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Geachte directie, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om onderzoek naar een Web Management System en gedegen onderzoek 
naar de wensen en eisen daaraan, presenteren wij hier de richtlijnen waaraan het Web Management System 
moet voldoen. Met deze analyse is een stevige basis gevormd, van waaruit begonnen kan worden met de 
ontwikkeling van uw Web Management System. Bij deze brief vind u het Rapport Programmaspecificaties, 
waarin deze richtlijnen uiteen worden gezet. Na akkoord bevinden uwerzijds, zullen wij starten met de 
volgende fase, waarin wij het Web Management System verder zullen uitwerken en een schets voor het 
Web Management System zullen publiceren. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 
Hoogachtend, 
 

 
 
HCS, Projectgroep Web Management System 
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0.  Management samenvatting 

Na analyse van uw projectvoorstel en gedegen onderzoek naar uw wensen en eisen hebben wij de door u 
gewenste functionaliteit overzichtelijk in scenario’s en Use Cases uitgewerkt. Dit wordt behandeld in 
hoofdstukken 3 en 4. Uiteraard hebben wij ook uw medewerkers geanalyseerd, en daaraan conclusies voor 
de user interface verbonden.  
Dit wordt behandeld in hoofdstuk 5. Daarna hebben wij voor het Web Management System verdere 
specificaties opgesteld, dit kunt u vinden in hoofdstuk 6. 
Ten slotte het kwaliteitsplan, waaraan uiteindelijk het Web Management System getoetst wordt, kunt u 
vinden in hoofdstuk 7. 

1. Projectbeschrijving 

Het project heeft tot doel om een grondig onderzoek te doen naar de vereiste structuur en eigenschappen 
van een voor uw organisatie te ontwikkelen Web Management System, waarmee uw organisatie een betere 
grip op ‘overbodige’ bestanden van de website kan krijgen. Dit project zal ongeveer nog 5 weken in beslag 
nemen. 
 
De werkzaamheden zullen in drie fasen worden opgedeeld, waarvan de eerste zojuist afgerond is. Na 
akkoord bevinden uwerzijds zullen de volgende twee fasen worden gestart. In de tweede fase zal het 
projectteam verdere analyses uitvoeren naar de gewenste eigenschappen van het systeem, alsmede het 
raamwerk voor de user interface voorbereiden. Dan kan het project zich in fase 3 uiteindelijk richten op het 
bouwen van een prototype, waarmee u een goed inzicht heeft over de uiteindelijke gedaante van het Web 
Management System. 

2. Projectrisico's en afhankelijkheden 

Wij hebben geen grote risico’s of afhankelijkheden kunnen ontdekken. 

3. Use Case Scenario's 

De methodologie om eerst scenario’s te maken, heeft tot doel om een technische samenvatting te geven van 
de door u geformuleerde eisen en wensen aangaande het te bouwen systeem. In appendix 1 kunt u ze allen 
vinden. Hier zullen we ze weergeven, gegroepeerd in Use Cases, die u de mogelijkheid bieden om globaler 
te kijken naar de scenario’s. 
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1. Item plaatsen 
Bevat scenario’s 3, 7 en include Use Case 7, 8. 

2. Bestand wijzigen 
Bevat scenario 4 en include Use Case 7, 8. 

3. Item verwijderen 
Bevat scenario’s 5, 9 en 15. 

4. Item verplaatsen 
Bevat scenario 6, 10 en 16. 

5. Item hernoemen 
Bevat scenario 8, 40. 

6. Overzicht vergaren 
Bevat scenario’s 19 t/m 25. 

7. Rechten op bestand plaatsen 
Bevat scenario 11. 

8. Preview zien 
Bevat scenario 26. 

9. Structuur zien 
Bevat scenario’s 27 en 28 en include Use Case 10. 

10. Afhankelijkheden zien 
Bevat scenario’s 13, 14, 29 en 30. 

11. Vorige versies zien 
Bevat scenario’s 31 en 32. 

12. Overbodige bestanden opschonen 
Bevat scenario’s 35, 36. 

13. Persoonlijke wijzigingsgeschiedenis zien 
Bevat scenario’s 37, 38. 

14. Complete wijzigingsgeschiedenis zien 
Bevat scenario’s a en b. 

15. Duplicaatbestanden zoeken 
Bevat scenario d. 

       16. Verifiëren  
 Bevat scenario’s 41 en 42. 

4.  Use Cases 

Het diagram op de volgende pagina toont nog eens overzichtelijk de Use Cases en hun relatie tot de 
medewerkers die het systeem gaan gebruiken. Op de daarop volgende pagina kunt u een beschrijving 
vinden van de inhoud van de Use Cases. 
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1. Item plaatsen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om mappen en bestanden te plaatsen. 

2. Bestand wijzigen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om bestanden te wijzigen. 

3. Item verwijderen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om mappen en bestanden te 
verwijderen. 

4. Item verplaatsen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om mappen en bestanden te 
verplaatsen. 

5. Item hernoemen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om mappen en bestanden te 
hernoemen. 

6. Overzicht vergaren 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om overzichten te genereren van 
content, gebaseerd op diverse selectiecriteria. 

7. Rechten op bestand plaatsen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om rechten op bestanden te plaatsen. 

8. Preview zien 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om preview van pagina’s te zien, 
zonder dat ze op de website hoeven te zijn gepubliceerd. 

9. Structuur zien 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om de structuur van de website te zien, 
en in te zoomen op interessante substructuren. 

10. Afhankelijkheden zien 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om de verwijzingen van en naar dit 
item, zowel als de clusters waarin dit item zich bevindt te tonen. 

11. Vorige versies zien 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om vorige versies van een bestand te 
vergelijken met andere versies en om vorige versies van een bestand op te vragen. 

12. Overbodige bestanden opschonen 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om ‘weesbestanden’- en oude 
bestanden te zoeken en op te schonen. 

13. Persoonlijke wijzigingsgeschiedenis zien 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om de persoonlijke 
wijzigingsgeschiedenis van een medewerker te tonen. 

14. Complete wijzigingsgeschiedenis zien 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om de wijzigingsgeschiedenis van alle 
medewerkers te tonen. 

15. Duplicaatbestanden zoeken 
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om duplicaatbestanden (bestanden met 
dezelfde inhoud maar een verschillende naam) te vinden. 

16. Verifiëren  
Beschrijft de functionaliteit die de medewerker in staat stelt om in te loggen en om weer uit te 
loggen, zodat het zeker is dat alleen geautoriseerde medewerkers van uw systeem gebruik maken. 

 
In het vervolg van het project, gaan we verder met de Use Cases ‘Overzicht vergaren’ en 
‘Afhankelijkheden zien’. Deze zullen we daarom nog wat nader toelichten. 
 
Overzicht vergaren 
In deze Use Case kunnen uw medewerkers een overzicht krijgen van de in het systeem aanwezige 
bestanden, gesorteerd op laatste datum van raadplegen, aantal raadplegingen, laatste datum van wijziging 
of aanmaak, locaties van de bezoekers van dat bestand en op de producten die uw medewerker onder 
zijn/haar beheer heeft. Tevens biedt deze Use Case de mogelijkheid om de sorteeropdracht steeds verder te 
verfijnen, zodat uw medewerker makkelijk de informatie kan vinden die hij/zij zoekt. 
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Afhankelijkheden zien 
In deze Use Case wordt uw wens verwerkt, dat het mogelijk is om te zien naar welke bestanden een 
bestand verwijst, en vanaf welke pagina’s naar dit bestand wordt verwezen. Tevens biedt deze Use Case 
een mogelijkheid om te laten zien tot welke cluster(s), ofwel tot welke samenhangende groep(en) 
bestanden dit bestand hoort. 
 
In appendix 4 kunt u een gedetailleerdere uitwerking van deze twee Use Cases vinden, in de vorm van Use 
Case tabellen. 

