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Prosjektets medlemmer og involverte 

Prosjektet består av Malin Aandahl, Oscar Carlström, Stian Kongsvik og  Jarl Erik 

Cedergren. Alle prosjektmedlemmene går 3. semester på bachelorprogrammet Informatikk: 

Design, bruk og interaksjon. Tidligere har vi gjennomført kursene INF1500 og INF1510, som 

har gitt oss relevant erfaring med designprosessen. Alle har også erfaring innenfor 

programmering, og enkelte har mye erfaring innen design i Photoshop og Illustrator. 

Accenture er våres samarbeidspartner som fungerer som veiledere for prosjektet. De 

skal bistå med hjelp av tekniske løsninger samt teknisk veiledning for å utvikle en high fidelity 

prototype. 

Problemstilling 

Mange opplever at det er tungvint å finne kontakter på skole og kontor. Mange rom og 

mange mennesker kan fort føre til at det å finne en bestemt person eller en gruppe kan være 

tungvindt og tidkrevende. Gjennom en brukerundersøkelse svarer hele 88% at de tar i bruk 

Facebook for å finne deres kontakter på skolen eller arbeidsplassen, men gjerne skulle ønske å 

ha en app som kan gjøre dette enklere og mer effektivt. 

Ved hjelp av en mobil applikasjon og iBeacons som er plassert i alle rom på en skole 

eller arbeidsplass, vil det være mulig å finne nøyaktig posisjon på dine kontakter. Du vil 

automatisk bli registrert at du befinner deg i et rom når du entrer rommet, og dine kontakter 

vil kunne se om du er ledig for å møtes eller opptatt på grunn av forelesning eller møte. Et 

innebygget kart i applikasjonen vil vise nøyaktig posisjon på dine kontakter, slik at du strakt 

vet hvor de befinner seg uten å bruke tid på å kommunisere gjennom Facebook eller andre 

midler. Et slikt verktøy vil gjøre det lettere og mer effektivt å finne kontakter slik at dere kan 

bruke mer tid på å fokusere på viktig arbeid. 
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Plan for prosjektet 
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Plan

Første uke(1.09 - 7.09) Brainstorming og workshop. 

Andre uke(8.09 - 14.09) Observere, skisser, storyboards, lage scenario, 
intervjuer og sette oss inn i Worklight.

Tredje uke(15.09 - 21.09) Videreutvikle low-fidelity prototype, liste opp og 
prioritere funksjoner, lage og sende ut 
spørreundersøkelse over nett og gjennomføring av 
første Scrum-demo med Accenteure. 

Fjerde uke(22.09 - 28.09): Starte på high-fidelity prototype, koding på 
mobilapplikasjon og gerilja-brukertesting.

Femte uke(29.09 - 5.10) Koding på mobilapplikasjon og andre Scrum-demo 
med Accenture.

Sjette uke(6.10 - 12.10) Mid-term presentasjon og evt. mer koding på 
mobilapplikasjonen.

Syvende uke(13.10 - 19.10) Analyse data.

Åttende uke(20.10 - 26.10) Brukertesting i naturlige omgivelser.

Niende uke(27.10 - 2.11) Eksperimentell testing

Tiende uke(3.11 - 9.11) Sluttføring av rapportskriving.

Ellevte uke(11.11 - 16.11) Sluttføring av rapportskriving.

Tolvte uke(17.11 - 23.11) Presentasjon


