
Feedback to atCampus
Prosjektet deres er veldig spennende og vi synes det absolutt
er behov for en slik type tjeneste. Det er unødvendig tungvint
å sjekke mange ulike sider for å finne den relevante
informasjonen for en student.

Det virker også veldig spennende det som University of
Edinburgh har utviklet. Kanskje dere kan skrive litt mer om
den applikasjonen? Med tanke på at det er deres
hovedinspirasjon kan det være interessant å se hva som
inspirerer dere og hvilke endringer dere gjør i forhold til
University of Edinburgh sin applikasjon. Kanskje også si litt
mer om de andre, lignende prosjektene dere så på; for
eksempel hvilke konkrete tekniske utfordringer og fordeler
dere så hos fjorårets prosjekt "android"?

Det var smart av dere å spørre de andre studentene i faget om
tips og råd. Bra at dere har tatt med de ulike
tilbakemeldingene fra medstudentene i faget i rapporten.
Andre medstudenter er målgruppen deres og de studentene
som tar det samme faget kan tenke litt mer konkret mot
prosjektet enn andre medstudenter. Likevel er det kanskje
nødvendig med flere intervjuer/brukerundersøkelser? Dere
sier i rapporten at dere kommer til å lage en prototype som
dere presenterer for en brukergruppe som skal evaluere den.
Når dere gjennomfører den kan det være en fordel om dere tar
med studenter fra ulike fakulteter slik at dere dekker mest
mulig av målgruppen. Dette er spesielt med tanke på
brukervennlighet og funksjonalitet. Kanskje studenter fra
andre fakulteter har andre ønsker om funksjonalitet enn
studenter fra matnat fakultetet?



Dere gir en fin beskrivelse av de ulike typene av prototyper.
Det er bra at dere har tatt med de mulige problemene med å ta
i bruk Isites sin "app-generator". Siden det er funksjonaliteten
dere hovedsaklig trenger tilbakemelding på er det å ta i bruk
en "app-generator" en rask måte å komme til testingen av
prototypen. Pass på at dere under gruppeintervjuet/
workshopen også får tilstrekkelig tilbakemelding på
brukergrensesnittet og brukervennligheten fra mest mulig av
målgruppen.

Muligheten til å tilpasse applikasjonen til det brukeren vil ha
er positivt. Dette er nok en nødvendighet for at tjenesten skal
bli attraktiv for den typiske student.

Når det gjelder teknologien er det litt lite informasjon om
teknologiske utfordringer og andre mulige teknologiske
løsninger. Hvorfor ble iPhone OS og Symbian forkastet? Hva
er fordelene og ulempene ved de ulike aktørene? Det kan være
en fordel å ta med dette siden det vil vise at dere har vurdert
ulike løsninger.

Dette er som sagt et spennede prosjekt. Vi gleder oss til å se
hvordan det utvikler seg. Lykke til videre!