5. Gebruikersprofielen 

Met behulp van een andere methodologie, die van het opstellen van gebruikersprofielen, hebben wij van  
de webbeheerder en uw ‘gewone’ medewerkers, ofwel uw computer engineers, gebruikersprofielen 
opgesteld. Aan de hand van deze gebruikersprofielen, die u in appendix 2 kunt vinden, zijn wij tot de 
volgende conclusies met betrekking tot de belangrijkste doelen van de User Interface gekomen: 
 

• Ease of use: omdat de medewerkers vaak met dit systeem zullen moeten werken, moet het systeem 
ook makkelijk zijn te gebruiken. 

• Control en power: omdat de medewerkers allen computer experts zijn, moeten ze niet het gevoel 
krijgen dat het systeem hun vrijheid en mogelijkheden met het systeem inperkt, ten opzichte van de 
huidige situatie. Daarnaast is het gebruik van het systeem verplicht, dus zullen uw medewerkers 
wel gelijk moeten merken dat het systeem een vooruitgang is; dat ze er veel mee kunnen. 

• User-controlled en free-choice interactions: omdat de taken die de medewerkers met het systeem 
zullen uitvoeren, erg divers zijn, kunnen we wel stellen dat de taken niet erg gestructureerd zijn. 
Daarom moeten de medewerkers veel vrijheid en controle moeten hebben over het systeem. Dat is 
geen probleem, aangezien het toch experts zijn die met het systeem werken. 

• Snelle (efficiënte) besturingsmogelijkheden en korte (non 'verbose') syntactische error message: bij 
de ontwikkeling van het systeem hoeft weinig aandacht te worden besteed aan de foutrapportage; 
die mag best kort en technisch zijn, aangezien uw medewerkers daar, gezien hun hoge technische 
opleiding, mee overweg kunnen. Sterker nog, door de korte en technische foutmelding is het voor 
uw medewerkers makkelijker om te achterhalen wat er fout is gegaan. 

6.  Programmaspecificaties 

In deze sectie noemen wij de zogenaamde eisen waaraan het te ontwikkelen Web Management System 
moet voldoen. Dit zijn de richtlijnen die verder in het project zullen worden gehanteerd. 
De functionele eisen zijn eisen, die stellen welke functionaliteit het Web Management System zal moeten 
hebben. Bij de functionele eisen m.b.t. de user interface zijn hieraan conclusies voor de user interface 
verbonden. Ten slotte vindt u bij de niet-functionele eisen, de eisen die algemeen gelden voor het Web 
Management. 

6.1  Functionele eisen 
1. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een bestand te plaatsen. 
2. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een map te maken. 
3. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een bestand te wijzigen. 
4. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een bestand te verwijderen. 
5. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een map te verwijderen. 
6. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een cluster te verwijderen. 
7. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een bestand te verplaatsen. 
8. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een map te verplaatsen. 
9. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een cluster te verplaatsen. 
10. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een bestand te hernoemen. 
11. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een map te hernoemen. 
12. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een overzicht te kunnen vergaren. 
13. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om rechten te kunnen plaatsen. 
14. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een preview te kunnen weergeven. 
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15. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om de structuur van de website te kunnen zien. 
16. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om de afhankelijkheden en verwijzingen tussen 

bestanden te kunnen zien. 
17. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om versies met elkaar te vergelijken. 
18. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om een vorige versie weer te geven. 
19. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om overbodige bestanden te zoeken en op te ruimen. 
20. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om voor een medewerker persoonlijke 

wijzigingsgeschiedenis te laten zien. 
21. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om aan de webbeheerder een algemene 

wijzigingsgeschiedenis te laten zien. 
22. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om duplicaatbestanden op te sporen. 
23. Het systeem moet waarschuwen als ik weesbestanden creëer. 
24. Het systeem moet alle pagina’s controleren of ze de huisstijl volgen en daarvoor aanpassen als dat 

nodig is. 
25. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om in te loggen. 
26. Het systeem zal de mogelijkheid moeten bieden om uit te loggen. 

6.2  Functionele eisen, uitgebreid m.b.t. de user interface 
1. De UI moet de mogelijkheid bieden om de overzichtsweergave in te schakelen. 
2. De selectievelden waarin de selectievoorwaarden voor de overzichtsweergave worden getoond, 

moeten de laatste 5 selectievoorwaarden onthouden en snel toegankelijk maken. 
3. De UI moet de mogelijkheid bieden om de selectievoorwaarden te kiezen en bevestigen. 
4. De UI moet de mogelijkheid bieden om de selectievoorwaarden te annuleren. 
5. De UI moet de mogelijkheid bieden om de selectievoorwaarden aan te passen. 
6. De UI moet duidelijk maken wat voor content-type een bestand is. 
7. De UI moet de mogelijkheid bieden om de afhankelijkheden van een bestand te tonen. 
8. De UI moet de omgeving van het besturingssysteem nabootsen. 
9. De UI moet het versienummer van ieder bestand tonen. 

6.3  Niet-functionele eisen 
1. Het systeem moet proberen de koppelingen tussen bestanden te behouden. 
2. Het systeem moet probleemloos door verschillende mensen tegelijk gebruikt kunnen worden. 
3. Het systeem moet wijzingen op de ene plek doorvoeren op de andere plek. 

7. Kwaliteitsplan 

Aangezien het vanzelf spreekt dat het project een bruikbaar product zal moeten opleveren, hebben wij 
enkele indicatoren opgesteld. Deze indicatoren kunnen na afloop duidelijkheid geven over de bruikbaarheid 
van het Web Management System. Uiteraard is deze lijst nog aanpasbaar, dus als u enkele indicatoren mist 
in de lijst, zullen wij ze graag toevoegen. De lijst vind u in appendix 3. 
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Appendix 1: Scenario’s 

 
Voor alle medewerkers (dat zijn hoogopgeleide software engineers): 
 
4. Ik wil de website onderhouden op de manier van het besturingssysteem. 
5. Ik wil zien wat voor type content een bestand is.1 
6. Ik wil een bestand kunnen toevoegen. 
7. Ik wil een bestand kunnen wijzigen. 
8. Ik wil een bestand kunnen verwijderen. 
9. Ik wil een bestand kunnen verplaatsen. 
10. Ik wil mappen kunnen toevoegen. 
11. Ik wil mappen kunnen hernoemen. 
12. Ik wil mappen kunnen verwijderen. 
13. Ik wil mappen kunnen verplaatsen. 
14. Ik wil rechten op door mij geplaatste bestand zetten. 
15. Ik wil ook thuis de website kunnen updaten. 
16. Ik wil kunnen zien bij welk contentcluster een contentitem hoort.2 
17. Ik wil kunnen zien bij welk bestandscluster een bestand hoort.3 
18. Ik wil een cluster in een keer kunnen verwijderen. 
19. Ik wil een cluster in een keer kunnen verplaatsen. 
20. Ik wil dat het systeem probeert de koppelingen tussen bestanden te behouden. 
21. Ik wil dat ik gewaarschuwd wordt als ik weesbestanden creëer. 
22. Ik wil voor een bepaalde periode kunnen zien hoe vaak een contentitem geraadpleegd is. 
23. Ik wil kunnen zien hoe vaak content bezocht is door klanten uit een bepaalde regio. 
24. Ik wil de content kunnen sorteren op datum van raadplegen. 
25. Ik wil de content kunnen sorteren op hoeveelheid raadplegingen. 
26. Ik wil de content kunnen sorteren op datum van aanmaak. 
27. Ik wil de content kunnen sorteren op datum van wijzigen. 
28. Ik wil me kunnen richten op de producten die ik onder mijn hoede heb (b.v. kopieermachinesoftware), 

dus wil ik ongerelateerde webpagina’s kunnen uitsluiten. 
29. Ik wil een preview kunnen zien van een pagina met de gemaakte wijzigingen, zonder dat de pagina al 

echt geplaatst hoeft te zijn. 
30. Ik wil de structuur van de pagina’s onderling zien. 
31. Ik wil zelf kunnen bepalen op welk detailniveau de structuur wordt getoond. 
32. Ik wil per pagina kunnen zien welke pagina’s ernaar verwijzen. 
33. Ik wil per pagina kunnen zien waar deze pagina zelf naar verwijst. 
34. Ik wil vorige versies van een bestand kunnen opvragen. 
35. Ik wil de verschillen tussen diverse versies zien. 
36. Ik wil het versienummer van het bestand zien. 
37. Ik wil het systeem tegelijk met anderen kunnen gebruiken, zonder problemen. 
38. Ik wil alle bestanden waarnaar geen enkel ander bestand verwijst, kunnen vinden. 
39. Ik wil alle bestanden die de laatste ... jaar niet meer geraadpleegd zijn, kunnen vinden. 
40. Ik wil gemakkelijk kunnen terugkeren naar een bestand waar ik wat aan gedaan heb. 
41. Ik wil een overzicht hebben van de wijzigingen die ik aan bestanden heb gedaan. 
42. Ik wil dat mijn wijzigingen aan bestanden er niet toe leiden dat het op de ene plek wel, en op de andere 

plek niet veranderd is. 
43. Ik wil een bestand kunnen hernoemen. 
44. Ik wil kunnen inloggen. 
45. Ik wil kunnen uitloggen. 

