
Design patterns
Opdracht 1 - Multi-device Wire�ow

Amy van Lith, 500770724, 206, oktober 2018



Amy van Lith, 500770724, 206, 01 -10-2018

Voor Na

Tijdens

A
ct

ie
O

m
g

ev
in

g
M

o
ti

va
ti

e
3 

C
’s

 
D

ei
vc

e
U

se
r 

g
o

al

Costumer Journey

Nieuwe verhalen zoeken

De gebruiker gaat op de 
overzichts pagina opzoek 
naar nog een verhaal om te 
lezen. 

Bovenaan staat het verhaal 
van de dag. Dit is het meest 
gelezen verhaal van de dag. 
Hij besluit dit te gaan lezen

Consistent Consistent en continues Consistent ConsistentConsistent

Wil de opties uitbreiden dus 
maakt een account aan

- Vond het een leuk verhaal en 
wil dat laten weten

Vond het verhaal leuk en wil 
dit delen met vrienden

De gebruiker is verveeld in 
de trein en zoekt vermaak

Haasten om weg te gaan 
van huis

De gebruiker vermaakt zich 
door verhalen te lezen

De gebruiker heeft Interesse 
in verhalenpagina

Zin in de reis en staat open 
voor nieuwe dingen

Thuis op de bank met 
internetverbinding

In de intercity
Verbonden met NS-wi�

Alleen in de sprinter
Geen wi� aanwezig

Alleen in de intercity
Verbonden met NS-wi�

Thuis op de bank met 
internetverbinding

Alleen in de intercity
Verbonden met NS-wi�

Thuis op de bank met 
internetverbinding

Bij lange reisBij lange reis

Alleen in de intercity
Verbonden met NS-wi�

Alleen in de intercity
Verbonden met NS-wi�

Thuis op de bank met 
internetverbinding

Thuis op de bank met 
internetverbinding

Thuis op de bank met 
internetverbinding

Thuis op de bank met 
internetverbinding

Reis plannen

De gebruiker gaat een dagje 
er op uit met de trein en 
gaat zijn reis plannen op de 
website van de ns. 

Via de geplande reis word de 
gebruiker uitgenodigd de NS 
99 verhalen website te 
bezoeken.

Log in & Verhaal opslaan

De gebruiker logt in op de 
verhalen website. Hij vult zijn 
email in en krijgte en mail 
met een magic link. Hij klikt 
hier op en word direct naar 
de verhalen website geleid 
maar hij nu is ingelogd.

Hij download een verhaal 
om onderweg te kunnen 
lezen.

Verhalen site verkennen

De gebruiker komt op de 99 
verhalen pagina van de ns. 
Ze bekijkt de 
overzichtspagina en scrolt 
door wat verhalen heen. 

Via het �lteren kan hij een 
verhaal zoeken die hij leuk 
vind.

Verhaal lezen

De gebruiker begint met het 
lezen van een verhaal maar 
ziet al gauw dat hij zo weg 
moet.

Onderaan het verhaal staat 
een knop om het verhaal op 
te slaan.

Recensie achterlaten

De gebuiker laat een 
recensie achter op het 
verhaal dat hij heeft 
gelezen. 

Verhaal delen

De gebruiker vond het 
verhaal zo leuk dat hij het 
besluit te delen via social 
media.

Verhaal (verder) lezen

In de trein pakt de gebruiker 
de verhalen website erbij en 
gaat de opgeslagen verhalen 
lezen. 

Het verhaal waar hij thuis al 
aan begonnen was kan hij 
verder lezen waar hij al was 
gebleven.

Account aanmaken

Om een verhaal op te 
kunnen slaan moet de 
gebruiker zich eerst 
aanmelden voor de verhalen 
website.

De gebruiker hoeft enkel zijn 
e-mail adress in te vullen en 
krijgt vervolgens een 
bevestiging via de mail

Door het ‘verhaal van de 
dag’ aan te bieden leest 
de gebruiker ook eens wat 
anders dan zijn normale 
interesses

De gebruiker wil 
aanbevolen resultaten
aangeboden krijgen

Door een verhaal te delen 
geeft de gebruiker zijn 
vrienden en familie input 
zodat hun ook leuke 
verhalen lezen

De gebruiker wil input 
geven zodat andere beter
leuke verhalen vinden

Door een recensie achter 
te laten op een verhaal 
geen je andere input om 
leukere verhalen te vinden

De gebruiker wil input 
geven zodat andere beter
leuke verhalen vindenDoor of�ine verhalen op 

de kunnen slaan kan de 
gebruiker zelfs bij gebrek 
aan internet, vethalen 
lezen onderweg.

De gebruiker wil verhalen
tijdens de reis lezen

Door te �lteren en 
sorteren kan de gebruiker 
verhalen zoeken op basis 
van zijn intresses.

De gebruiker wil een 
leuk verhaal vinden



Multidevice wire�ow

2

Deze multidevice wire�ow laat zien hoe sybren de verhal-
ensite van de NS zal gebruiken op meerdere apparaten. De 
belangrijkste schermen en acties zullen in deze wire�ow 
getoond worden.

1.  De gebruiker wil verhalen tijdens de reis kunnen lezen
2.  De gebruiker wil een leuk verhaal vinden
3.  De gebruiker wil aanbevolen en/of verassende resultaten aangeboden krijgen
4.  De gebruiker wil input geven zodat anderen beter leuke verhalen kunnen vinden

Introductie User goals

Voor de reis Tijdens de reis

Via de NS-reisplanner komt de gebruiker op de NS verhalen website 
terecht waar een overzicht met allemaal verhalen staat.

