
metodesign. 

 Lista kontrolna pomaga w opracowaniu briefu dla nowego produktu, a w dalszej kolejności 

Projektowej Specyfikacji Produktu. 

 Stanowi zbiór cech, których umieszczenie w specyfikacji warto wziąć pod uwagę. 

 Nie wszystkie elementy listy są jednakowo istotne, ich waga zależy od specyfiki 

projektowanego produktu. 

 

 

funkcja i parametry:  jakich funkcji i jakich parametrów oczekujesz? 
 
koszt produktu:   jaka jest granica kosztów? 
 
skala czasu:   w jakim terminie produkt ma wejść na rynek? 
 
nabywcy:  czy rozpoznane są preferencje potencjalnych nabywców, ostatecznych użytkowników, 

pracowników serwisu, sprzedawców? 
 
procesy:  czy są wymagania dotyczące procesów wytwarzania, wykończenia, zabezpieczenia, 

konserwacji? 
 
gabaryty:  czy są jakieś wskazówki dotyczące rozmiarów produktu, proporcji? 
 
spedycja:  czy istnieją uwarunkowania dotyczące wysyłki i transportu (kanały dystrybucji)? 
 
utylizacja:   co się stanie z produktem po jego „śmierci” technicznej? 
 
wytwarzanie:   produkcja wewnątrz firmy czy zewnętrzny wykonawca? 
 
czynniki polityczne:  czy są jakieś uwarunkowania polityczne, religijne, rasowe, etniczne odnoszące się  

do proponowanego produktu? 

 
czynniki rynkowe:  czy rynek danego produktu jest nasycony? 

 
ciężar:    minimalny – maksymalny? 
 
obsługa:   produkt bezobsługowy, czy serwis i okresowe przeglądy? 
 
konkurencja:  który konkurencyjny produkt jest najlepszy, które z jego cech są najważniejsze? 
 
opakowanie:   jakie są wymagania co do opakowania? 
 
jakość i niezawodność:  jakie są twoje oczekiwania? 
 
życie na półce:  czy produkt może być magazynowany przez dłuższy czas, czy będzie używany ciągle 

czy okresowo? 
 
patenty:    czy znane są ograniczenia patentowe? 
 
środowisko:  jakim czynnikom środowiskowym będzie poddany  

produkt? 
 
testy:    jakie są konieczne badania i testy? 
 
Bezpieczeństwo:   jakim warunkom bezpieczeństwa powinien odpowiadać produkt? 
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bezpieczeństwo:   jakim warunkom bezpieczeństwa powinien odpowiadać produkt? 
 
czynniki prawne:  czy i jakie są akty prawne mogące wpływać na produkt? 
 
dokumentacja:   jak szczegółowa powinna być instrukcja obsługi? 

 
ilość:    jaka jest planowana wielkość sprzedaży? 
 
długość życia na rynku:  jak częste zmiany modelu będą korzystne? 
 
materiały:   czy są wskazania dotyczące materiałów? 
 
ergonomia:   jakie cechy użytkownika są istotne w odniesieniu do tego produktu? 
 
normy:    jakie normy powinien spełniać produkt, czy normy te ograniczają innowacje? 
 
estetyka:   czy znane są preferencje estetyczne nabywców produktu? 
 
instalacja:   czy jest potrzebna dokumentacja instalacji, czy możliwa jest instalacja samodzielna? 
 
życie w serwisie:   czy i jak często będzie potrzebna konserwacja, regulacja, naprawy? 
 
recykling:   jakie będą możliwości recyklingu? 
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