                                                      
1 Een type content is bijvoorbeeld een plaatje, html, patch, handleiding e.d. 
2 Een contentcluster is een groep contentitems (van hetzelfde type) die bij elkaar horen (omdat ze voor dezelfde webpagina nodig 
zijn). 
3 Een bestandscluster is een groep bestanden die bij elkaar horen (omdat ze voor dezelfde webpagina nodig zijn), onafhankelijk van 
het contenttype. 
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Extra voor de webbeheerder: 
 
a. Ik wil kunnen zien wat welke medewerkers aan welk bestand hebben veranderd. 
b. Ik wil kunnen zien wanneer medewerkers een bestand hebben veranderd. 
c. Ik wil er gemakkelijk voor kunnen zorgen dat alle pagina’s onze huisstijl volgen (en blijven volgen na 

wijzigingen). 
d. Ik wil zien of bestanden vaker onder verschillende namen voorkomen. 
 
Soms zal blijken dat voor de medewerker de scheidslijn tussen de eigenschappen van content en bestand 
een grijs gebied is, het is dus zaak dat de UI de medewerker hier niet nodeloos over in verwarring brengt, 
en op plaatsen waar het nodig is om een grijs gebied te handhaven de medewerker hier niet nodeloos mee 
confronteert. 
Zoals wij het onderscheid hanteren: alles is een bestand, content is het type van het bestand (plaatje, 
muziek, tabel, enz...) en content is dan weer onderverdeeld (technisch gezien) in voor bijvoorbeeld plaatjes 
JPEG, GIF, PNG. 
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Appendix 2: Gebruikersprofiel 

 

Medewerkers 
De medewerkers van het bedrijf zijn hoog opgeleide software engineers. 
 
Psychological characteristics 
Motivation   low and high motivation, mandatory use 

Omdat het gebruik verplicht is, kunnen de medewerkers laag 
gemotiveerd zijn. Anderzijds zijn het allen technici en kunnen ze 
juist interesse hebben in het systeem. 

 
Ontwerpuitgangspunten: Alle medewerkers moeten voortaan met dit systeem werken. Degenen die laag 
gemotiveerd zijn, moeten gelijk het gevoel hebben dat ze veel kunnen met het systeem. Hoog 
gemotiveerden moeten geïnteresseerd gehouden worden door een hoge mate van controle. Daarom moeten 
we voor beide groepen zorgen, dat ons systeem control, power en ease of use heeft. 
 
 
Knowledge & experience 
Reading Level & education above twelfth grade & advanced 

Alle medewerkers zijn hoog opgeleide software engineers dus we 
mogen er vanuit gaan dat hun lees- en onderwijsniveau hoog 
genoeg is. 
 

Ontwerpuitgangspunten: De medewerkers zijn hoog opgeleid dus de interface kan complex en abstract 
zijn.  
 
System experience  expert 

Aangezien ze software engineers zijn, zullen ze een hoge 
syntactische bekendheid hebben. 

Task experience   expert 
De taakkennis is hoog want de taak blijft hetzelfde als bij het oude 
systeem. Ze weten al hoe ze moeten updaten en hoe ze andere 
wijzigingen moeten aanbrengen. Daarnaast hebben ze ook veel 
ervaring met deze taak aangezien er vaak updates van de website 
worden gedaan. 

 
Ontwerpuitgangspunten: Hoge task experience en hoge system experience dus snelle (efficiënte) 
besturingsmogelijkheden en korte (non 'verbose') syntactische error messages.     
 
Application Experience  one similar system 

De nieuwe applicatie heeft alle functies van de oude applicatie 
aangevuld met nieuwe functies. Ze hebben dus al ervaring met een 
soortgelijke applicatie. 

Use of other systems  frequent 
De medewerkers gebruiken nu het bestandsbeheer van het OS om 
nieuwe bestanden te plaatsen. 
 

Ontwerpuitgangspunten: Aangezien de medewerkers al een hoge bekendheid hebben met een 
soortgelijke systeem, moet ons systeem de conventies van dit systeem ondersteunen. 
 
Native Language  Nederlands 
 
Ontwerpuitgangspunten: Aangezien de medewerkers hoogopgeleide mensen zijn, kun je ervan uitgaan 
dat ze ook Engels kunnen. Daarnaast kunnen er medewerkers op buitenlandse vestigingen zijn, die als 
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gemeenschappelijke taal Engels hebben. Ook zijn de meeste termen in de ICT al Engels. Daarom zal ons 
systeem Engelstalig zijn, met Nederlandse documentatie. (Eventuele buitenlandse vestigingen zullen die 
moeten vertalen) 
 
Computer literacy  high 

Alle medewerkers zijn hoog opgeleide software engineers dus ze 
hebben voldoende kennis en ervaring in de omgang met 
computers.. 
 

Ontwerpuitgangspunten: Omdat de medewerkers een hoge computer literacy hebben, hoeven we 
concepten en interface niet te versimpelen om onervaren medewerkers niet af te schrikken. 
 
 
Job & Task characteristics 
Frequency of use  high 

Ze moeten vaak updaten of andere wijzigingen aanbrengen dus ze 
zullen het vaak gebruiken omdat dit de enige manier is om die 
wijzigingen aan te brengen. 

 
Ontwerpuitganspunten: De frequency of use is hoog dus ease of use is het belangrijkste doel. 
 
System use   mandatory 

Het systeem is onderdeel van het bedrijf dus het is de enige 
manier om de sites te updaten en wijzigingen aan te brengen. Dit 
zorgt ervoor dat het gebruik verplicht is. 

 
Ontwerpuitganspunten: De system use is verplicht dus ease of use is het belangrijkste doel. 
 
Task importance  High 

Het systeem is onderdeel van het bedrijf dus het is de enige 
manier om de sites te updaten en wijzigingen aan te brengen. Dit 
zorgt ervoor dat het taakbelang hoog is. 

 
Ontwerpuitganspunten: De task importance is hoog dus ease of use is het belangrijkste doel. 
 
Task structure   Moderate 

De medewerkers zijn zelf  verantwoordelijk voor de inhoud van de 
webdocumenten, het editen, en het publiceren ervan. De lay-out 
moet echter wel overeenkomstig de huisstijl zijn. 

 
Ontwerpuitgangspunten: De task structure is gemiddeld, dus in de interface is het handig als de 
interacties user-controlled zijn en free-choice. 
 
Physical characteristics 
Color blindness Aangezien er meer mannen dan vrouwen in uw bedrijf werken zal er wel 

rekening gehouden moeten worden met kleurenblindheid. (8% van de 
mannen is kleurenblind). 

 
Gender    Vooral mannen 
 
Ontwerpuitgangspunten: Aangezien er veel mannen werken met het systeem, moet de interface geen 
gebruik maken van rood/groen contrast. 
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Webbeheerder 
Beheert het web management systeem. 
 
Aangezien de webbeheerder grote overeenkomsten met de doorsnee medewerker vertoont, stippen we 
alleen zaken aan die verschillend zijn. 
 
Psychological Characteristics 
Motivation  Hoog 

Aangezien de webbeheerder speciaal voor dit systeem is 
aangenomen, zal de webbeheerder er alles aan willen doen om het 
systeem een succes te laten zijn, anders is hij zijn baan 
waarschijnlijk kwijt. 

