
Design-brief, Library 1:

Gruppen består av:

• Audun Haglund Norli (audunhno)

• Synne Ellefsen (synnece)

• Lisa Mjøvik (lisamjov)

• Christoffer Olsen (chrolse)(admin)
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Introduksjon:
Alle i gruppen går på linjen Design, bruk og Interaksjon på institutt for informatikk. Vi er alle 
på vårt tredje semester.
Vi har sammen med universitets biblioteket bestemt oss for å jobbe med leap-motion for å 
gjøre biblioteket til et mer attraktivt sted å være. 
Vi vil bruke leap-motion til å gjøre det lettere å finne frem i biblioteket og også gi 
administrasjonen en måte å fremheve boksamlinger og lignende.

Mål og målgruppe:
Vi vil skape en brukeropplevelse for studenter i biblioteket. Dette vil forhåpentligvis gjøre 
biblioteket til et mer attraktivt sted å være. 
Målgruppen vår er alle brukere av biblioteket, da vi håper å lage en brukeropplevelse som 
skal kunne ligge åpent i biblioteksområdet. 

Prosjektspesifikasjoner:
Vi kommer til å jobbe tett med biblioteket for å sørge for at vi ender opp med en løsning 
som både vi og biblioteket kan være fornøyd med. Vi kommer til å ta i bruk ideer og 
inspirasjon fra tidligere prosjekter biblioteket har gjennomført og hva vi har sett andre 
biblioteker gjennomføre.
Gjennom prosjektet vil vi gjennomføre undersøkelser som vi har lært om gjennom inf2260-
faget, samt bruke erfaringer fra tidligere prosjekter til å lage et så godt produkt som 
overhodet mulig.

Prosjektplan:

• Uke 34-36: Skrive design-brief, begynne å tenke på idé, forstå utfordringer/problemer

• Uke 37: Idémyldring, møte med biblioteket

• Uke 38: Bestemme oss for idé, planlegge en prototype

• Uke 39: Fortsette arbeid med prototype (hvertfall fullføre en Low-fidelity)

• Uke 40-41: Presentere arbeid så langt, jobbe videre med prototypen, og få noe 
fungerende

• Uke 42: Ha første fungerende prototype klar, foreta brukertest

• Uke 43: Gjøre klar spørreundersøkelse (og legge ut på nett)

• Uke 44: Fullføre prototype med endringer basert på resultater fra undersøkelser

• Uke 45: Gjennomføre ny undersøkelse, fortsette arbeid

• Uke 46-47: Begynne med rapport, fullføre prototype, foreta evalueringsundersøkelse
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• Uke 48: Presentere ferdig arbeid, levere rapport
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