Door middel van �lteren kan de gebruiker makkelijk een verhaal 
vinden die hij/zij leuk vindt. 

De gebruiker heeft een account nodig om zo verhalen op te slaan voor 
of�ine gebruik.

Activiteit: 

Device:
User goal:

De gebruiker wilt onderweg opgeslagen verhalen verder kunnen 
lezen waar hij was gebleven.

Aan het eind van de dag open sybren de verhalenwebsite op zijn 
laptop. Hij krijgt een melding of hij een recensie wilt achterlaten 
op het verhaal dat hij heeft gelezen.

Na de reis

De gebruiker krijgt bovenaan de overzichtspagina een verhaal 
aageboden gekregen. ‘Het verhaal van de dag’ is het meest 
gelezen verhaal van vandaag en daar is hij wel benieuwd naar. 

Legenda

Tappen

Verticaal scrollen

User scenario

De gebruiker maakt gebruik van �lteren en sorteren om 
een leuk verhaal te vinden.
Desktop
De gebruiker wil een leuk verhaal vinden. (2)

Activiteit: 
Device:
User goal:

De gebruikerer verkent de overzichtspagina.
Desktop
-

Activiteit: 

Device:
User goal:

De gebruiker maakt een account aan en slaat een 
verhaal op.
Device: Desktop & telefoon
De gebruiker wil verhalen tijdens de reis kunnen lezen (1)
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Activiteit: 

Device:
User goal:

De gebruiker geeft input zodat andere beter leuke 
verhalen kunnen vinden.
Device: Desktop of Telefoon
De gebruiker wil input geven zodat anderen beter leuke 
verhalen kunnen vinden. (4)

Activiteit: 
Device:
User goal:

Een nieuw verhaal kiezen om te lezen
Desktop
De gebruiker wil aanbevolen en/of verassende resultaten 
aangeboden krijgen (3)

Activiteit: 
Device:
User goal:

Verhaal of�ine lezen
Mobiel
-



Overzichtspagina - Niet ingelogd Overzichtspagina - �lters toegepast

Sybren is thuis en gaat straks met de trein naar Amsterdam. Hij bekijkt 
via de laptop zijn reis op de NS-reisplanner. Bij zijn geplande reis ziet hij 
een link staan naar de NS verhalen website. Hij komt op de verhalen 
pagina en ziet een overzicht van allemaal verhalen. 

Door middel van �lteren en sorteren kan hij makkelijk een verhaal 
vinden die hij leuk vindt. De �lterresultaten zijn toegepast en nu kan 
Sybren een leuk verhaal uitkiezen

Scenario:Scenario:

Activiteit:Activiteit:

User goal:User goal:

Desktop - Voor de reis

Overzichtspagina verkennen Filteren en sorteren

- De gebruiker wil een leuk verhaal vinden.

Motivatie en omgeving:Motivatie en omgeving:

Zit thuis op de bank en is geinteresseerd in de verhalen De gebruiker wilt graag een leuk verhaal vinden en gebruikt daarom de 
�lteroptie. 

Verhaal lezen

Sybren is begonnen aan het lezen van een verhaal maar hij moet zo weg. 
Hij ziet onderaan de pagina dat hij het verhaal kan opslaan. Hij klikt er op 
maar krijgt een pop-up met de melding dat hij niet is ingelogd. Echter 
heeft sybren nog geen account dus zou deze eerst moeten aanmaken.

Scenario:

Activiteit:

User goal:

Verhaal lezen en account aanmaken

-

Motivatie en omgeving:

Sybren vind het verhaal zo leuk dat hij dit later verder wilt lezen. Hij is nog 
thuis maar moet zo weg dus wilt het opslaan.

2

Consistent:

De gebruiker krijgt op elk device dezelfde content aangeboden. Enkel 
word een groot deel van de �lter verborgen onder ‘meer opties’ om 
ruimte te besparen.
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ALZHEIMER

Verhaal pagina met pop up Account aanmaken

In de pop-up kan eventueel direct inloggen. Omdat Sybren nog geen 
account heeft moet hij deze eerst aanmaken. Via de pop-up word 
sybren doorverwezen naar de pagina om een account aan te maken. 
Hier hoeft sybren alleen maar zijn naam en e-mail adres in te vullen.

Scenario:

Activiteit:

Mobiel - Voor de reis

Account aanmaken

Sybren pakt snel zijn telefoon. Omdat hij al door zijn inter-
net bundel heen zit deze maand, logt hij in om zo een 
verhaal op te slaan voor onderweg. 

Sybren is onderweg zit in de sprinter. Hij pakt zijn telefoon 
en gaat naar zijn opgeslagen verhalen. Hij was thuis op zijn 
laptop al begonnen met het lezen van dit verhaal en kan nu 
op zijn telefoon verder lezen waar hij was gebleven.

Scenario: Scenario:

Activiteit: Activiteit:

User goal:

Verhalen opslaan voor of�ine gebruik

De gebruiker wil verhalen tijdens de reis kunnen lezen

Verhaal lezen.

Inloggen Verhaal opslaan

User goal:

-

Motivatie:

Omdat hij het verhaal graag wilt verder lezen vind Sybren het 
niet erg om een account aan te maken.

