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Zorg ervoor dat keynote is geïnstalleerd op je laptop. 



Agenda

• Voorstelronde 

• Waarom is prototypen belangrĳk 

• De BoodschAPP 

• Workshop



Voorstelronde

Berry Pleĳster

iOS

Developer

• iOS app developer 

• User interaction design 

.org
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Voorstelronde

• Wie is een designer? 

• Wie is een ontwikkelaar? 

• Wie houdt zich bezig met marketing of sales? 

• Wie heeft een smartphone? 

• Wie houdt zich bezig met apps?

Jullie beurt



Waarom is prototypen belangrĳk?

• Geeft een impressie van het eindresultaat 

• Feedback van potentiële eindgebruikers 

• Eenvoudig en snel aan te passen 

• Ideeën uitproberen



Waar denk je aan bĳ prototyping?

Prototyping



Waar denk je aan bĳ prototyping?
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Hoe prototypen wĳ?

Mockup

Requirements

Wireframe

Clickable 
prototype

UXD Present



Waarom prototypen wĳ zo?

Mockup

Requirements

Wireframe

Clickable 
prototype

UXD Present

• Er is geen juiste of onjuiste prototyping methodiek 

• Voor ons werkt deze methode erg goed 

• Bespaart kosten tĳdens ontwikkeling 

• Geeft een impressie van het eindresultaat 

!
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De BoodschAPP
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De BoodschAPP

• De gebruiker kan een nieuwe lĳst maken 

• De gebruiker kan een lĳst verwĳderen 

• De gebruiker kan een item aan een lĳst toevoegen 

• De gebruiker kan een item verwĳderen van een lĳst 

• De gebruiker kan een item aanpassen in een lĳst 

• De gebruiker kan een item afvinken van een lĳst 

• De gebruiker kan een lĳst delen met anderen 

• De gebruiker kan items binnen een lĳst sorteren 

• De gebruiker kan items op een kaart van de huidige winkel weergeven

Requirements



De BoodschAPP

Schetsen



De BoodschAPP



De BoodschAPP



De BoodschAPP

Keynotopia



De BoodschAPP

Keynote



De BoodschAPP

Demo
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Het workshop thema wordt…
Workshop
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uperhelden

Dating voor



Dating voor superhelden

• Requirements opstellen en naam bedenken 

• Presenteren requirements 

• Uitschetsen requirements 

• Prototypen met keynote 

• Presenteren Prototype

Wat gaan we doen?



Dating voor superhelden

Voorbeelden: 

• Superhelden matchen op abilities 

• Hero or Villain 

• Beschrĳving alter ego

Requirements opstellen
en naam bedenken



Dating voor superhelden

Presenteren requirements

EVIL HAS A NEW FOE

SPIDER !
       MINION



Dating voor superhelden

Schetsen prototype
• Denk aan de tĳdslimiet 

• Beperk jezelf tot maximaal 10 requirements

WOLVER!
        MINION



Prototypen met keynote
Dating voor superhelden

• Een standaard keynotopia 
schermverhouding is 640 x 960 

• Houd het simpel! 

• Het is een prototype, geen design! 



Dating voor superhelden

BAT

Heeft jouw prototype

Presenteren prototype



Tot slot

• http://keynotopia.com/ 

• http://blogmobile.itude.com/

Bronnen

• Vonden jullie het leerzaam?

Vragen

Hebben jullie tips voor ons?

http://keynotopia.com/
http://blogmobile.itude.com/


Dank jullie voor je participatie

Mobile UX Design met Keynote


