítséget. Munkám során kollégáimmal volt 
szerencsém több különféle iparágban számos blue-chip vállalat 
belső működését tanulmányozni. Vezetőikkel közösen kialakí-
tottuk azt a megfelelő stratégiát, szervezeti struktúrát és azokat 
az üzleti folyamatokat, amelyekkel a digitálisan vezérelt piacon 
felvehetik a versenyt másokkal. Visszatekintve ezekre az évekre 
a legszembetűnőbb az, hogy a cégeket sújtó problémák és haté-
kony megoldások – iparágtól vagy az adott szervezet méretétől 
függetlenül – szokatlanul hasonlók. Az ezeknél a cégeknél meg-
figyelt gyakorlatok felszámolása érdekében kvantitatív vizsgálat-
ba fogtunk, és arra a kérdésre kerestük a választ: Mi visz közelebb 
a sikerhez a mai digitális központú üzleti környezetben?

Első lépésként összeállítottuk a vállalatok nagy csoportját és 
kiválasztottuk közülük azokat, amelyek hatékony, proaktív és 
előremutató módon használják a digitális technológiát: ezeket 
elneveztem „digitális téren vezető vállalatoknak”. Keresésüket 
a Fortune 1000 vállalatai – az Egyesült Államok 1000 legna-
gyobb cége – közt kezdtük, amelyeket 19 iparágra osztottunk fel 
(nem feltétlenül kapnánk ugyanis pontos eredményt, ha például 
egy vegyipari vállalat digitális fejlettségi szintjét összehasonlít-
juk egy tisztán technológiai vállalatéval, mint amilyen az eBay). 

A 19 iparág mindegyikében értékeltük a 20 legnagyobb céget, 
60-nál is több szempontból módszeresen megvizsgáltuk az ún. 
digitális lábnyomukat. Felmértük, milyen mértékben képesek 
hatékonyan használni a digitális technológiát  tevékenységeikben: 
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az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat, az emberi erőfor-
rások, valamint a cég fő termékei és szolgáltatásai terén. Az így 
kapott információkat összesítve megkaptuk a kiemelkedő digitá-
lis teljesítményt nyújtó vállalatok százas rangsorát. A legjobba-
kat pedig a digitális téren vezető vállalatok közé soroltuk, ahova 
azok tartoznak, amelyek rendre jobban teljesítettek a  digitális 
környezetben, mint társaik.

2011-ben ezek a következő vállalatok voltak:

Amazon Hewlett-Packard Southwest Airlines

American Express The Home Depot Staples

Apple IBM Target

Best Buy JetBlue Airways Walmart

Dell Macy’s Washington Post 

FedEx Microsoft Wells Fargo

Google Sears Holdings

Majd közelebbről szemügyre vettük a szervezeti felépítés, a veze-
tési stílus és a stratégiák jellemzőit, amelyek a vezető vállalatok 
mindegyikében ugyanúgy megtalálhatók. Célunk az volt, hogy 
feltárjuk azokat a sajátosságokat, amelyek a kiemelkedő digitá-
lis teljesítményt meghatározzák, és amelyek megkülönböztetik 
a nyerteseket a vesztesektől. Nem csupán szervezeti és irányí-
tási szempontból kívántuk megismerni a digitális technológiá-
hoz való hozzáállásukat, de azt is tudni szerettük volna, miként 
épült be a digitális jelleg a vállalatok különböző funkcióiba, 
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az  értékesítéstől és az ügyfélszolgálattól kezdve egészen a ter-
mékfejlesztésig és a marketingig.

A digitális téren vezető vállalatokról készült felmérés a várt 
részletességgel és pontossággal egészítette ki mindazt, amit már 
tanácsadói munkám alapján is gyanítottam: ebben az új gazda-
sági rendben a legsikeresebbnek mondható vállalatok követke-
zetesen előtérbe helyezik a velük digitális csatornákon keresztül 
kapcsolatban álló személyek – vagyis a felhasználók – szükség-
leteit és érdekeit. Az igazi piacvezetők a felhasználók szükségle-
teinek a kielégítését mindennél fontosabbnak tartják. Legyenek 
a felhasználók elégedettek, és akkor sorban jönnek majd a vevők 
is; bővíteni kell a felhasználói kört, és a vevőkör is bővülni fog!