1

Consistent:

De overgang van de laptop naar mobiel is consistent omdat de 
gebruiker dezelfde content en funsties aangeboden krijgt

User goal:

-

Motivatie en omgeving:

Sybren is verveeld en zit in de sprinter waar hij geen NS-wi� 
heeft.

Consistent en Continues:
Je krijgt dezelfde functies en content aangeboden en de 
ervaring van de laptop word doorgegeven aan de mobiel. 
Je kan makkelijk afwisselen tussen de devices en het lezen 
van het verhaal doorzetten op zijn mobiel.

Motivatie en omgeving:

Sybren heeft haast en moet de trein redden.

Mobiel - Tijdens de reis
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Desktop - Tijdens de reis

Aanbevolen verhaal Verhaal beoordelen

Sybren is overgestapt in de intercity waar hij NS wi� heeft. Hij pakt zijn 
laptop erbij en besluit nog een verhaal te lezen. Bovenaan de pagina 
staat het verhaal van de dag. Dit is het meest gelezen verhaal van 
vandaag en daar is hij wel heel benieuwd naar. 

Aan het eind van de dag opent sybren de verhalenwebsite op zijn 
laptop. Hij krijgt een melding of hij een recensie wilt achterlaten op het 
verhaal dat hij heeft gelezen.

Scenario:Scenario:

Activiteit:Activiteit:

User goal:User goal:

Verhaal kiezen om te lezen Recensie achterlaten

De gebruiker wil aanbevolen en/of verassende resultaten aangeboden 
krijgen

De gebruiker wil input geven zodat anderen beter leuke verhalen kunnen 
vinden.

Verhaal lezen

3 4

Motivatie en omgeving:Motivatie en omgeving:

Sybren zit in de intercity met NS-wi� en is geinteresseerd in de verhalen. 
Hij kiest een nieuw verhaal uit.

Sybren is thuis en wilt graag zijn mening over het verhaal delen om 
andere mensen te helpen een leuk verhaal te vinden.

Continues:

Ondanks sybren een verhaal op zijn mobie heeft gelezen, kunnenn ervaringen 
zoals ‘recensies achterlaten’ wel voorgezet worden op de laptop.

Desktop - Na de reis

5Amy van Lith, 500770724, 206, Oktober 2018



Design patterns
Opdracht 2 - Job stories

Amy van Lith, 500770724, 206, oktober 2018



Legenda

Tappen

Verticaal scrollen

Wanneer ik in de trein zit en geen internetverbinding 
heb dan wil ik verhalen kunnen downloaden zodat ik 
zonder internetverbinding ook nog verhalen kan lezen.

Job Story 1

De gebruiker kan geen  verhalen lezen wanneer er 
geen internet verbinding is.

Het probleem

Voor de reis

User scenario

Sybren is thuis en gaat straks met de trein naar Amsterdam. 
Hij bekijkt via de laptop zijn reis op de NS-reisplanner. Bij 
zijn geplande reis ziet hij een link staan naar de NS verhalen 
website. Hij komt op de verhalen pagina en ziet een 
overzicht van allemaal verhalen. 

Door middel van �lteren en sorteren kan hij makkelijk een 
verhaal vinden die hij leuk vindt. De �lterresultaten zijn 
toegepast en nu kan Sybren een leuk verhaal uitkiezen

Via de pop-up word sybren doorverwezen naar de pagina 
om een account aan te maken en doet dit.

Sybren pakt snel zijn telefoon. Omdat hij al door zijn 
internet bundel heen zit deze maand, logt hij in om zo een 
verhaal op te slaan voor onderweg. 

Sybren is begonnen aan het lezen van een verhaal maar 
hij moet zo weg. Hij ziet onderaan de pagina dat hij het 
verhaal kan opslaan. Hij klikt er op maar krijgt een pop-up 
dat hij hier een account voor aan moet maken.

Tijdens de reis

Na de reis

Sybren is onderweg zit in de sprinter. Hij pakt zijn tele-
foon en gaat naar zijn opgeslagen verhalen. Hij was 
thuis op zijn laptop al begonnen met het lezen van dit 
verhaal en kan nu op zijn telefoon verder lezen waar hij 
was gebleven.

Sybren is overgestapt in de intercity waar hij NS wi� 
heeft. Hij pakt zijn laptop erbij en besluit nog een verhaal 
te lezen. Bovenaan de pagina staat het verhaal van de 
dag. Dit is het meest gelezen verhaal van vandaag en 
daar is hij wel heel benieuwd naar. 

Aan het eind van de dag open sybren de verhalenwebsite 
op zijn laptop. Hij krijgt een melding of hij een recensie 
wilt achterlaten op het verhaal dat hij heeft gelezen.

Sybren pakt snel zijn telefoon. Omdat hij al door 
zijn internet bundel heen zit deze maand, logt hij 
in om zo een verhaal op te slaan voor onderweg. 

Job story in het User scenario
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Problem
De gebruiker zoekt vaak op de NS-planner zijn reis. Wil hij later (bijvoorbeeld 
onderweg naar het station) de geplande reis nogmaals zien om informatie te 
bekijken moet de gebruiker alle gegevens waaronder vertrekstation, eindsta-
tion, tijd etc. weer opnieuw invoeren.

Solution
De gebruiker kan zijn geplande reist tijdelijk opslaan. Deze is vervolgens 
beschikbaar tot de reis over is en word later automatisch verwijderd van de 
lijst. De reis en bijbehorende informatie hieronder, is ook zonder internet 
verbinding te bekijken.