 
Ontwerpuitgangspunten: Hij moet control en power hebben om er alles aan te willen doen het systeem 
een succes te laten worden. 
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Appendix 3: Kwaliteitsplan 

 
Gebruikersgroep: hoogopgeleide software engineers 
 
Ontwerpprincipe: Taakgeschiktheid 
 
Bedienbaarheid in de praktijk 
Omschrijving  

De bedienbaarheid zoals beoordeeld door de medewerkers na een periode van praktisch gebruik. 
Bedienbaarheid is de mate waarin een gebruikersinterface zonder belemmeringen functionaliteit 
beschikbaar stelt aan de medewerkers. Voorbeelden van belemmeringen zijn onnodig ingewikkelde 
of technische handelingen.  

Schaal  
Hoog, middelmatig, laag.  

Meetmethode  
Enquête.  

Meetvoorschrift  
Selecteer een representatieve groep medewerkers en laat elke medewerker een uitspraak doen over 
de bedienbaarheid, met als keuzemogelijkheden:  

• hoog: er wordt niet of nauwelijks een beroep gedaan op automatiseringskennis;  

• middelmatig: er moeten ook niet-functionele (=technische) handelingen uitgevoerd 
worden;  

• laag: er wordt een groot beroep gedaan op automatiseringskennis. 

Bepaal ten slotte het gemiddelde. 
Streefwaarde 
 Middelmatig 
Verantwoording streefwaarde 

Het belangrijkste ontwerpuitgangspunt is ease of use, maar aangezien de medewerkers 
hoogopgeleide software engineers zijn, hebben ze voldoende automatiseringskennis. Ze stellen het 
dan ook niet op prijs als alles ‘vanzelf’ gaat. Enige technische achtergrondkennis veronderstellen is 
dus nuttig. 

 
Ontwerpprincipe: Consistentie 
 
Beoordeelde volgzaamheid 
Omschrijving 

De mate waarin de gebruikersinterface voldoet aan relevante standaarden, conventies, regels, 
wetten en andere voorschriften (bijvoorbeeld het voldoen aan de style guide van het platform, de 
Arbo-wet of aan eventuele richtlijnen voor de huisstijl van de organisatie) 

Schaal 
 Hoog, middelmatig, laag 
Meetmethode 
 Expertreview 
Meetvoorschrift 

Laat een expert een oordeel geven over de mate waarin de interface zich conformeert aan de style 
guide van het platform en eventuele aanvullende richtlijnen. Laat hem dit uitdrukken als: hoog, 
middelmatig of laag. 

Streefwaarde 
 Hoog 
Verantwoording streefwaarde 
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Aangezien de computer engineers gewend zijn aan het OS waarmee ze de taak voorheen deden, 
moet het systeem niet erg veel van de standaard van het OS afwijken. 

 
Beoordeelde interne consistentie 
Omschrijving  

De mate waarin de gebruikersinterface intern dezelfde conventies hanteert voor de schermindeling, 
de interactie, kleur, lettertypen, taalgebruik en iconen.  

Schaal  
Hoog, middelmatig, laag.  

Meetmethode  
Expertreview.  

Meetvoorschrift  
Laat een expert een oordeel geven over de mate waarin de interface intern consistent is. Laat hem 
dit uitdrukken als: hoog, middelmatig of laag.  

Streefwaarde 
 Hoog 
Verantwoording streefwaarde 

Een hoge consistentie van de  interface zorgt ervoor dat het gebruik makkelijker is, en daarmee 
kunnen we voldoen aan het vastgestelde ontwerpprincipe ease of use (zie gebruikersprofiel) 

 
Ontwerpprincipe: Bestuurbaarheid 
 
Beoordeelde bestuurbaarheid 
Omschrijving  

De mate waarin de medewerker een actieve rol speelt in de bediening van de gebruikersinterface in 
plaats van een reactieve rol.  

Schaal  
Hoog, middelmatig, laag.  

Meetmethode  
Expertreview.  

Meetvoorschrift  
Laat een expert een oordeel geven over de mate waarin de interface de bediening in handen geeft 
van de medewerker en in hoeverre het 'select-then-operate'-principe is gevolgd.  

Streefwaarde 
 Hoog 
Verantwoording streefwaarde 

Omdat de taak niet erg gestructureerd is, is het ontwerpuitgangspunt dat de interacties in de 
interface user-controlled en free-choice interacties zijn. De medewerker speelt dus een actieve rol 
in de bediening van de gebruikersinterface. 

 
Ontwerpprincipe: Herkenbaarheid 
 
Beoordeelde duidelijkheid 
Omschrijving  

De mate waarin de medewerker het logisch concept en de toepasselijkheid ervan herkent en 
begrijpt (denk bijvoorbeeld aan het gemak waarmee de medewerker (help)teksten, commando's, 
iconen van de gebruikersinterface begrijpt).  

Schaal  
Hoog, middelmatig, laag.  

Meetmethode  
Enquête.  

Meetvoorschrift  
Toon de gebruikte (help)teksten, commando's, iconen, et cetera aan een representatieve groep 
medewerkers, vraag hun of ze het idee achter en de bedoeling van het getoonde begrijpen en laat 
de medewerkers kiezen uit 'wel' of 'niet' begrijpelijk. Stel de waardering als volgt vast:  
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• hoog: als 80% of meer van de medewerkers de teksten, iconen, et cetera wel begrijpelijk 
vindt;  

• middelmatig: bij 60%-80%;  

• laag: bij minder dan 60%. 

Streefwaarde 
 Middelmatig/Hoog 
Verantwoording streefwaarde 

Ons ontwerpuitgangspunt is niet ease of learning dus het heeft niet de hoogste prioriteit dat teksten 
en iconen en dergelijk meteen duidelijk zijn. Als iconen niet meteen duidelijk zijn kunnen ze dit 
leren. Het is echter wel handig als het zo duidelijk mogelijk is. 

 
Ontwerpprincipe: Eenvoud 
 
Visuele complexiteit 
Omschrijving  

De mate waarin de visuele complexiteit aansluit op de gebruikersgroep. Een heterogene groep 
onregelmatige gebruikers kunnen we minder gegevens tegelijkertijd aanbieden dan een homogene 
groep regelmatige gebruikers.  

Schaal  
Hoog, middelmatig, laag.  

Meetmethode  
Expertreview.  

Meetvoorschrift  
Laat een expert een oordeel geven over de mate waarin de visuele complexiteit aansluit op de 
gebruikersgroep.  

Streefwaarde 
 Hoog 
Verantwoording streefwaarde 

De medewerkers zijn hoog opgeleide software engineers en het is een homogene groep regelmatige 
gebruikers dus de interface kan complex en abstract zijn. 

 
Ontwerpprincipe: Aantrekkelijkheid 
 
Beoordeelde aantrekkelijkheid 
Omschrijving  

De aantrekkelijkheid zoals beoordeeld door de medewerkers na een periode van praktisch gebruik.  
Schaal  

Hoog, middelmatig, laag.  
Meetmethode  

Enquête,  
Meetvoorschrift  

Selecteer een representatieve groep medewerkers en laat elke medewerker een uitspraak doen over 
de aantrekkelijkheid, met als keuzemogelijkheden:  

• hoog: de interface ziet er over het algemeen aantrekkelijk uit;  

• middelmatig: de interface ziet er redelijk aantrekkelijk uit, maar is niet afstotend;  

• laag: de interface ziet er niet aantrekkelijk uit en kan zelfs afstotend zijn. 

Bepaal ten slotte het gemiddelde. 
Streefwaarde 
 Middelmatig/hoog 
Verantwoording streefwaarde 
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Aantrekkelijkheid is niet een van de belangrijke ontwerpuitgangspunten, maar de interface moet 
natuurlijk niet afstotend zijn omdat het voor de medewerkers wel prettig moet zijn om mee te 
werken. 

 
Ontwerpprincipe: Tolerantie 
 
Tolerantie 
Omschrijving 

De mate waarin de gebruikersinterface onjuist gebruik door de medewerker voorkomt of tracht te 
voorkomen, of mogelijkheden tot herstel aanbiedt. 