A FELHASZNÁLÓK FONTOSAK

Felhasználóknak nevezzük azokat a vevőket, ügyfeleket, munka-
vállalókat, állásra pályázókat, partnereket, a márka rajongóit és 
más befolyásolókat, akik digitális csatornákon és a digitális tech-
nológián keresztül lépnek kapcsolatba a vállalattal (lásd 1. ábra). 
Ez történhet az intraneten, egy mobilalkalmazáson, egy álláshoz 
kapcsolódó online jelentkezési lapon, egy honlapon, egy CRM-
szoftveren, a Facebookon vagy Twitter-fiókon, vagy a vállalat 
belső/külső digitális lábnyoma bármely más elemén  keresztül. 
Felhasználó lehet bárki, aki digitális médiaeszközök és a  techno-
lógia segítségével kapcsolatba lép a vállalattal.

Sok különböző típusú felhasználó létezik, és noha mindegyi-
küknek saját külön érdekeik és céljaik vannak, mindannyian arra 
vágynak, hogy a digitális eszközök könnyen és gyorsan a segítsé-
gükre legyenek. Ilyen eszköz lehet például egy adatbázis-kezelő 
program, amellyel könnyebben juthatnak használható informá-
ciókhoz, vagy egy okostelefonra fejlesztett alkalmazás, amellyel 



__15__

Középpon tban  a  f e l ha s zná l ók

egyszerűbben nyomon követhető, mikor etették meg utoljára 
újszülött gyermeküket.

Ugyanez érvényes azokra a felhasználókra is, akik vevők is 
egyben. Ők arra használják a digitális médiát és a technoló giát, 
hogy vásárlásaikról helyesen és okosabban döntsenek, mint ha 
csak a helyi bevásárlóközpont lenne az egyetlen választási lehe-
tőség. Ők azok, akik kutatást végeznek az interneten: elolvassák 
a termékhez kapcsolódó felhasználói és szakértői véleményeket, 
kritikákat, kikérik a közösségi hálójukhoz tartozó ismerősök 
tanácsát, összehasonlítják a különböző helyeken működő for-
galmazók árait, és nem lepődnek meg azon, ha egy terméket 

1. ábra Felhasználók vagy vevők

Á L L Á S R A  P Á L Y Á Z Ó K

FELHASZNÁLÓK

VEVŐK

M U N K A V Á L L A L Ó K

B E F O L Y Á S O L Ó K

M Á R K A  R A J O N G Ó I

P A R T N E R E K

Ü G Y F E L E K
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egy gombnyomással meg lehet vásárolni, még akkor sem, ha 
az egy telefonbillentyű megnyomását jelenti. Az ún. digitális 
 felhasználók minden  szempontból különböznek azoktól, akik 
akkor éltek, amikor még az üzleti alapismeretek órán olyan jel-
szavakat hangoztattak, mint „a vevő a király” és „a vevőnek min-
dig igaza van”. Ma már újfajta módon kell tekinteni a  vevőkre: 
a felhasználók egy olyan szegmenseként kell rájuk gondolni, 
akik a szervezet digitális csatornáin keresztül lépnek kapcsolat-
ba a  vállalattal; mind arra vágynak, hogy a digitális technológia 
könnyebbé és jobbá tegye az életüket.

A siker kulcsa abban rejlik, ha figyelmünket e tágabb felhasz-
nálói körre összpontosítjuk, a vevők pedig majd úgyis jönnek. 
A közösségi médiának köszönhetően a bloggerek és az ismerő-
seink a digitális térben együttesen a közvélemény hatalmas tö-
megét alkotják, akik a márkákat formálják és az eladásokat moz-
gatják. Cégünk dolgozói, üzleti partnerei és az állásokra pályázók 
szintén befolyásos felhasználók, akik hozzájárulnak az operatív 
teljesítményhez, és akik szintén alakítják a márkákat és előmoz-
dítják az eladásokat. A felhasználók még bensőségesebb viszony-
ba kerülhetnek a vállalattal és még nagyobb befolyást gyakorol-
hatnak rá, mint az egyszeri vásárlók. Akit pedig csak a számokkal 
lehet meggyőzni, annak tudnia kell, hogy a vállalat felhasználói 
köre létszámát tekintve gyakran többszöröse a meglevő vevőkö-
rének. Ha csak azokat igyekeznek elégedetté tenni, akik fizetnek 
is, akkor elszalasztják az igazi nyereség lehetőségét.

