
Designing High Complexity Products
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What designers 
were working 
on 15 years 
ago?
static websites, 
knowledge bases, 
webshops, 
expert software



Unsupported placeholder

What designers 
are working on 
today?
Complex, interactive 
digital solutions 
transforming our 
daily life.



Digital and Physical 
realities merge

CX



Software are part of 
Ecosystems and Channels









Machines adapting to 
humans 
(and deciding for them)



Customer 
Experience



Ensuring good experiences in 
such a complex environment is a 
wicked problem.



Design 
means 
defining 
problems 
and finding 
viable 
solutions.



Clarity of problems and possible 
solutions.



Empathy

Focus on the 
Customer’s needs

Research & 
Experimenting





Product Vision and 
Product Goals

CX, UX and UI Design Agile Feedback Loop

Product Design Process





Design principles
for complex 
products

Respect Engineering

Strategic Thinking

Holistic Approach

Curious Mindset



Practice holistic 
customer experience 
design.There are no 
“users”, we deal with  
customers as digital and 
physical worlds collide.



Good design is not a 
gesture towards customers. 
Strategic design 
drives the business forward 
and provides tangible 
results.. 



Design must 
respect engineering 
to successfully drive 
innovation. 



Designers must be 
forever curious. Our job 
is to continuously learn 
and ask even the hardest 
questions.



Learning Making sense Formalizing
solutions

Testing



Design at 
Supercharge

Art Director

Product Strategist

UI Designer



Product Vision and 
Product Goals

CX, UX and UI Design Agile Feedback Loop

Product Design Process



aesthetic
and 
usability
problems

emotional 
and 
image 
problems 

feasibility 
and
experience
problems

organizational
and
innovation
problems

ARTISTIC 
DESIGN

SERVICE 
DESIGN

USER 
INTERFACE

DESIGN

PRODUCT 
DESIGN

BUSINESS 
DESIGN

MORE VISUAL



ARTISTIC 
DESIGN

SERVICE 
DESIGN

USER 
INTERFACE

DESIGN

PRODUCT 
DESIGN

BUSINESS 
DESIGN

Interaction Design



UX Design
Wireframes, user journeys

UI Design
Final screen designs

 Documentation
Functional specifications 

and user stories

Guidance
Support the development



Product Vision and 
Product Goals

CX, UX and UI Design Agile Feedback Loop

Product Design Process



Continuous User 
Research

A/B Testing Agile MindsetAnalytics

After the launch we relax, 
right?



Collaboration 
and 
co-creation



UI Agenda

■ Design rendszerek

■ UI library készítése

■ Projekt folyamatos 
előkészítése fejlesztői átadásra



Termékfejlesztési folyamat





Mikor kapcsolódik be a vizuális 
design a folyamatokba?









Mikor érdemes elkezdeni 
felépíteni a UI library-t?



A projekt kezdetétől bármikor



Milyen brand guide státuszok lehetnek?

1. Nincs brand guide, és ötletük sincs, hogy mit szeretnének

2. Nincs brand guide, de vannak korábbi termékek, amiből lehet 

inspirálódni, hogy mit szeretnének

3. Van brand guide, de csak offline tartalomhoz, vagy más 

platformhoz

4. Van brand guide, de ki kell egészíteni vagy módosítan

5. Van teljes brand guide, amitől egyáltalán nem akarunk eltérni



Designer Marshall-kereszt
1. Nincs brand guide, és ötletük sincs, 

hogy mit szeretnének

2. Nincs brand guide, de vannak 

korábbi termékek, amiből lehet 

inspirálódni, hogy mit szeretnének

3. Van brand guide, de csak offline 

tartalomhoz, vagy más platformhoz

4. Van brand guide, de ki kell egészíteni 

vagy módosítan

5. Van teljes brand guide, amitől 

egyáltalán nem akarunk eltérni

Effort

Brand guide
level

UI D
es

ign

Art Direction

1 2 3 4 5



Új komponens létrehozásának kihívása

Useful

UX Designer

UI Designer

Cool

Art Director



Design rendszerek



Miért van szükségünk design 
rendszerekre és UI könyvtárakra?