Schaal 
 Percentage 
Meetmethode 
 Expertreview 
Meetvoorschrift 

Onderneem pogingen tot onjuist gebruik en registreer bij elk onjuist gebruik of de interface het 
onjuiste gebruik voorkomt, tracht te voorkomen (bijvoorbeeld door een waarschuwing te geven), 
en of de onjuiste handeling ongedaan gemaakt kan worden. Bereken ten slotte het percentage van 
de pogingen tot onjuist gebruik dat de interface heeft voorkomen, heeft getracht te voorkomen of 
dat kon worden hersteld ten opzichte van het totale aantal pogingen tot onjuist gebruik. 

Streefwaarde 
 Zo hoog mogelijk (75 – 100 %) 
Verantwoording streefwaarde 

Hoewel we er bij computer engineers vanuit mogen gaan dat ze over het algemeen weinig ernstige 
fouten zullen maken en de eventueel gemaakte fouten vaak kunnen herstellen, moeten we ook 
rekening houden met het gegeven dat áls iets fout kan gaan, het vaak ook fout gaat. Daarom moet 
het systeem mogelijkheden bieden om een fout ongedaan te kunnen maken. 

 
Kwetsbaarheid 
Omschrijving  

De mate waarin het mogelijk is door onjuist gebruik de verwerking te doen afbreken.  
Schaal  

Percentage.  
Meetmethode  

Expertreview.  
Meetvoorschrift  

Onderneem pogingen tot onjuist gebruik en registreer bij elk onjuist gebruik of de verwerking door 
het onjuiste gebruik wordt afgebroken. Bereken ten slotte het percentage van de pogingen tot 
onjuist gebruik dat de verwerking deed afbreken, ten opzichte van het totale aantal pogingen tot 
onjuist gebruik.  

Streefwaarde 
 0% - 5% 
Verantwoording streefwaarde 

Aangezien er veel mensen tegelijk met de applicatie werken, moet het systeem niet plat gaan door 
een fout van de medewerker. Dan kan namelijk een groot aantal medewerkers het systeem niet 
meer gebruiken. Ook mag het niet gebeuren dat een onjuiste handeling van een medewerker tot een 
inconsistent systeem leidt. 
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Appendix 4: Use Case tabellen 

 
Titel Overzicht vergaren 
Samenvatting • Deze Use Case begint met een gebruiker 

die een overzicht van content wil. 
• Deze Use Case toont een overzicht van 

content, gesorteerd op bepaalde criteria. 
• Deze Use Case eindigt met een passend 

overzicht. 
Primaire actor Medewerker 
Scope Web Management System 
Level User goal 
Precondities Gebruiker moet een geverifieerde medewerker 

zijn. 
Stakeholders • Medewerker: wil een duidelijk overzicht. 
Minimum uitkomst De gebruiker krijgt een overzicht. 
Succes voorwaarde De gebruiker heeft een duidelijk overzicht 

waarin hij de informatie vindt die hij zoekt. 
Hoofdscenario 1. Gebruiker selecteert om overzicht te 

krijgen. 
2. Gebruiker geeft selectievoorwaarden aan 

(aantal raadplegingen, datum laatste 
raadpleging, datum van aanmaak, datum 
van laatste wijziging, relevante 
producten). 

3. Gebruiker bevestigt selectievoorwaarden. 
4. Het systeem laat een overzicht zien. 

Extension  3a. De gebruiker heeft verkeerde query  
        waarden gekozen. 

 3a. Het systeem geeft een foutmelding en    
gaat terug naar het invulscherm 

4b. Er zijn geen selectievoorwaarden  
        ingevuld. 
 4a. Het systeem geeft een foutmelding en    
      gaat terug naar het invulscherm wil  
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Titel Afhankelijkheden zien 
Samenvatting • Deze Use Case begint met een gebruiker 

die de afhankelijkheden van een item wil 
zien. 

• Deze Use Case toont de afhankelijkheden 
van een item. 

• Deze Use Case eindigt met een 
samenvatting van de afhankelijkheden. 

Primary actor Medewerker 
Scope Web Management System 
Level User goal 
Precondities Gebruiker moet een geverifieerde medewerker 

zijn. 
Stakeholders • Medewerker: wil een duidelijk overzicht. 
Minimum uitkomst Gebruiker ziet de afhankelijkheden van het 

item. 
Succes voorwaarde Gebruiker ziet de afhankelijkheden van het 

item. 
Hoofdscenario 1. De gebruiker selecteert item. 

2. De gebruiker geeft aan dat hij van het item 
de afhankelijkheden wil zien. 

3. De gebruiker selecteert welke 
afhankelijkheden hij wil zien 
(conctentcluster, bestandcluster, 
verwijzingen van en verwijzingen naar) 

4. Het systeem toont de gekozen 
afhankelijkheden. 
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0. Management samenvatting 

Na verdere uitwerking van het projectvoorstel en uitvoerig testen, hebben wij de specificaties voor de 
gebruikersinterface van uw Web Management System verder uitgewerkt in de panelen en 
paneelcomposities, alsmede in de interactiestijl-analyse. Dit wordt behandeld in de hoofdstukken 2 en 3. 
De keuze van de iconen in het Web Management System is geanalyseerd en wordt behandeld in hoofdstuk 
2, en tenslotte is het gebruik van de applicatie geanalyseerd en vastgelegd in dialoogmodellen en 
storyboards, hierover vind u meer in hoofdstukken 4 en 5. 

1. Metaforen 

We gaan ten eerste uit van de metaforen van het Windows platform. Aangezien onze gebruikers veel 
ervaring hebben met computers kunnen we verwachten dat ze bekend zijn met de metaforen van Windows 
en dat deze dus aansluiten bij hun mentale model.  
We gebruiken de volgende iconen van Windows: 
 

 Deze wordt gebruikt als metafoor voor het maken van een nieuw item. 

 Deze wordt gebruikt als metafoor voor het verwijderen van items. 

 Deze wordt gebruikt als metafoor voor een preview van een nog niet geplaatst item. 
Momenteel staat dit icoon in veel Windows-applicaties al voor ‘page preview’ ofwel 
afdrukvoorbeeld, wat ook een preview biedt van iets dat nog niet definitief in zijn 
uiteindelijke vorm bestaat. 
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Schets icoon 
afhankelijkheden 

 
 
Schets icoon 
afhankelijkhede
n 

 Deze wordt gebruikt als metafoor voor overzicht. In veel tekstverwerkers wordt dit 
gebruikt als icoon waarmee lijsten kunnen worden gemaakt, en lijsten associëren met 
overzicht. 

 

 Deze wordt gebruikt als metafoor voor een folder waarin bestanden staan.  
 

  Deze wordt gebruikt als metafoor voor een html bestand. 
 

  Deze wordt gebruikt als metafoor voor een plaatje. 
 

   Deze wordt gebruikt als metafoor voor het inklappen van een venster. Het in de horizontale 
as gespiegelde icoon gebruiken wij vervolgens voor venster uitklappen. 

  
 
Dan gebruiken we ook nog twee zelf bedachte iconen. Eentje als metafoor voor afhankelijkheid en eentje 
als metafoor voor structuur. 
 
 
Het icoon voor afhankelijkheid bestaat uit drie rechthoeken  die verbonden zijn 
met kettingen. De rechthoeken representeren de items. Afhankelijkheid wordt 
bekeken vanaf een item dus staat er 1 item onderaan en twee op gelijke hoogte 
erboven. Om duidelijker te maken dat het vanuit 1 item bekeken wordt en om het 
onderscheid met structuur te maken is het onderste item donkerder gemaakt. De 
rechthoeken zijn verbonden met kettingen omdat kettingen dingen aan elkaar 
linken dus zo een metafoor is voor afhankelijkheid. 
 
Het icoon voor structuur bestaat uit een netwerk van nodes en verbindingen tussen 
die nodes. Dit is een metafoor dat een graaf voorstelt, ofwel een netwerk met 
verbonden nodes. Hier zullen uw medewerkers tijdens hun opleiding veel mee te 
maken hebben gehad, en daardoor zal dit icoon in hun mentale model snel aan 
meerdere gekoppelde items, ofwel structuur worden geassocieerd. 