A FELHASZNÁLÓK EGYSZERŰSÉGRE VÁGYNAK

Hogyan lehet felhasználókat vonzani, megnyerni és hosszú távú 
kapcsolatot építeni velük? Meg kell adni nekik azt az egyet, 
amire vágynak: az egyszerűséget. Ennyi az egész! Az emberek 
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 különféle dolgokra és feladatok elvégzésére használják a techno-
lógiát: megnézik egy sportesemény végeredményét, emailt írnak 
egy  ismerősnek, megnéznek egy videót vagy egy új cipő meg-
vásárlása előtt információt gyűjtenek. Amikor egy felhasználó 
a digitális technológia segítségével kapcsolatba lép egy céggel, 
egyszerűségre áhítozik, mivel arra törekszik, hogy feladatát si-
kerüljön elvégeznie. Egy másodpercet sem akar fecsérelni arra, 
hogy kibogarássza, hogyan működik a felkeresett honlap, vagy 
mire kell kattintania következő lépésként. Mindössze arra vá-
gyik, hogy könnyen elvégezhesse a dolgát, és ha ez nem így ala-
kul, akkor továbbáll.

A HUGE felhasználói magatartásról készített kutatásaiban 
nem egyszer találkoztam már ezzel. Ha az emberek szerint va-
lamit nehéz vagy bonyolult használni, akkor nem azt a céget 
kezdik el szidni, amelyik az adott digitális terméket előállította, 
hanem saját magukat fogják hibáztatni. Csalódottságot éreznek, 
és azt gondolják magukról, túlságosan hülyék ahhoz, hogy rájöj-
jenek, miként is kell az adott dolgot használni. Senki nem szereti 
butának érezni magát, ezért általában szabadulni akarnak ettől 
az érzéstől. Leginkább úgy, hogy kifejezésre juttatják, mennyi-
re gyűlölik az adott alkalmazást vagy honlapot, bezárják és soha 
többé rá se fognak pillantani.

Tekintve, hogy egy cég ritkán kap második esélyt, a tét óriá-
si. Ezért is fontos, hogy alaposan megvizsgálják a használhatóság 
kérdését, vagyis milyen könnyen tudják mások használni a cég 
digitális termékét, és mennyire elégedettek az átélt élménnyel. 
A legjobb felhasználói élmények nem igényelnek iránymutatást 
és különösebb tanulást, a technológia egész egyszerűen úgy mű-
ködik, ahogyan azt az emberek elvárják. A használhatóság – és 
a szervezet azon képessége, hogy állandóan színvonalas felhasz-
nálói élményt nyújtson – minden vállalat esetében fontos alkotó-
eleme a sikernek.
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A FELHASZNÁLÓ-KÖZPONTÚ VÁLLALAT

A felhasználók szerepe annyira fontossá vált, hogy a vállalati si-
kernek létrejött egy új modellje, amelyet felhasználó-központú 
vállalatnak hívok. Napjaink legsikeresebb cégei üzleti tevékeny-
ségüket a felhasználók és azok elégedettségének megteremtése 
köré építik. A felhasználó a vevőkör bővítésének és a szervezet 
egészének a motorja. Az üzleti tevékenység eme új, felhasználó-
központú jellege a szervezet egészét áthatja: a vállalat értékesítés-
hez és marketinghez fűződő viszonyától a szervezeti felépítéséig, 
azaz működésének valóban minden egyes szempontját érinti.

A digitális téren vezető vállalatokról készült felmérés és a HUGE 
ügyfeleivel folytatott együttműködés alapján kidolgoztam egy át-
fogó menedzsment-keretrendszert, amely a  felhasználó- központú 
vállalatok működését szabályozza.
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2. ábra A felhasználó-központú vállalat
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A vállalatok folyamatai két csoportra oszthatók: belső ösztönzők, 
amelyek az általános folyamatokat irányítják; és külső érintkezési 
pontok, amelyek megmutatják, miként lép kapcsolatba a vállalat 
a külvilággal (lásd 2. ábra).

A felhasználó-központú vállalatnál az összes külső érintkezési 
pont tekintetében a felhasználó áll a figyelem középpontjában. 
A belső ösztönzők célja, hogy segítsék a külső érintkezési pon-
tokat, és ezáltal serkentsék a növekedést. Röviden vessünk egy 
pillantást mindegyik területre, hogy lássuk, miként működik 
a keretrendszer.