Why
Als een gebruiker snel even een detail over de reis wilt bekijken zoals het 
spoor van vertrek en de lengte of locatie van de trein, moet hij de reis weer 
helemaal opnieuw opzoeken. Hier kan de gebruiker misschien geen tijd of 
internet bereik voor hebben. Daarom is het voordelig om een reis van 
tevoren op te kunnen slaan.

When
De gebruiker zal de reis vooraf opslaan wanneer hij deze voor het eerst 
bekijkt zodat hij hem later niet meer hoeft terug te zoeken maar deze 
gewoon binnen handbereik heeft.

How
Het downloaden van je NS reis werkt zo:
De gebruiker voert zijn reisgegevens in      en zoekt in de resultaten de reis 
uit die hij wilt opslaan     . Links boven in het scherm word een wekker icoon 
weergegeven waaronder ‘Save’ staat      . Wanneer hier op word geklikt 
krijgt de gebruiker een pop-up in beeld waar hij kan aangeven een noti�catie 
te willen ontvangen van de trip en/of de trip wilt opslaan voor meerdere 
dagen     . Als er op ‘save’ word geklikt vind er een micro interactie plaats bij 
het icoontje ‘my trips’      . Deze word iets groter en weer klein om de 
gebruiker er op te wijzen dat de reis daar is opgeslagen. Wanneer je hier op 
klikt kom je op een pagina waar boven aan 2 tabs staan. Op je opgeslagen 
trips te bekijken moet je naar het 2e tab gaan     . Hier staan alle trips 
weergegeven     .

Behavioral design pattern 1
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Bron: NS app
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Behavioral design pattern 2

1
2
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Problem
Apple Music heeft een enorm breed aanbod aan muziek voor de gebruikers 
zonder dat het ruimte inneemt op je mobiel. Maar muziek streamen kan 
alleen via het internet en kost veel data. Muziek luisteren zonder internet-
verbinding kan dus niet.

Solution
Via je desktop, tablet, mobiel of iPad kunn de Apple Music gebruikers 
voorafgaand muziek downloaden uit de Apple Music library. Zo kunnen ze 
nummers en albums luisteren zonder dat het ze enige data kost.

Why
Als de gebruiker thuis zit en onbeperkt toegang heeft tot de wi�, is het 
downloaden niet nodig, maar onderweg kost het veel data om muziek te 
luisteren omdat dit word gestreamt. Daarom is het voor de gebruiker 
voordelig om muziek of�ine te kunnen zetten.

When
De gebruikers kunnen de muziek zowel thuis als onderweg downloaden. 
Sommige van de gebruikers zullen bepaalde afspeellijsten of cd’s namelijk 
meerdere keren beluisteren en dan is het ook handig om onderweg even op 
de download knop te kunnen drukken puur om onnodig dataverbuik te 
vermijden. 

How
Het downloaden van muziek werkt zo:
Je zoekt een nummer, cd, video of afspeellijst uit die jij graag of�ine wilt 
downloaden. Aan de rechterkant van het scherm zal vervolgens een + icon 
staan      , wanneer de gebruiker hier op klikt zal het nummer opgeslagen 
worden in zijn/haar persoonlijke library. Hier krijgt de gebruiker dan ook een 
melding van in het scherm      . Het + icoon veranderd in een wolkje met een 
pijl      , als de gebruiker hier op zal klikken word het nummer gedownload 
voor of�ine gebruik. Vervolgens word er een laadicoon getoond om de 
gebruiker een impressie toont dat het nummer gedownload word      . Op de 
plek waar voorheen het + of wolk icoon stond staat nu niets       daar had ik 
zelf graag een soort bevestiging gehad van dat het nummer is gedownload. 
Als de gebruiker verbolgens na de tab “library” gaat       zie je dat het 
nummer bij “recently added” staat       maar ook op de pagina met gedown-
loade muziek       die op de telefoon staat      .

Bron: Apple music app
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Behavioral design pattern 3

Problem
Series en �lms bekijken via net�ix is enkel mogelijk als de gebruiker een 
goede internetverbinding heeft. Dit is onderweg vaak niet het geval, dan 
heeft de gebruiker een zwakke of helemaal geen verbinding met het inter-
net. De gebruiker kan zonder internet dus geen series en �lms bekijken.

Solution
Net�ix biedt een grote selectie aan �lms en series die de gebruikers kunnen 
downloaden op hun telefoon of tablet. Zo kunnen de gebruikers alsnog altijd 
en overal �lms en series bekijken zonder zich zorgen te maken over internet.

Why
Net�ix is een streamingsdienst en alles wat je kijkt kost dus erg veel data. 
Thuis of op een plek met goede wi� is dit natuurlijk geen probleem maar op 
elke andere plek wel. Voor de gebruikers is het daarom erg voordelig om 
series voor af te kunnen downloaden.

When
De gebruiker zal de �lm of a�evering van een serie downloaden wanneer 
hij/zij een goede internetverbinding heeft. 