2. Interactiestijl 

De interactiestijl wordt voornamelijk bepaald door de ontwerpuitgangspunten. In het vorige rapport hebben 
we de volgende ontwerpuitgangspunten bepaald: 

• Ease of use 
• Control, power 
• User-controlled en free-choice interactions 
• Snelle (efficiënte) besturingsmogelijkheden en korte (non 'verbose') syntactische error messages. 

 
Uw medewerkers zijn allemaal ervaren computergebruikers dus daarom kiezen we waar het mogelijk is 
voor zoveel mogelijk commandotaal (hieronder vallen bijvoorbeeld sneltoetsen en de commandotaal 
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waarin zoekopdrachten kunnen worden opgegeven). Dit zorgt ervoor dat ze sneller en makkelijker kunnen 
werken, dit komt tegemoet aan de eis ease of use. Dit kan uitgewerkt worden in booleans voor in de 
query’s. Dit komt ook tegemoet aan de eis voor snelle (efficiënte) besturingsmogelijkheden. 
 
Omdat uw medewerkers ervaren computergebruikers zijn gaan we ervan uit dat ze bekend zijn met 
bekende GUI’s van moderne operating systems zoals Windows, die veel gebruik maken van directe 
manipulatie en invulformulieren. Dus we kiezen ook voor directe manipulatie en invulformulieren omdat 
deze al aansluiten bij het huidige mentale model van uw medewerkers. Hierbij kunt u denken aan: 

• het verslepen van bestanden  
• directe manipulatie in het mogelijkhedenpaneel. Als je op afhankelijkheden klikt klapt direct de 

tree view uit waaronder je de verschillende afhankelijkheden aan of uit kunt zetten. Als je er een 
aan zet komt deze meteen in het afhankelijkhedenscherm eronder bij te staan.  

• Het selectievoorwaardenpaneel werkt met een invulformulier. En het weergaveoptiespaneel werkt 
met directe manipulatie, als je een check box aanvinkt wordt het resultaat hiervan meteen 
zichtbaar in het overzichtpaneel. 

 
Omdat er in bekende GUI’s zoals Windows standaard ook gewerkt wordt met een menustructuur, 
gebruiken we dat hier ook in de menubalk.  
 
We maken dus gebruik van veel interactiestijlen, dit zorgt ervoor dat iedereen er gemakkelijk mee kan 
werken op zijn eigen manier. Dit komt tegemoet aan de eis ease of use. 
 
 

3. Panelen en paneelcomposities 

 
3a. Topmenu-paneel 
 
Paneel 1 

 
 
 
Dit panel waarmee de gebruiker naar alle schermen en functies van de applicatie kan, is een samenstelling 
van navigatie- en commandopaneel, waarbij de nadruk op navigatie ligt. 
Het paneel bestaat uit 6 opties, die ieder toegang bieden tot dropdown menu’s. Die staan hieronder 
uitgewerkt. 
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3b. Dropdown-menu’s 

 
• Het file menu is gemaakt om consistent te zijn met het moderne OS-en, en bevat dus de 

standaardopties nieuw en delete. Normaal gesproken bevindt zich hier ook een quit-optie, alleen 
aangezien dit een webpagina is, staat in de plaats hiervan logout. 

• Het edit menu is ook om consistent te zijn aanwezig, en bevat alle standaard opties, alsmede 
rechtenbeheer en zoeken. 

• Het view menu is ook om consistentie te bieden, en biedt zoals te verwachten valt mogelijkheden om 
het scherm aan te passen, zoals de toolbar en de weergaven van de bestanden in het bestandenpaneel. 

• Het visualize menu biedt de krachtige opties om de verbanden tussen bestanden weer te geven en 
overzichten en previews van pagina’s te genereren. 

• Het history menu biedt de mogelijkheid om het versiebeheer te raadplegen, dat is vorige versies zien 
en de mogelijkheid om je persoonlijke wijzigingsgeschiedenis te raadplegen. Tevens krijgt een 
ingelogde webheerder hier de mogelijkheid om een globale wijzigingsgeschiedenis op te vragen. 

• En tenslotte is het helpmenu weer ter consistentie met bekende applicaties en biedt het de 
gebruikelijke opties. 

Hoewel niet overal getekend (omdat we die use cases niet uitwerken), staat er voor iedere optie in de 
dropdown menu’s een icoontje dat de gebruiker ondersteunt met de keuze van een optie, en overeen komt 
met de iconen in de toolbar. 
Als opties niet mogelijk zijn worden ze grijs. Je kunt bijvoorbeeld afhankelijkheden niet kiezen als je geen 
item geselecteerd hebt. 

Help 
Help contents 
About 
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3c. Toolbar 
 
Paneel 2 

 
 
Deze toolbar is een commando-paneel, omdat het iconen biedt die snel toegang geven tot functies van de 
applicatie (die ook via het menu toegankelijk zijn). Daarnaast bevindt zich een textbox waarin de huidige 
directory wordt weergegeven. Dit is ook een commando, want er kan ook direct in de directory textbox de 
nieuwe directory worden ingevoerd. 
Als de gebruiker de muis even boven een icoon stilhoudt verschijnt er een tooltip waarmee de gebruiker 
ondersteund wordt in het kiezen van de juiste taak. Wij gebruiken separators om aan te geven dat twee 
verschillende toolbarmenu’s hier aan elkaar grenzen. 
We hebben de toolbar toegevoegd om de gebruiker snel toegang te bieden tot opties die hij/zij vaak 
gebruikt. Echter de logout staat hier niet tussen, omdat dit zo’n speciale optie is, waarvan we willen 
voorkomen dat de gebruiker hier per ongeluk op klikt. 
Als opties niet mogelijk zijn worden ze grijs. Je kunt bijvoorbeeld afhankelijkheden niet kiezen als je geen 
item geselecteerd hebt. 
 
 
3d. Bestandenpaneel 
 
Paneel 3 

 
 
Dit bestandenpaneel is een overzichtspaneel, want de gebruiker ziet verschillende mappen en bestanden, 
waarmee bepaalde acties kunnen worden begonnen. De gebruiker ziet per item (map/bestand) een icoontje 
dat het contenttype aangeeft en daaronder de naam, om het voor de gebruiker makkelijker te maken om een 
item te herkennen. 
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3e. Selectievoorwaardenpaneel 
 
Paneel 4 

 
Dit commandopaneel biedt de mogelijkheden om de sorteeropdracht van parameters te voorzien, en 
vervolgens het commando uit te voeren. Het bevat een aantal checkboxjes en een multiple-select-listbox. 
We hebben de checkboxen gekozen omdat er sommige onderdelen wel of niet geselecteerd moeten worden 
voor de sortering, en een multiple-select-listbox om de mogelijkheid te bieden meerdere conttenttypes wel 
of niet te selecteren. Bij de query staan textboxen om de selectievoorwaarden te specificeren. De volgorde 
van de selectievoorwaarden is alfabetisch geordend behalve contenttype omdat dit een multiple-select list 
box is. Deze is onderaan geplaatst voor de overzichtelijkheid. 
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3f. Weergaveoptiespaneel 
 
Paneel 5 

 
 
Hiermee kunnen de kolommen die in het overzicht worden weergegeven worden toegevoegd en 
verwijderd. Het bevat een aantal checkboxen waarmee dit kan worden geregeld. De volgorde van de opties 
is alfabetisch behalve de eerste twee opties, omdat deze twee als default aanstaan. We gaan ervan uit dat 
deze altijd gezien willen worden.  
 
De vorige twee panelen zijn bewust gekozen, omdat het best kan voorkomen dat een gebruiker wil sorteren 
op criteria a en b, maar vervolgens ook informatie per item over criterium c wil hebben, zonder dat daarop 
gesorteerd hoeft te worden. Hier is voor checkboxen gekozen omdat er sommige wel en sommige niet 
moeten kunnen worden geselecteerd 
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3g. Overzichtspaneel 
 
Paneel 6 

 
 
In dit overzichtspaneel, dat ook een overzichtspaneel qua type paneel is, bevat items gesorteerd op de 
opgegeven selectievoorwaarden, en heeft de in weergaveopties gekozen kolommen. Tevens wordt voor 
ieder item een icoontje horend bij zijn contenttype weergegeven om herkenning te vergemakkelijken. 
 