Belső ösztönzők:

• Felhasználó-központú vezetés: Ez a vezetői filozófia és 
megközelítés minden döntéshozatalban a felhasználókat teszi 
az első helyre. Az ilyen cégek vezetői kutatási és piaci infor-
mációk alapján zökkenőmentes digitális interakciókat dol-
goznak ki a vállalat és annak érintettjei között. Ráéreznek 
a felhasználók várható szükségleteire, amelyeket megpróbál-
nak kielégíteni. Tehetséggel párosulva ez a szellemiség életre 
kelti a hatékony digitális kezdeményezéseket. Ennek része 
a „jövőbelátó pragmatikus” személy, aki megalkotja a digi-
tális kiválóság vízióját, amely cselekvésre készteti a tágabb 
szervezetet, és aki kellően gyakorlatias ahhoz, hogy a felada-
tokat végrehajtassa. Bárki előállhat ragyogó ötletekkel; a fel-
használó-központú menedzser viszont tudja, hogy csak annyit 
ígérjen, amennyit ténylegesen meg is tud valósítani.

• Koncentrikus szervezet: A szervezetek általában a digi-
tális képesség krónikus hiányával és az eltérő technológiai 
jártasságú munkaerő-összetétel problémájával küszködnek. 
A képességgel összefüggő akadályok áthidalására a legjobb 
cégek a „koncentrikus” szervezeti megközelítést  alkalmazzák. 
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A kicsi, központosított csapat olyan infrastruktúrát hoz létre, 
amely a nem műszaki területen dolgozó munkatársak közül 
sokaknak lehetővé teszi, hogy digitális eszközöket használ-
janak üzleti céljaik eléréséhez. Az infrastruktúra a külső fel-
használó által megtapasztalt élményt is egységesíti. Így jön-
nek létre a kizárólag digitálisan működő vállalatok, például 
a Facebook, a Twitter és a YouTube legsikeresebb termékei. 
Az a néhány tehetséges személy a felelős azért az egységes 
élményért, amelyet emberek milliói – minden különösebb 
nehézség nélkül – kommunikációra használnak.

• Felszámolható technológia: Az internet rohamos léptek-
kel fejlődik, ezért a vállalatoknak olyan befelé és kifelé irá-
nyuló digitális megoldásokat kell létrehozniuk, amelyek 
könnyen kialakíthatók, felszámolhatók és a régivel felváltha-
tók. A technológia ilyen típusú ötletes megközelítése révén 
a szervezetek elkerülik azokat a nagy beruházásokat és kez-
deményezéseket, amelyek megakadályozzák a változtatások 
gyors végrehajtását.

A hatékony, felhasználó-központú vezetés, a koncentrikus szerve-
zet és a technológia okos megközelítése révén sikeresebbek lehet-
nek a felhasználó-központú stratégia külső érintkezési pontjai. 
Külső érintkezési pontnak minősül az a négy terület, amelyen 
keresztül a kívülállók bármely vállalattal kapcsolatba kerülhet-
nek: marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat, valamint a tényle-
gesen eladott termék és szolgáltatás. Felhasználó-központú kör-
nyezetben ezek a külső érintkezési pontok egyedi formát öltenek:

• Magasabb rendű hivatást teljesítő termékek: A felhasz-
nálók valódi szükségletei általában túlmutatnak azon, amit 
egy bizonyos termék ki tud elégíteni. Az olyan cikkek, mint 
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a fogkrém, a pelenka, a presszókávé és a hitelkártya fokoza-
tosan javítják az életminőséget, ám a felhasználó-központú 
vállalatok arra törekednek, hogy felhasználóik magasabb 
rendű problémáit is meg tudják oldani. Minderre nem csu-
pán nagyratörő márkaígéreteiken keresztül képesek. A fel-
használó-központú vállalatok gyakran digitális szolgáltatáso-
kat építenek be termékeikbe, és így kombinált digitális és 
analóg ajánlatot hoznak létre, amely értékesebb az ügyfelek 
szemében, mint csupán maga a fizikai termék. Ezt úgy neve-
zem, hogy a vállalat megvalósítja „magasabb rendű hivatá-
sát”. A cégek egyre inkább így viszonyulnak felhasználóik és 
vevőik igényeihez, és harcolnak a hihetetlen méreteket öltő 
konkurencia és az online piacon tapasztalható tömegáruvá 
válás erős vonzása ellen.

• Hasznosságmarketing: A felhasználók nem akarják, hogy 
lényegtelen és haszontalan marketingüzenetekkel zavarják 
őket. Ezért a felhasználó-központú vállalatok célcsoportjuk 
szempontjából is hasznos módon hirdetik magukat. A már-
kaismertség és az eladások növelésére nem hagyományos rek-
lámeszközöket használnak, hanem a márkához kapcsolódó 
programokat dolgoznak ki, amelyek segítik a felhasználókat 
feladataik végrehajtásában.