How
Een �lm of serie opslaan op net�ix gaat zo:
De gebruiker zoekt een �lm of serie uit die de mogelijk biedt om gedowload 
te worden. Naast de �lm of a�evering zal een download knop verschijnen    . 
Als je op het downloaden klikt haalt hij eerst de �lm/a�evering op      en 
vervolgens word er een laadicoon getoond dat de gebruiker laat weten dat 
de �lm/a�evering gedownload word.      Door de micro interactie die onder-
aan de pagina plaats vind, en gelijk loopt met het andere laadicoon      , laat 
net�ix de gebruiker weten waar hij/zij de download kan terugvinden. Achter 
de gedownloade �lm of a�evering komt een bevestiging te staan dat het is 
opgeslagen      en ook in de navigatiebalk word er een vinkje getoond.     
Als de gebruiker op de tab ‘downloads’ klikt komt hij/zij op de pagina met 
alle series die gedownload zijn.     Binnen de series staan de a�everingen die 
je hebt gedownload.      

Bron: Net�ix app
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Legenda

Tappen

Verticaal scrollen

Wanneer ik op zoek ben naar een verhaal dan wil ik 
de verhalen kunnen �lteren zodat ik geen eindeloze 
lijst aan verhalen aangeboden krijg om uit te kiezen

Job Story 2

De gebruiker heeft geen controle in de lange lijst met 
verhalen die hij/zij aangeboden krijgt.

Het probleem

Voor de reis

User scenario

Sybren is thuis en gaat straks met de trein naar Amsterdam. 
Hij bekijkt via de laptop zijn reis op de NS-reisplanner. Bij 
zijn geplande reis ziet hij een link staan naar de NS verhalen 
website. Hij komt op de verhalen pagina en ziet een 
overzicht van allemaal verhalen. 

Door middel van �lteren en sorteren kan hij makkelijk een 
verhaal vinden die hij leuk vindt. De �lterresultaten zijn 
toegepast en nu kan Sybren een leuk verhaal uitkiezen

Via de pop-up word sybren doorverwezen naar de pagina 
om een account aan te maken en doet dit.

Sybren pakt snel zijn telefoon. Omdat hij al door zijn 
internet bundel heen zit deze maand, logt hij in om zo een 
verhaal op te slaan voor onderweg. 

Sybren is begonnen aan het lezen van een verhaal maar 
hij moet zo weg. Hij ziet onderaan de pagina dat hij het 
verhaal kan opslaan. Hij klikt er op maar krijgt een pop-up 
dat hij hier een account voor aan moet maken.

Tijdens de reis

Na de reis

Sybren is onderweg zit in de sprinter. Hij pakt zijn tele-
foon en gaat naar zijn opgeslagen verhalen. Hij was 
thuis op zijn laptop al begonnen met het lezen van dit 
verhaal en kan nu op zijn telefoon verder lezen waar hij 
was gebleven.

Sybren is overgestapt in de intercity waar hij NS wi� 
heeft. Hij pakt zijn laptop erbij en besluit nog een verhaal 
te lezen. Bovenaan de pagina staat het verhaal van de 
dag. Dit is het meest gelezen verhaal van vandaag en 
daar is hij wel heel benieuwd naar. 

Aan het eind van de dag open sybren de verhalenwebsite 
op zijn laptop. Hij krijgt een melding of hij een recensie 
wilt achterlaten op het verhaal dat hij heeft gelezen.

Job story in het User scenario

Door middel van �lteren en sorteren kan hij 
makkelijk een verhaal vinden die hij leuk vindt. De 
�lterresultaten zijn toegepast en nu kan Sybren een 
leuk verhaal uitkiezen

Horizontaal scrollen
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Structural design pattern 1

Problem
Zalando heeft een breed aanbod aan kleding, schoenen en accessoires. Dit 
maakt het voor de klant lastig om snel te vinden waar hij/zij naar opzoek is. 

Solution
De gebruikers van Zalando kunnen �lteren en bij verschillende categorien 
aangeven aan welke eisen de producten moeten voldoen. Dit heeft als 
gevolg dat er een minder lange lijst aan zoekresultaten word getoond en 
alles wat word getoond aan de eisen voldoet. De gebruiker kan hier sneller 
wat tussen vinden wat hij/zij leuk vind.

Why
Het is voor gebruikers enorm onoverzichtelijk als zij geen mogelijkheid 
hebben tot �lteren. Ze krijgen een oneindig lange lijst met kleding, schoenen 
en accessoiresen waardoor het ze veelste veel tijd zal kosten om wat te 
vinden. Daarom is het voordelig voor Zalando om een �lterfunctie te hebben.

When
De gebruiker zal gaan �lteren wanneer hij/zij op zoek is naar een product die 
voldoet aan een bepaald aantal kenmerken. Bijv: merk, kleur, materiaal, etc.

How
Het werkt als volgt:
De gebruiker gaat naar de pagina van het product dat hij/zij zoekt. 
Rechtsbovenaan word een �lter icoon getoond     . Wanneer daar op geklikt 
word opent een overlay waar de gebruiker kan �lteren. Binnen het �lter kan 
er geklikt worden op gekozen eigenschappen en zowel verticaal door de 
onderwerpen als horizontaal binnen het onderwerp gescrollt worden.
Er komt in dit geval een lijst te staan met de soorten schoenen die zalando 
aanbied.     Dit is gesorteerd op basis van het aantal resultaten dat de soort 
schoen heeft. Wanneer er een keuze is gemaakt kan de gebruiker dit 
bevestigen en verder scrollen op de �lterpagina. Bij een aantal onderwerpen 
is er de mogelijkheid horizontaal te scrollen     . Binnen deze horizontale 
scrollbalk worden eigenschappen getoond waar de gebruiker er meerdere 
kan selecteren. 
Als alle gewenste �lters zijn toegepast drukt de gebruiker op “Toon 1110 
resultaten”. Er wordt aangegeven hoeveel resultaten er zullen komen     , dit 
word automatisch geupdate als de gebruiker een nieuwe eigenschap 
toevoegt. Als de resultaten worden getoond staat er helaas niet bovenaan de 
pagina, buiten het �lter, de gekozen eigenschappen, dit word op de website 
wel getoond.