Mi történik, ha nincs egy egységes design rendszer?

Inkonzisztencia 

Emberek, lokációk 
száma



Könnyebb 
karbantartás

■ Átláthatóbb rendszer

■ Rengeteg internal és eternal 
design tool 

■ Gyorsabb design folyamatok



Konzisztencia 
biztosítása 
mindenki 
számára

■ Felhasználói oldalról is fontos, 
hogy az alkalmazás(ok) egy 
design irányelvet kövessenek

■ A tervezés során egy egységes 
design készüljön

■ Fejlesztők munkájának 
megkönnyítése (egyszerűbb UI 
SDK készítés)





Az Atomic design rendszer



Mi az Atomic 
design?

“Atomic design is 
methodology for 
creating design 
systems”





Atomok



Atomok



Molekulák



Organizmusok



Sablonok



Oldalak



Miért érdemes 
alkalmazni?

■ Tudat alatt már mindenki 
használta valamilyen szinten

■ Egyértelmű iránymutatás

■ Megkönnyíti az átjárhatóságot 
az absztrakt ötletek és valóság 
között



Az atomic design egy iránymutatás, 
nem egy “szentírás”



III. UI library készítése



UI komponensek 
összegyűjtése



Beépített UI 
kit-ek



Hivatalos 
guideline-ok

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines

https://material.io/design

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
https://material.io/design


Patternlab

http://demo.patternlab.io

http://demo.patternlab.io


UI library felépítése



Milyen tool-okat 
érdemes 
használni?



✓ Nagyobb és 
komplexebb 
projektekhez hasznos, 
ahol sokféle specifikus 
igény van, a nagy plugin 
adatbázis miatt

✓ Vizuálisa komplex UI 
elemeket jobban kezeli, 
nem lassul be tőle 
annyira

✓ Működik offline

✓ Dinamikus 
komponensek

✗ Collaboration nehezen 
kivitelezhető

✗ Designra való online 
kommentelés csak 3rd 
party app-en keresztül

✗ Verziókezelés 
bonyolultabb

✗ Design library frissítés 
bonyolultabb

✓ Collaboration

✓ Ügyfél bármikor rá tud 
tekinteni a designra? 
Biztos örülünk ennek?

✓ Lokál kommentek a 
designon

✓ Egyszerűbb 
verziókezelés

✗ Performancia

✗ Offline működés nem 
tökéletes

✗ Pár  “kényelmi” funkció 
hiánya:

○ Layer szűrési

○ Dinamikus 
komponensek



Hogyan épül fel 
Sketch-ben egy 
library



UI Library Style Guide alakítása



Vizuális 
nyelvezet 
(look and feel)