• Négytényezős értékesítés: Amikor a felhasználók arról dön-
tenek, mikor és hol vásároljanak, négy tényezőt mérlegelnek: 
bizalom, ár, kényelem és szórakoztató jelleg (angolul TCPF, 
vagyis trust, convenience, price és fun). Más-más személyek 
más-más jelentőséget tulajdonítanak a négy különböző terü-
letnek. A felhasználó-központú vállalatok úgy reagálnak erre 
a kihívásra, hogy célcsoportjaik konkrét szükségletei alapján 
optimalizálják ezt a négy tényezőt.
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• Kétoldalú ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálat tekintetében 
sok felhasználó a legátfogóbb, valamint minél jobban automa-
tizált és önkiszolgáló megoldást keresi. Ha viszont a szükség 
úgy hozza, rendkívül színvonalas ügyfélszolgálatra  vágynak 
egy hús-vér embertől. E látszólag kétpólusú hozzáállás miatt 
a felhasználó-központú vállalatok kénytelenek a vevők igényei-
nek kielégítésében kettős megközelítést alkalmazni. Nehéz 
feladatnak tűnhet, de megéri. A jó ügyfélszolgálat kiváló 
marketingeszköz, mert hatására az emberek pozitívan fognak 
beszélni másoknak vállalatunkról. Ha viszont valamit elron-
tunk, arról rövid időn belül sokan  tudomást szerezhetnek.

A SZOFTVERRÉTEG

Ha a fenti hét elvet sikerül összehangoltan megvalósítani, a fel-
használó-központú céget egy szoftverréteg veszi körül, amelyen 
keresztül szinte minden felhasználói interakció zajlik (lásd 3. ábra).

Ez a szoftverréteg állandó és szigorú felügyeletet igényel, hi-
szen a felhasználók elvárásai csak növekedni fognak. Ahogy a vál-
lalatok új és jobb, sokkal inkább felhasználóbarát megoldásokat 
kínálnak, a felhasználók rájönnek, hogy még nagyobb elvárásokat 
támaszthatnak, és még többet követelhetnek a vállalattól és má-
soktól. Napjaink huszonéveseit (közülük is a fiatalabbakat) „poszt-
digitálisoknak” hívom, mert nem ismerhették a  digitális techno-
lógia nyújtotta kényelem nélküli világot. Mire fő kenyér keresők és 
döntéshozók lesznek, addigra az a vállalat, amely szoftver rétegét 
nem megfelelően menedzselte, elavulttá válhat. Amikor ebből 
a generációból családfenntartó és vállalatvezető felnőttek lesznek 
– akár könyvet vásárolnak, akár egy több millió dollár értékű vál-
lalkozás beszerzéséről döntenek –, a  cégek termékeit és szolgáltatá-
sait minőségi, barátságos és könnyen  használható szoftver réteggel 
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fogják igénybe venni. Gondolkodás nélkül elutasítják azokat a cé-
geket, amelyeknek szoftverrétege elavult és nem hatékony.

Egyszerűbben fogalmazva: a vállalat digitális jelenlétének mi-
nősége egyre fontosabb tényező lesz. Fontosabb, mint a céges 
értékesítők csapata, az egyetemi állásbörzéken való jelenlét, a 
naptárak oldalait lapozgató titkárnők, a barátságos recepciósok 
vagy a hagyományos marketing és promóció. Bizonyos esetekben 
a digitális technológiák már a hagyományos bolti taktikákat is 
elbitorolták. A szoftverréteg rövid időn belül a vállalat központi 
elemévé fog válni.

Éppen ezért a felhasználó-központú vállalatok menedzsereinek 
két dologra kell különös figyelmet fordítaniuk: a fő  tevékenységi 
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3. ábra A szoftverréteg
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körre, amelyet mindig is felügyeletük alatt tartottak, és a szoft-
verrétegre, amely megteremti a kapcsolatot a fő tevékenység és 
a felhasználók között. Ha a szoftverréteget figyelmen kívül hagy-
ják, azzal a felhasználókat is figyelmen kívül hagyják; ha viszont 
figyelmen kívül hagyják a felhasználókat, azzal a megrendelések 
elveszítését kockáztatják.