Bron: Zalando App 
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Structural design pattern 2

2
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Problem
Marktplaats is een platform die ontzettend veel producten aanbied maar niet 
alles heeft omdat het vaak tweede hands is. De gebruiker weet niet of 
marktplaats het product, waar hij/zij naar opzoek is, aanbied. 

Solution
Door middel van �lteren kan de gebruiker speci�eke kenmerken aanvinken 
waaraan het product moet voldoen en dit zorgt ervoor dat de zoekresultaten 
die naar boven komen alleen aan deze kenmerken voldoen zodat de 
gebruiker het product gemakkelijk kan vinden.

Why
Als de gebruiker er al niet zeker van is dat een bepaald product op 
marktplaatst staat, is het erg onhandig als de gebruiker ook nog door een 
enorm lange lijst aan zoekresultaten moet scrollen. Daarom is het goed dat 
marktplaats zulke speci�eke �lteropties, op basis van het onderwerp, 
aanbied zodat de gebruiker makkelijker kan navigeren naar het gewenste 
product.

When
De gebruiker zal �lteren als hij/zij opzoek is naar een product die aan bepaal-
de speci�caties voldoet.

How
Het werkt als volgt:
De gebruiker heeft in de zoekbalk gezocht naar het ondewerp want hij/zij 
zoekt. Onder de zoektbalk worden meteen een aantal �lteropties getoond 
maar ook een knop met �lters.     Wanneer dit openklapt komen er meer 
�lteropties in beeld. Het zijn verschillende categoriën      waar je op kunt 
klikken zodat er binnnen deze categorie meer keuzes verschijnen. Hier kun je 
de eigenschappen aanvinken waaraan het product waar je naar opzoek bent 
moet voldoen.     Om de resultaten te tonen klik je op de knop onderaan de 
pagina. Hierop word het aantal resultaten weergegeven die bij het toepassen 
van de �lters naar voren zullen komen.      In de knop waar we bij de eerste 
stap naar het �leren zijn gegaan word nu getoond hoeveel �lters de 
gebruiker heeft toegepast.    
Om snel extra �lters toe te kunnen voegen an de gebruiker horizontaal 
scrollen door deze �lterbalk.      Door een van deze �lteropties te selecteren 
verschijnt er een overlay      waar de gebruiker nog een extra eigenschap kan 
toevoegen.

Bron: Marktplaats App 
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Structural design pattern 3

2

Problem
Bol.com is een groot bedrijf en heeft miljoenen producten op de website 
staan. Dit maakt het voor de gebruiker onmogelijk om het product te vinden 
dat hij/zij zoekt, zonder oneindig door de website te scrollen.

Solution
Om gebruikers te helpen hun product te vinden wat zij zoeken, bied bol.com 
veel �ltermogelijkheden aan waarmee de gebruikers speci�caties kunnen 
aanvinken en zo de lijst met zoekresultaten kleiner speci�eker te maken.

Why
Gebruikers zoeken op bol.com naar producen met speci�eke eigenschappen. 
Omdat er op bol.com soms wel duizenden resultaten worden getoond bij 
één onderwerp is het voor gebruikers handig om veel �lteropties te hebben 
waar zij de gewenste eigenschappen kunnen aangeven zodat het aantal 
zoekresultaten minder wordt.

When
De gebruiker zal het �lteren gebruiker als hij/zij opzoek is naar een speci�ek 
product.

How
Het werkt als volgt:
De gebruiker heeft het product waar hij/zij naar opzoek is ingevoerd in de 
zoekbalk en komt op de pagina met resultaten. Er word een grote blauwe 
knop getoond      die naar het �lteren leidt. Er worden eerst verschillende 
categoriën getoond waaruit de gebruiker moet kiezen om de rest van de 
�lter categoriën wat speci�eker te maken. Niet de hele lijst wordt direct 
getoond, deze kan uitgeklapt worden door op ‘meer’ te klikken.     De 
volgorde van deze categoriën is bepaald op basis van het aantal resultaten 
dat het onderwerp krijgt.      De categorie met het meeste resultaten staat 
bovenaan en degene met het minste resultaten onderaan. 
Wanneer de gebruiker verder naar onderen scrollt binnen het �lter komen er 
meer onderwerpen waar de gebruiker eigenschappen aan kan vinken. Hier 
word er gebruik gemaakt van checkboxes waar er meerdere eigenschappen 
gekozen kunnen worden.     De eigenschappen die niet meer gekozen 
kunnen worden door eerder gemaakte keuzes in het �lteren worden nog wel 
getoond maar zijn grijs gemaakt en kunnen niet geselecteerd worden.      
Ook is er de optie om al je selecties te verwijderen.     In de button onderaan 
word het aantal resultaten getoond dat de gebruiker kan verwachten. 
Wanneer er op deze button word geklikt worden de resultaten getoond met 
de toegepaste �lters.

Bron: Bol.com 
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Design patterns
Opdracht 3 - Job Stories uitwerken in een Wire�ow
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Wanneer ik in de trein zit en geen internetverbinding heb dan wil ik verhalen 
kunnen downloaden zodat ik zonder internetverbinding ook nog verhalen kan 
lezen.

