Vormgeving
Opdracht 4 - Micro interacties vormgeven
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Micro interactie 1

Micro interactie 2

De eerste micro interactie draait rondom het opslaan van een verhaal voor offline
gebruik.
Deze interactie is gebasseerd op de jobstory: 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.

De tweede interatie draait rondom het filteren van de verhalen.
Deze interactie is gebasseerd op de jobstory: 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.

Indeling
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5

Schetsen van de micro interactie verhalen downloaden
Visual wireflow verhalen downlaoden (1/2)
Visual wireflow verhalen downlaoden (2/2)

Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8

Schetsen van de micro interactie verhalen filteren
Visual wireflow verhalen filteren (1/2)
Visual wireflow verhalen filteren (2/2)

Legenda

Tappen

Verticaal scrollen

Swipe naar links

2

Schetsen verhaal downloaden

Amy van Lith, 500770724, 206, Oktober 2018

3

Visual wireflow verhaal downloaden (1/2)
4

6

1
2

Blank state

3

Loading state

5

Error state

7
8

Error state - geen internet

Error state - Niet ingelogd

Amy van Lith, 500770724, 206, Oktober 2018

4

Visual wireflow verhaal downloaden (2/2)
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Toelichting
De micro interactie begint zodra de gebruiker op de button klikt om een
verhaal te downloaden. De gebruiker word op de hoogte gehouden van het
laadprocess door het laadicoon naast het verhaal. Ook de locatie waar het
gedownloade verhaal komt te staan word duidelijk gemaakt door het extra
laadicoon in het menubalkje bij het icoon die linkt naar de download pagina.
Doordat de 2 laadiconen gelijk lopen heeft de gebruiker ook door dat dit bij
elkaar hoort/hetzelfde is. Hierdoor word teleportatie voorkomen.
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De gebruiker kan het downloaden nog stop zetten als hij al bezig is met
downloaden. Dit geeft de gebruiker een gevoel van controle.
Het is duidelijk voor de gebruiker wanneer de interactie is voltooid omdat er
dan zowel bij het verhaal als in de menubalk een vinkje word getoond.

Loading state

How
De pagina met alle gedownloade verhalen is op dit moment nog leeg. 1
De gebruiker wilt een verhaal downloaden voor offline gebruik. Hij.zij kiest
een verhaal uit en klikt op de download knop rechts onderaan het vlak. 2
Het download icoon veranderd in een laad icoontje 3 en houd de gebruiker
op de hoogte van hoe ver het verhaal is gedownload. Bovenin de menubalk
word ook een klein laadicoontje getoond 4 . 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.

Partial state

Als er een probleem optreedt tijdens het downloaden komt er een error
state. Er komt een rood icon met een uitroepteken 5 om de gebruiker te
laten zien dat er wat mis is gegaan. Dit word ook weer bij het icon in de
menubalk getoond. 6 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 7 of om zijn instellingen te openen. 8 Wanneer de gebruiker
het opnieuw probeert komt het laadicoon bij het verhaal en in de menubalk
weer tevoorschijn. 9 10
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Als het verhaal is gedownload komt er een vinkje te staan zodat de gebruiker
weet dat het downlaoden gelukt is. 11 Ook bovenin de menubalk word het
vinkje getoond. 12 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. 13 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. 14

Ideal state
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Empty state

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. 15
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Visual wireflow verhalen filteren (1/2)
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Error state
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Visual wireflow verhalen filteren (2/2)

Toelichting
De micro interactie begint zodra de gebruiker de eerste filteroptie aanklikt.
De gebruiker word bij elk nieuw filter die hij/zij kiest op de hoogte gehouden
van het aantal resultaten dat getoond zullen worden. Dit kunnen zij zien in
de button.
Wanneer een bepaalde filtercombinatie niet mogelijk is word dit ook meteen
aangegeven. De button veranderd van kleur zodat de gebruiker dit ook ziet.
Als de filters worden toegepast zien de gebruikers een loadings state. Hier
krijgen zij een soort placeholders van de verhalen te zien zodat zij weten dat
de verhalen worden geladen en dat er dus wat gebeurd.

9
How
De gebruiker zoekt een verhaal en wilt de verhalen filteren. In het
filtervenster kan de gebruiker filteren op thema en leestijd. Er staan 4 thema’s
in beeld met daaronder een knop met “meer opties”. 1 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. 2 Wanneer de gebruiker toch besluit niet alle
thema’s te willen zien kan hij/zij ook weer op “minder opties” klikken. 3
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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. 4
Verder kan de gebruiker filteren op leestijd. Hier kan hij/zij maar 1 keuze in
maken. 5 In de zoekbalk onderaan blijft het aantal resultaten, die zullen
verschijnen, zich bijwerken. 6 Wanneer er tijdens het filteren blijkt dat er bij
een combinatie geen zoekresultaten overblijven, wordt de zoekbutton geel
en word er aangegeven dat er geen resultaten mogelijk zijn. 7 Als de
gebruiker de filteropties weer bijwerkt naar een combinatie waar wel
resultaten uitkomen zal de knop weer terug veranderen. 8
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Wanneer de gebruiker de filteropties toepast, klappen de meer thema opties
weer in als deze waren uitgeklapt. 9 Boven de lijst met zoekresultaten word
getoond hoeveel resultaten er zijn. 10 Om de gebruiker te laten weten dat
de resultaten worden geladen komen er lege placeholders op de plekken van
de verhalen te staan. 11 Hier worden de verhalen ingeladen. 12

Loading state
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Ideal state

8