A szoftverréteg egymástól különböző technológiák egyesí-
tését jelenti, amelyek összehangolt módon a folyamatok áram-
vonalasítását és automatizálását szolgálják. A HUGE-nak példá-
ul remek belső szoftverrétege van. Ezért aztán nincs szükségem 
másra a munkámhoz, mint egy MacBook Airre és egy iPhone-ra. 
Nincs iratszekrényem, sem asszisztensem vagy vezetékes telefo-
nom. Határidőnaplóm digitális és minden munkatársam meg-
nézheti. Valójában az irodában mindenki hozzáférhet a többiek 
határidőnaplójához, s ezzel kiküszöböljük a megbeszélések idő-
pontjának egyeztetésekor szokásos időrabló huzavonát. A dol-
gozók közötti kommunikáció többnyire chaten és emailben 
zajlik. A tárgyaló termeket rendszeresen használjuk telekonfe-
renciákra, asztali  telefonját pedig szinte senki sem használja. 
A dokumentumokat és egyéb fájlokat a Google Docs és hasonló 
szolgáltatások segítségével osztjuk meg egymással. A munka-
idő-kimutatást mindenki online tölti ki, de a műszaki támogató 
személyzethez intézett kéréseket is így küldjük el, és a tárgyaló-
termeket is online kell lefoglalni. Szó szerint digitális techno-
lógiák egész sora  működteti az ügynökséget, lehetővé téve szá-
munkra, hogy ügyesen és hatékonyan dolgozzunk, egymással 
együttműködjünk és időt spóroljunk. De a kifelé irányuló inter-
akciók is hasonlóak: az ügyfelekkel való együttműködés, a mun-
kaerő-toborzás és az új ügyfelekkel folytatott kommunikáció is 
digitálisan zajlik. Pedig a HUGE nem számít hipermodern és 
egyedülálló cégnek. A szoftverréteg alapvető. A vállalatok szem-
szögéből nézve a kihívást az jelenti, miként hozzák létre, tartsák 
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fenn és fejlesszék tovább a szoftverréteget a felhasználók elvárá-
saival összhangban.

A FELHASZNÁLÓ-KÖZPONTÚSÁG ÉS AZ AMERIKAI VÁLLALATOK

A felhasználó-központú vállalat és a szoftverréteg fogalma kezd 
elterjedni az általános üzleti életben, még olyan iparágakban és 
szervezeteknél is, ahol arra a legkevésbé számítanánk.

Első ránézésre a Procter & Gamble nem egy Google. A 174 
éves cég fogkrémet, szappant, dezodort, elemet, tisztítószereket, 
papírtörlőt és más hagyományos, hasznos háztartási termékeket 
forgalmaz. Sok márkája – például a Crest, az Ivory, a Tide és 
a Charmin – annyira régi, hogy dédanyáink is azt vásárolták. 
A P&G a legnagyobb hirdető a világon, és reklámstratégiái rég-
óta az elvárható színvonalat képviselik, vagy egyenesen irányadó 
jellegűek: a 30 másodperces tévéreklámok valaha emlékezetes 
történeteket meséltek a nézőknek. A cég legfőbb vevője nem mi, 
fogyasztók vagyunk, hanem a Walmart. De a P&G és márkái 
egyértelműen jó úton vannak ahhoz, hogy minden szempontból 
felhasználó-központúvá váljanak.

Az ehhez vezető út első lépése a felhasználók fontossági sor-
rendbe állításával kezdődött. Az elmúlt évtizedben a P&G-nek 
úgy sikerült árbevétel-csökkenését visszájára fordítania, hogy 
olyan termékeket hozott létre, amelyek kielégítették, sőt felül 
is múlták a vevők szükségleteit. A. G. Lafley, aki az új évez-
red első tíz évének zömében a céget irányította, „a vevő a ki-
rály” jelmondat alapján vezette a vállalatot. Nem véletlen, hogy 
a P&G rendkívül sokat áldozott a piackutatásra. Azóta is több 
mint 5 millió emberrel áll kapcsolatban közel 100 országban, 
és 400 millió dollárnál is többet költ évente a fogyasztók szé-
lesebb körű tájékoztatására. De amikor Lafley átadta utódjának 
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az  irányítást, a P&G újra alig bírt lépést tartani a versenytár-
sakkal. A jelenlegi elnök-vezérigazgató, Bob McDonald fokozott 
jelenlétre törekedett a digitális médiában, így kívánta javítani 
a vállalat nyereségességét. 2010-ben a részvényesekhez intézett 
levelében ígéretet tett arra, hogy a P&G-t „olyan vállalattá emeli, 
amely a digitális technológiát a legszélesebb körben alkalmazza 
a világon”. Nagymértékben digitalizálni akarta a céget és egyedi 
kapcsolatot kívánt kiépíteni az egyes felhasználókkal, vagyis uta-
sítást adott fontossági sorrendjük felállítására.2

Lucas Watson, aki 2008 és 2011 májusa között volt a vállalat 
digitális technológiáért felelős igazgatója, sikerre vitte a felhasz-
náló-központúságot. Az Interactive Advertising Bureau 2009-es 
konferenciáján kijelentette: „Egy eszményképre és egy eszmére 
van szükség. Az eszménykép magában foglalja a hivatástudatot 
és a céltudatosságot, valamint magasztosabb indokot ad a léte-
zésre annál, mint hogy egyszerűen megpróbáljuk eladni a követ-
kező doboz pelenkát.”