Job Story 1

Gekozen pattern

1
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Toelichting keuze
Ik heb gekozen om het pattern van net�ix te gebruiken als inspiratie 
voor mijn verhalen website. Dit omdat net�ix ervoor zorgt dat het voor 
de gebruiker makkelijk en overzichtelijk is om een �lm of serie te 
downloaden. De gebruiker het download process volgen en weet 
precies wanneer deze klaar is. Doordat net�ix ook onderin de navigatie-
balk ook een laadicoon toont, wordt de gebruiker er op gewezen dat 
de opgeslagen �lm of serie daar komt te staan.

Ik vind dit pattern passen bij mijn verhalen site omdat ook daar de 
content word opgeslagen om of�ine te bekijken en terecht komt op 
een andere pagina. Het pattern houd de gebruiker goed op de hoogte 
van het process.

Het probleem
De gebruiker kan geen verhalen lezen wanneer er geen internetverbinding is.

Legenda

Tappen

Swipe naar links
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Visual wire�ow (1/2)
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Blank state

Error state - Niet ingelogd
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Visual wire�ow (2/2)

Trigger
De micro interactie begint zodra de gebruiker op de button klikt om een 
verhaal te downloaden.

Rule
Het verhaal downloaden om of�ine te lezen

Feedback
De gebruiker wordt op de hoogte gehouden van het process door een laad 
icoon dat de status van het downloaden toont. Als er wat mis gaat word dat 
duidelijk gemaakt door middel van een icoon dat een waarschuwing geeft. 
Hier word ook een toelichting bij gegeven.

How
De pagina met alle gedownloade verhalen is op dit moment nog leeg. 
De gebruiker wilt een verhaal downloaden voor of�ine gebruik. Hij.zij kiest 
een verhaal uit en klikt op de download knop rechts onderaan het vlak.
Het download icoon veranderd in een laad icoontje      en houd de gebruiker 
op de hoogte van hoe ver het verhaal is gedownload. Bovenin de menubalk 
word ook een klein laadicoontje getoond      . Dit laadicoon staat naast het 
icon dat linkt naar de pagina waar alle opgeslagen verhalen komen te staan. 
Dit is dan ook om te gebruikers hierop te wijzen en zij het verhaal zonder 
problemen kunnen terugvinden.

Als er een probleem optreedt tijdens het downloaden komt er een error 
state. Er komt een rood icon met een uitroepteken      om de gebruiker te 
laten zien dat er wat mis is gegaan. Dit word ook weer bij het icon in de 
menubalk getoond.      Als de gebruiker klikt op het waarschuwicoon opent 
er een pop-up waar de gebruiker kan zien wat er is fout gegaan. In dit geval 
was er geen internetconnectie. De gebruiker krijgt de optie om het opnieuw 
te proberen      of om zijn instellingen te openen.      Wanneer de gebruiker 
het opnieuw probeert komt het laadicoon bij het verhaal  en in de menubalk 
weer tevoorschijn.              

Als het verhaal is gedownload komt er een vinkje te staan zodat de gebruiker 
weet dat het downlaoden gelukt is.      Ook bovenin de menubalk word het 
vinkje getoond.      Dit blijft staan tot de gebruiker op de pagina is geweest.

Alle opgeslagen verhalen komen op de downloads pagina te staan. Hier 
word enkel de titel en de afbeelding getoond.      Om een gedownload 
verhaal weer te verwijderen is het de bedoeling dat de gebruiker naar links 
swiped. Er komt een rood vlak met een prullenbakje tevoorschijn.      

Wanneer alle verhalen weer zijn verwijderd, is er sprake van een empty state. 
Hier word verteld dat er geen verhalen gedownload zijn op dit moment met 
een button eronder naar de verhalenpagina.
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Wanneer ik op zoek ben naar een verhaal dan wil ik de verhalen kunnen 
�lteren zodat ik geen eindeloze lijst aan verhalen aangeboden krijg om uit te 
kiezen

Job Story 2

Gekozen pattern

Toelichting keuze
Ik heb gekozen om het pattern van bol.com te gebruiken als inspiratie 
voor mijn verhalen website. Dit omdat bol.com veel opties heeft 
waaruit de gebruiker kan kiezen en ik vind dat ze de checkboxes erg 
handig gebruiken omdat deze op basis van het aantal resultaten 
gesorteerd staan en de rest onder een “meer” staan. Het is erg 
overzichtelijk en zorgt ervoor dat de gebruiker op desktop geen “extra 
klik” moet maken om meer thema’s te kunnen selecteren.

Ik vind dit pattern passen bij mijn verhalen site omdat ook daar ge�ltert 
kan worden op veel thema’s. Bol.com heeft laten zien dat ik deze �lters 
kan plaatsen zonder ze allemaal gecategoriseerd onder een dropdown 
hoef te zettenn.

Het probleem
De gebruiker heeft geen controle in de lange lijst met verhalen die hij/zij 
aangeboden krijgt.
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Legenda

Tappen

Verticaal scrollen
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Visual wire�ow (1/2)
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Visual wire�ow (2/2)

Trigger
De micro interactie begint zodra de gebruiker de eerst �lteroptie aanklikt.

Rule
Er word ge�lterd op thema en tijd om het aantal resultaten te verminderen.