3h. Mogelijkhedenpaneel 
 
Paneel 7 

 
 
Dit commandopaneel, waarmee acties kunnen worden uitgevoerd, bevat een tree-view van de 
mogelijkheden, om de gebruiker niet met teveel opties tegelijk te confronteren. 
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Een optie wordt standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen het rondje ervoor is rood en uitgeveerd. Als de 
gebruiker een optie kiest (zoals bijvoorbeeld contentcluster), dan wordt het rondje groen en ingeveerd. Dit 
in/uitveren is om kleurenblinden tegemoet te komen. 
 
3i. Afhankelijkhedenpaneel 
 
Paneel 8 

 
 
Dit boodschappaneel, waarin de informatie van het bestand wordt getoond, is afhankelijk van de keuzes die 
zijn gemaakt in het mogelijkhedenpaneel. Het bevat ook een link om de gegevens in een apart venster te 
bekijken, voor het geval de informatie teveel is op de huidige pagina. We hebben er specifiek niet voor 
gekozen om de gegevens sowieso in een nieuw scherm te laten zien voor het geval dat gebruikers even snel 
iets willen zien. Nu hoeven ze dan niet in een nieuw scherm te kijken. Dit voorkomt dat er onnodig vaak 
nieuwe schermen worden geopend en dat ze onnodig vaak die schermen weer moeten wegklikken. Dit 
komt tegemoet aan de eis van ease of use.  
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3j. Paneelcompositie 
Er is voor 1 standaard layout gekozen maar de twee use cases hebben wel een iets andere paneelcompositie. 
De standaard layout is dat bovenin het scherm het topmenu-paneel staat en de toolbar eronder. Verder is 
het scherm verdeeld in een linker- en rechterkant waarbij de rechterkant groter is. 
In het begin staat in het rechterscherm altijd het bestandenpaneel. 
 
Paneelcompositie van de use case ‘afhankelijkheid’ 

 
 
Bij de use case ‘afhankelijkheid’ komt in het linkerscherm bovenin eerst het mogelijkhedenpaneel en 
vervolgens daaronder het afhankelijkhedenpaneel. Dit paneel komt links zodat je het bestandenpaneel blijft 
zien, zodat je op elk moment een ander bestand kunt aanklikken om daar de afhankelijkheden van te 
kunnen zien. Zo hoef je niet elke keer eerst terug naar het bestandenpaneel om vervolgens weer 
afhankelijkheden te selecteren. En voor het geval dat alle afhankelijkheden niet passen in het scherm is er 
gezorgd voor een link om de afhankelijkhedengegevens in een apart scherm te bekijken. 
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Paneelcompositie van de use case ‘overzicht’ 

 
 
Bij de use case ‘overzicht’ komt links bovenin het scherm het selectievoorwaardenpaneel en daaronder het 
weergaveoptiespaneel. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de OK-knop alleen op het 
selectievoorwaardenpaneel staat en dat het weergaveoptiepaneel werkt volgens directe manipulatie. Dit is 
zo gedaan omdat de gebruiker eerst selectievoorwaarden selecteert, en deze worden dan ook automatisch 
aangevinkt in het weergaveoptiepaneel, dus alle selectievoorwaarden worden  sowieso getoond. En als de 
gebruiker dan alsnog opties wil weglaten of extra wil toevoegen kan dat door ze aan of uit te vinken in het 
weergaveoptiepaneel. Dit gebeurt dan dus door directe manipulatie zodat het direct te zien is in het 
overzicht.  
Het overzichtpaneel komt, nadat er op OK is gedrukt, in het rechterscherm te staan. 

4. Dialoogmodel en hoofddialoog 

Ons ontwerp gaat uit van een enkelvoudig dialoogmodel. Hierbinnen gaan we ook weer uit van een lineair 
dialoog model. Het hoofdscherm bestaat steeds uit dezelfde paneelcompositie dus dit is een enkelvoudig 
dialoogmodel. Maar het linkerpaneel in het hoofdscherm volgt bij de use case ‘afhankelijkheid’ een lineair 
dialoogmodel. Als er hierin iets geselecteerd wordt komt er een nieuw scherm. Het rechterpaneel wordt 
hierin niet veranderd. Bij de use case ‘overzicht’ volgt het linkerpaneel een enkelvoudig dialoogmodel, 
hierin krijg je dus geen nieuw scherm maar wordt het resultaat op het rechterpaneel getoond. Dit is 
natuurlijk wel inconsistent maar hier is voor gekozen omdat het bij de use case ‘afhankelijkheid’ zorgt voor 
een grotere flexibiliteit omdat alle items in het rechterpaneel blijven staan zodat je makkelijk van een ander 
item de afhankelijkheden kan bekijken. Daarvoor hoef je dus niet eerst helemaal terug te gaan. Bij de use 
case ‘overzicht’ gaat dit niet op, want hier hoef je niet terug te gaan naar een ander item. De hoofddialoog 
vindt u op de volgende pagina in de vorm van een State Transition Diagram. 



 13 

 



 14 

5. Storyboards 

In appendix 1 vindt u de storyboards, waarmee we de applicatie en zijn interface hebben getest. 

6. Uitkomsten evaluatie 

Uit de evaluaties zijn de volgende punten naar voren gekomen waar de proefpersonen problemen mee 
hadden:  
 

• Probleem: De opties verwijzen van en verwijzen naar in het afhankelijkheden menu zijn niet 
duidelijk genoeg. 
Oplossing: De termen worden veranderd, verwijzen van wordt verwijzingen vanuit dit bestand, en 
verwijzen naar wordt veranderd in verwijzingen naar dit bestand. 

• Probleem: In het paneel van de selectievoorwaarden is het kopje weergave opties niet goed 
duidelijk. 
Oplossing: De term weergave opties gaan we veranderen in weergegeven kolommen  

• Probleem: De weergave van de afhankelijkheden wordt misschien onduidelijk als er veel 
verwijzingen staan.  
Oplossing: We zijn van plan om een link te maken zodat je een nieuw scherm krijgt waarop de 
afhankelijkheden gevisualiseerd zijn. Zo is de informatie verbaal en visueel beschikbaar wat er 
voor zorgt dat mensen het beter in zich op kunnen nemen 

• Probleem: Het  icon overzicht zijn niet heel duidelijk. 
Oplossing: We zullen de icoonontwerpen bijstellen in de volgende fasen, door bijvoorbeeld te 
experimenteren met een tabelmetafoor voor overzicht. 

 
• Probleem: Bij de selectievoorwaarden is het doel van de query niet helemaal duidelijk. 

Oplossing: We zullen de gebruiker duidelijk maken dat het query-vakje standaard niet ingevuld 
hoeft te worden, door er bijvoorbeeld standaard het commando ‘all’ in te plaatsen. 

• Probleem: Er wordt Nederlands en Engels door elkaar gebruikt. 
Oplossing: Aangezien de proefpersonen de combinatie van Nederlands met Engelse termen 
vervelend vonden, zullen wij de gehele interface in het Engels opbouwen. 

 
 
Andere bijstellingen:  

• Bij de selectievoorwaarden moet ook productgroep erbij komen te staan, in de vorm van een 
treeview want dit is overzichtelijk met zoveel productgroepen. 

• In het dropdown menu van edit hadden we de standaarditems knippen, kopieren en plakken 
achterwege gelaten. Deze gaan we echter alsnog toevoegen omdat het standaard in Windows is. 

• Voor het aangeven in het selectievoorwaardenpaneel op welk criterium als eerst wordt geselecteerd 
en op welke criteria daarna willen we nummers voor de checkboxen plaatsen. Dus als er een 
criterium wordt aangevinkt komt nummer 1 voor te staan en het volgende aangevinkte criterium 
krijgt nummer 2, etc.. Omdat deze volgorde ook ongedaan moet kunnen worden gemaakt, moet er 
ook een reset knop worden toegevoegd. 