Ezzel azt szerette volna hangsúlyozni, hogy a legfontosabb, 
hogy megismerjük és kielégítsük a felhasználók valódi szükségle-
teit, ne pedig saját céljaink szerint cselekedjünk és rájuk erőltes-
sünk bármit is. A gyakorlatban alkalmazott felhasználó-központú 
mentalitás egyik példája a Charmin és a nyilvános illemhelyeket 
nyilvántartó SitOrSquat partnersége. A P&G szponzorált egy 
iPhone-alkalmazást, amellyel a felhasználók megjelölhetik a nyil-
vános illemhelyeket, és a pelenkázóval ellátott, tiszta mosdót ke-
reső felhasználók megtudhatják, hol van a céljaiknak megfelelő, 
legközelebbi helyiség. A digitális technológia révén a Charmin 
szó szerint elkíséri a felhasználókat a mosdóba.

A P&G digitális médiában való felhasználó-központú jelenlé-
té nek talán legismertebb példája az Old Spice tusfürdő reklámja 
volt 2010-ben. Eredetileg a Super Bowl előtt vetített, hagyomá-
nyos reklámnak indult, benne a jól ismert Old Spice férfialakkal 
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– „a férfi, akinek az illata olyan, amilyen a pasitoké is lehetne” –, 
ám végül kiemelkedő társadalmi marketingkampánnyá vált, 
amely világszerte beásta magát a felhasználók tudatába. A rek-
lám annyira viccesre sikeredett, hogy a felhasználók ahelyett, 
hogy kerülték volna, minden alkalommal örömmel nézték vé-
gig. A kampány csúcspontjaként alig néhány nap leforgása alatt, 
valós időben több száz rövid videofilm született a fogyasztók kér-
déseire válaszul. Ez pedig több mint 2 milliárd megjelenéshez 
vezetett a médiában.

Az e-kereskedelem egy másik olyan csatorna, amelyben 
a P&G feltűnő lépéseket tesz azért, hogy a felhasználók érdekei-
nek minden mást alárendeljen. Tegyük fel, hogy éppen a Gillette 
honlapját böngésszük és eltökélt szándékunk, hogy egy Fusion 
ProGlide Power borotvához hozzájussunk! Nem kell az oldalról 
kijelentkezni és reménykedni abban, hogy a helyi Walgreensben 
talán lesz is belőle raktáron. A „vegye meg most” gombra rá-
kattintva megjelenik a terméket forgalmazó valamennyi inter-
netes kiskereskedő listája.3 Ez a funkció a P&G márkáinak sok 
oldalán ugyanígy megtalálható. Sőt a listán szereplő egyik kis-
kereskedőre nem is számítanánk: ez maga a P&G. 2010 májusá-
ban a cég elindította saját webáruházát, amivel egy újabb lépést 
tett a felhasználók szükségleteinek rangsorolása irányába – akik 
közül sokan kényelmesen, közvetlenül akarnak vásárolni – a kis-
kereskedők rovására, akik ma a P&G fő vevőkörét adják.

Ennek ellenére a P&G még nem tekinthető teljes mértékben 
felhasználó-központú vállalatnak. Hosszú út áll előtte, különö-
sen, ami az okos és felszámolható helyett az intézményes, saját 
technológiai megoldásokra való támaszkodást illeti. De határo-
zottan jó úton jár. Az iparágak különböző időpontokban a di-
gitális átalakulás különböző szakaszain mennek keresztül. Az 
amúgy nagymértékben standardizált könyvkereskedelmet pél-
dául az elsők között alakította át az e-kereskedelem. Ugyanakkor 
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a  csomagolt  fogyasztási cikkek is meglehetősen szabványosítot-
tak, és szintén kényelmesen megvásárolhatók a közeli boltokban. 
A vevők viszont általában rögtön használni szeretnék ezeket a 
termékeket, ami online vásárlás esetén aligha lehetséges. Ez az 
egyik oka annak, hogy a csomagolt fogyasztási cikkek körében 
miért nem az elsők között kezdték alkalmazni az e-kereskedel-
met. Más iparágakban a termékek és szolgáltatások összetettsé-
géből – vagy a speciális érdekekből – adódóan a vállalatok fel-
használó-központú tevékenységüket nem a közvetlen eladásra, 
hanem a márkaépítésre összpontosították. A változás azonban 
előbb-utóbb mindenkit utolér.