Feedback
De gebruiker krijgt op het moment dat er geen zoekresultaten mogelijk zijn 
een foutmelding waardoor hij/zij niet op zoeken kan klikken. Als het �lteren 
wel is goed gegaan word er een loading state getoond waarbij er een grijze 
placeholder versie van de artiekelen wordt getoond. Hierdoor weet de 
gebruiker dat de verhalen worden geladen.

How
De gebruiker zoekt een verhaal en wilt de verhalen �lteren. In het 
�ltervenster kan de gebruiker �lteren op thema en leestijd. Er staan 4 thema’s 
in beeld met daaronder een knop met “meer opties”.      Dit omdat de 
gebruiker anders direct een lange lijst met thema’s op zijn scherm krijgt. Als je 
op “meer opties” klikt, opent de lijst met alle thema’s. Deze zijn op basis van 
zoekresultaten gesorteerd.      Wanneer de gebruiker toch besluit niet alle 
thema’s te willen zien kan hij/zij ook weer op “minder opties” klikken.      

De gebruiker vinkt de thema’s aan die hem/haar aanspreekt. Dit kan er 
slechts 1 zijn maar dit kunnen er ook meer zijn omdat het checkboxen zijn.
Verder kan de gebruiker �lteren op leestijd. Hier kan hij/zij maar 1 keuze in 
maken.      In de zoekbalk onderaan blijft het aantal resultaten, die zullen 
verschijnen, zich bijwerken.      Wanneer er tijdens het �lteren blijkt dat er bij 
een combinatie geen zoekresultaten overblijven, wordt de zoekbutton geel 
en word er aangegeven dat er geen resultaten mogelijk zijn.      Als de 
gebruiker de �lteropties weer bijwerkt naar een combinatie waar wel 
resultaten uitkomen zal de knop weer terug veranderen.

Wanneer de gebruiker de �lteropties toepast, klappen de meer thema opties 
weer in als deze waren uitgeklapt.       Boven de lijst met zoekresultaten word 
getoond hoeveel resultaten er zijn.       Om de gebruiker te laten weten dat 
de resultaten worden geladen komen er lege placeholders op de plekken van 
de verhalen te staan.       Hier worden de verhalen ingeladen.

Loading state
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DP1819 - Opdracht 3 - Job Stories uitwerken in een Wireflow

Student        Datum        Docent

Blok WEB  1819
DP opdracht 3 Job Stories  uitwerke n in een Wire ow
Werk de 2 Job stories uit in een Wire ow.
Ontwerp de oplossing als een micro-interactie,  
met duidelijke interactie ow en feedback.
Werkwi jze
Na het pa ern onderzoek ga je  Job Stories voor de verhalen website uitwerken. Kies één van de pa erns dat je wil gebruiken voor je eigen
ontwerp. Of een combina an de onderzochte pa erns. Beargumenteer je keuze. Schets ver s. Werk vervolgens de job story uit
als micro-inter eken en beschrijf alle mogelijke states in een wire w.  
Er moeten 2 micro-inter orden uitgewerkt. Per Job Story een formulier uitprinten.

Job Story

1. Schets een aantal oplossingen op basis van je onderzoek
Er is gevarieer s
Het is duidelijk hoe de werking is.
De schetsen zijn gebaseerd op het
pa ern onderzoek.

  De keuze van de pa erns is
onderbouwd met argumenten. 
De LoFi s tonen de toepassing van
de pa erns in het nieuwe
ontwerp. De keuze van de LoFi s is
onderbouwd met geldende
argumenten.

Schetsen geven een volledig beeld
van de werking en zijn goed te
volgen. De varia
toegevoegde waarde.

2. Werk de oplossing uit in een wire ow
De wire w toont een oplossing
van het probleem. Verschillende
states zijn uitgewerkt, zoals een
empty states, blank state en/of
error state.

  De verschillende states tonen de
oplossing. De inter w is
passend bij het ontwerp-
probleem.
Alle mogelijke output is
weergegeven als state of sub-
state.  

De wire w is zeer volledig.  Als
we dit opsturen naar een develop
bedrijf in India, krijg je precies
terug wat je hebt bedacht.

De tekeningen en uitleg per
scherm zijn duidelijk en
navolgbaar.
Er is een legenda met de gebruikte
elementen.

  De belangrijkst w is
weergegeven.  
De inter oed weergegeven.
De werking is volledig beschreven
per state.

Duidelijk getekend en uitgelegd.
Hier is geen speld tussen te krijgen.

Resource: Wire ws: A UX Deliverable for W ws and Apps
Resource: The rules of the UI stack (How t terface)

3. De Micro-interacties zijn volgens spec catie
Micro-inter etekend
met de verschillende states en
inter
De trigger, rule, feedback (en/of
loops)  zijn beschreven en
getekend

  De Micro-inter oed aan
bij de Job Story. De toegevoegde
waarde van de de micro- inter
is duidelijk.

De feedback helpt de gebruiker het
proces te begrijpen. De uitwerking
is dusdanig dat de gebruiker
comfortabel zijn taak kan voltooien
en de kans op fouten wordt
geminimaliseerd.

Resource: The Microinter ointer y details ma er)

Published by Google Drive – Report Abuse – Updated automatically every 5 minutes

Rob  15/10/18 Valina
de groot

Amy van Lith

Toelichting 
De job stories zijn erg netjes en volledig uitgew-
erkt daarna zijn ze mooi toegepast in het design 
en volledig uitgewerkt met iedere state. De job 
stories helpen de app beter te maken en zorgen 
voor een betere oplossing
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