■ Mit szeretnénk kommunikálni

■ Kinek szól az üzenet

■ Milyen nyelv, hangulat, 
formavilág



Design System 
guide

■ Szintén az atomoktól az 
sablonokig

■ Részletes magyarázat az egyes 
elemek használatára

■ Példa jó és rossz 
megoldásokra





IV. Projekt folyamatos 
előkészítése fejlesztői 

átadásra



Fájlok felépítése, szétbontása



Miért fontos a 
layer struktúra 
és a layerek 
elnevezése? ■ Könnyebb módosítás

■ Lehetőség van szűrni bizonyos 
elemekre

■ Átláthatóbb design struktúra



My artboard

Client

My layers panel



Artboardok 
elnevezése, 
rendszerezése, 
ID-zása

■ Fontos a megkülönböztetés 
felülírhatóság szempontból

■ Könnyebb szűrési lehetőség

■ ID-zás miatt direktben lehet 
hivatkozni egy adott screen-re





Fájlok 
szétbontása

■ Jobb struktúra miatt

■ Sketch kollaboráció hiánya 
miatt

■ Sketch performancia javítása 
miatt



Zeplin projekt felépítése



UI designer egyik fő célja, hogy a 
fejlesztők munkáját a lehető legjobban 

megkönnyítse



Section-ök
■ Létrehozás sketch file-ok 

alapján 

■ Screenek szétosztása témakör 
szerint



Tag-ek

■ Tag használata screen 
státuszra

■ Tag használata EPIC-ként



Egyéb 
lehetőségek 
megnyitott 
screeneknél

■ Description

■ Direkt sketch file megnyitása 

■ Verzió kezelés, commit üzenet 
írása



Screenek 
összekötése

■ Screenek összekötése sketch 
prototype funkció segítségével



Style guide
■ Colors & Text Styles

■ Components



Több projektre 
való felbontás

“I did some investigation and it 
looks like that project has hit 
our server data limits, which 
has never happened before”



Zeplin kommentek kezelése



Kommentek 
kategorizálása



Notes for Zeplin

https://medium.com/supercharges-mobile-product-guide
/introducing-a-time-saving-tool-for-zeplin-and-the-lesson

s-i-learned-from-building-it-30b8b037ac64

https://medium.com/supercharges-mobile-product-guide/introducing-a-time-saving-tool-for-zeplin-and-the-lessons-i-learned-from-building-it-30b8b037ac64
https://medium.com/supercharges-mobile-product-guide/introducing-a-time-saving-tool-for-zeplin-and-the-lessons-i-learned-from-building-it-30b8b037ac64
https://medium.com/supercharges-mobile-product-guide/introducing-a-time-saving-tool-for-zeplin-and-the-lessons-i-learned-from-building-it-30b8b037ac64






További hasznos pluginok 
nagyméretű projektekhez



Overflow



Runner



Find and 
Replace



Plant app?



Áttekintés

Art 
Direct.UX UI Dev



A UI-Kit előnyei 
fejlesztő 
oldalról



A UI-Kit előnyei 
fejlesztő 
oldalról

■ Tudásmegosztás / közös nyelv

■ Tervezés + becslés 
egyszerűsödhet

■ Theme + Resource kezelés 
kontroll alatt van



A UI-Kit előnyei 
fejlesztő 
oldalról

■ Komponens alapú fejlesztés

■ Viselkedés egységbezárása

■ White-label támogatás







CI Workshop

default: {

   font: {

     primary: {

       light: 'OpenSans-Light',

       regular: 'OpenSans',

       semibold: 'OpenSans-Semibold',

       bold: 'OpenSans-Bold',

       extraBold: 'OpenSans-ExtraBold',

     },

     secondary: {

       regular: 'AmaticSC-Regular',

       bold: 'Amatic-Bold',

     },

   },

   color: {

     main: '#b81217',

     primary: '#d83e3e',

     primaryCta: '#f2830f',

     secondaryCta: '#51ad65',

     black: '#000000',

     white: '#ffffff',

     gray: '#777777',

     darkGray: '#5d5d5d',

variant: {

   font: {

     primary: {

       light: 'MuseoSans-100',

       regular: 'MuseoSans-300',

       semibold: 'MuseoSans-500',

       bold: 'MuseoSans-700',

       extraBold: 'MuseoSans-900',

     },

     secondary: {

       regular: 'MuseoSans-100',

       bold: 'MuseoSans-100',

     },

   },

   color: {

     main: '#c22020',

     primary: '#ffc500',

     primaryCta: '#ff5900',

     secondaryCta: '#00b74a',

     black: '#2a2a2a',

     darkGray: '#777',

     lightGray: '#f8f7f7',

     success: '#00b74a',

     error: '#c22020',
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CI Workshop

import { globalStyles } from '../globalStyles';

import { Brand } from '../../../utils/brand';

export const DHButtonStyles = Brand.select({

 default: {

   height: 40,

   paddingHorizontal: globalStyles.spacing.xl,

   radius: globalStyles.radius.md,

 },

 variant: {

   radius: 20,

 },

});