AZ UTAZÁS KEZDETE

Az egyik legmeglepőbb dolog, amellyel az új dolgozók a HUGE-
nál az első napon szembesülnek az, hogy sok nagyvállalatnak 
fogalma sincsen, mihez kezdjen az internettel. Kívülállóként 
mindannyian úgy képzeljük, hogy a híres, több millió dollárt 
forgalmazó vállalatok jól olajozott gépezetként működnek és 
jártasak a digitális médiaeszközök alkalmazásában. Ám amikor 
közelebbről is megvizsgáljuk ezeket, látjuk, hogy sok cég eről-
ködve próbál az új gazdasághoz igazodni, annak ellenére, hogy 
sikeres vezetésüknek és hihetetlen mértékű árbevételüknek kö-
szönhetően jól ismert nevet szereztek maguknak. Bármennyire 
is ügyesen végzik a dolgukat, mivel a digitális készségek nem 
tartoznak az alapkompetenciák körébe, sokan nehézségekkel 
küszködnek.

Ha úgy érezzük, vállalatunk nem aknázza ki kellő hatékony-
sággal a digitális technológiát, azzal nem vagyunk egyedül. A fel-
használó-központú stratégia távoli, idealisztikus célnak tűnhet, 
de ezt valószínűleg a versenytársak vagy más hasonló vállalatok 
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is ugyanígy érzik. A felhasználó-központú stratégia alkalmazása 
lassan indítja be a szervezet növekedését.

A felhasználó-központúság nem kizárólag a szoftvereket létre-
hozó mérnökök munkaterülete, hanem menedzsmentfilozófia is 
egyben. Nem kell műszaki szakembernek lenni ahhoz, hogy vala-
ki megértse a következő fejezeteket és tanuljon belőlük. A meg-
felelő vezetői megközelítést alkalmazva – amelynek lényege gya-
korlatilag annak elfogadása, hogy a vállalatunkkal az interneten 
keresztül kapcsolatba lépő személyek a legfontosabbak – az egész 
szervezet teljesen átalakulhat és sikeres lehet a mai, digitálisan 
irányított gazdaságban.

A könyvben kifejtett gondolatok a startup vállalkozók szá-
mára is hasznosak lehetnek. A mai környezetben a felhasználó-
központú megközelítés szó szerint minden startup vállalkozás 
sikerének kulcsfontosságú tényezője. A könyvben szó lesz néhány 
ilyen cégről is – például a Diapers.comról vagy a Mint.comról –, 
de bármelyik másikat is vehettük volna. Az esetek többségében 
ezek a cégek a jó utat választják.

Manapság már minden vállalatnál nélkülözhetetlen a felhasz-
náló-központú vezetés. Ha a működő, nagy nevű cégek maguk-
tól nem szánják rá magukat a változtatásra, akkor majd jönnek 
a startup vállalkozók és kiszorítják őket a piacról. Egyes vállala-
tokat a kínálkozó lehetőség bírja rá a változtatásra, a legtöbben 
azonban félelemből teszik.

Mindegy, hogy nagyvállalatnál dolgozunk vagy saját üzle-
tünket vezetjük, a felhasználó-központú vállalati keretrendszer 
segít létrehozni egy kiválóan teljesítő szervezetet, összhangban 
azzal, amire az emberek is vágynak üzleti kapcsolataikban. Gon-
doljunk csak arra, amikor először hallottunk olyan felhasználó-
központú vállalatokról (esetleg üzleteltünk is velük), mint a Best 
Buy, a Zappos! Valószínűleg ezek azok a cégek, amelyektől mi 
 magunk is szívesen vásárolnánk.
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A következő fejezetekben feltárjuk, miben nyilvánul meg ez 
a felhasználó-központú megközelítés az üzleti tevékenység va-
lamennyi területén, és részletesen megvizsgáljuk a felhasználó-
központú vállalati keretrendszer hét belső és külső elvét. Bízom 
abban, hogy a könyv végére világossá válik, miként lehet pozitív, 
felhasználó-központú változást hozni a vállalatok életébe.