• In het overzichtpaneel komen naast de attributen pijltjes te staan zodat je de volgorde van weergave 
om kunt draaien. Ook kun je de prioriteitenvolgorde veranderen door op de attributen in het 
overzichtpaneel te klikken. Als je op een attribuut klikt wordt dit de eerste selectievoorwaarde en 
de rest schuift er een op.   
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• Als er teveel bestanden in de lijst van het overzicht staan dan wordt de lijst onoverzichtelijk. Dit 
gaan we veranderen door verschillende pagina’s te maken met op elke pagina een beperkt aantal 
resultaten. 
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Appendix 1: Storyboards 

Storyboard bij use case Overzicht Vergaren 
 
1. Beginscherm 
 
De gebruiker is naar de site gegaan (is ingelogd) en bekijkt nu de basisdirectory of om het even welke 
andere. Dat maakt voor het vergaren van het overzicht niet uit. 
De gebruiker klikt op het icoon voor Overzicht Vergaren, of kiest de optie in het drop-down menu. Dan 
verschijnt het volgende scherm.
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2. Selectievoorwaardenscherm 
 
Hier kan de gebruiker de gewenste selectievoorwaarden opgeven. Onder selectievoorwaarden zelf, kun je 
kiezen waarop wordt gesorteerd. Er moet hier op Ok geklikt worden om het overzichtsschem te krijgen of 
anders om wijzigingen in het overzichtsscherm terug te zien. Onder weergaveopties kan de gebruiker 
kiezen welke kolommen moeten worden weergegeven.   
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3. Overzichtsscherm  
 
Nu heeft de gebruiker het overzicht en kunnen er bepaalde bestanden worden verwijderd e.d. De oude 
selectievoorwaarden zijn blijven staan, dus alleen de dingen die je anders wilt, moet je opnieuw invullen. 
Het oude overzicht blijft staan totdat de nieuwe voorwaarden met de Ok-knop bevestigd zijn. De 
kolomweergave kan wel zonder speciale bevestiging worden veranderd (want dat is minder ingrijpend). Bij 
het aanpassen van de opties ga je dus in zekere zin terug naar het Selectievoorwaardenscherm. 
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Storyboard bij use case Afhankelijkheden weergeven 
 
1. Beginscherm 
 
De gebruiker is naar de site gegaan (is ingelogd) en is vervolgens naar een bepaalde directory gegaan. Als 
de gebruiker een bestand selecteerd (in dit geval overview.html), verschijnt links het itemmogelijkheden-
scherm. 
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2. Itemmogelijk-hedenscherm 
 
Hier kan de gebruiker zien welke mogelijk-heden er zijn voor het geselecteerde bestand. Nu kan de 
gebruiker via dit itemmogelijk-hedenscherm, via de toolbar of via het menu kiezen om afhankelijkheden te 
zien. Dan komt het volgende scherm. 
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3. Afhankelijkheden-keuzescherm 
 
Hier kun je kiezen welke soorten van afhankelijkheden je wilt zien. Je kunt meerdere selecteren. Indien 
‘verwijzingen van’ en ‘verwijzingen naar’ beide worden geselecteerd, zal de situatie worden zoals in het 
volgende scherm. Je krijgt trouwens afhankelijk-heden te zien zodra je ook maar op één van de opties hebt 
gedrukt.  
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4. Afhankelijkheden-scherm 
 
Omdat ‘verwijzingen van’ en ‘verwijzingen naar’ waren geselecteerd, zie je nu een lijstje van bestanden 
waarvan naar overview.html wordt verwezen en een lijstje met de bestanden waar overview.html naar 
verwijst. De naam van het geselecteerde bestand is nog eens weergegeven. Je kunt ook klikken op de optie 
‘open in nieuw venster’, voor het geval dat er veel afhankelijkheden waren en de lijst in de linkermarge erg 
lang is. In zo’n nieuw venster wordt hetzelfde weergeven, maar dan met wat meer ruimte. De gebruiker kan 
nu klaar zijn, of ervoor kiezen om de weergave van afhankelijkheden te  
veranderen.  
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Dropdown-menu’s 
Deze worden natuurlijk bij de storyboards gebruikt, maar niet echt in een specifieke volgorde.  
Ze zijn allemaal al beschreven in het stukje over de ‘Panelen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help 
Help contents 
About 
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Appendix 2: Evaluatie 

We hebben 2 mensen uit een ander groepje getest. Ze moesten de volgende opdrachten uitvoeren: 
 1.   Welke bestanden verwijzen naar overview.html? 

2. Wat zijn de drie meest geraadpleegde bestanden? 
3. Naar welke bestanden verwijst overview.html? 
4. Zoek bestanden met meer dan 500 raadplegingen. 

 
We hebben de evaluaties niet letterlijk opgenomen maar wel de belangrijkste opmerkingen van de 
proefpersonen opgeschreven. Deze zijn ook weergegeven onder het kopje opmerking proefpersoon. 
 
Proefpersoon 1 
 

1. Welke bestanden verwijzen naar overview.html? 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
 Twijfel of hij op het bestand moet klikken of in 

het menu  moet zoeken 
Klikt op visualize in het menu  
Klikt op afhankelijkheden  
Krijgt error want er is nog geen item 
geselecteerd 

 

Klikt op het item overview.html Nou ziet hij afhankelijkheden links in het menu 
staan en bedenkt dat het nu ook via het menu 
kan 

Klikt in het linkerscherm op afhankelijkheden Onduidelijkheid tussen verwijzingen van/naar 
Klikt op verwijzingen naar  
 
Er is onduidelijkheid over de termen verwijzingen van en verwijzingen naar.  
 

2. Wat zijn de drie meest geraadpleegde bestanden? 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
Klikt op visualize in het menu Denkt dat het niet onder visualize te vinden is 
Klikt op historie in het menu Ook niet goed 
Klikt op preview Ook niet goed 
Klikt nog een keer op visualize Vraagt zich af of het toch niet overzicht is 
Klikt op overzicht  
Klikt op aantal raadplegingen  
Drukt op OK  
 
Bij de selectievoorwaarden vond de proefpersoon  het doel van de query niet duidelijk. En hij vond het 
kopje weergave opties niet goed duidelijk. 
De proefpersoon verwachtte een aparte optie naar de populariteit te vinden, waardoor hij het overzicht niet 
meteen kon vinden. Hij had liever een meer taakgerichte indeling, maar later gaf hij ook aan dat het voor 
zoveel mogelijkheden toch handiger was om het zo te doen.  
 

3. Naar welke bestanden verwijst overview.html? 
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Handeling Opmerking proefpersoon 
Klikt op overview  
Klikt op afhankelijkheden Vraagt zich af hoe  het nou zit met 

verwijzingen van/naar 
Klikt op verwijzingen naar  
 
Het is de proefpersoon dus niet duidelijk hoe het zit met verwijzingen van en verwijzingen naar, welke je 
wanneer moet gebruiken. Dus die opties zijn niet duidelijk genoeg. 
 

4. Zoek bestanden met meer dan 500 raadplegingen. 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
Klikt op visualize  
Klikt op overzicht  
Klikt op aantal raadplegingen Bedenkt dat het vast met booleans werkt 
Typt > 500 in  
Klikt op OK  
 
 
We hebben de proefpersoon ook nog gevraagd of de iconen duidelijk waren. Hij vond dat de betekenis van 
de iconen van afhankelijkheden en structuur wel duidelijk was, maar die van overzicht en preview wat 
minder.  
 
Proefpersoon 2 
 

1. Welke bestanden verwijzen naar overview.html? 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
Drukt op icoon van structuur  
Computer error Bedenkt dat er misschien een bestand 

geselecteerd moet zijn 
Selecteert het bestand overview.html Ziet links onder het kopje mogelijkheden 

afhankelijkheden staan 
Klikt in het linkerscherm op afhankelijkheden  
Klinkt op verwijzingen naar  
 
Er is onduidelijkheid over de termen verwijzingen van en verwijzingen naar.  
 

2. Wat zijn de drie meest geraadpleegde bestanden? 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
 Vraagt zich af waar dat te vinden is 
Drukt op history Ziet dat hij hier niet goed is 
Klikt op visualize  
Klikt op overzicht Zegt dat er vrij veel opties zijn 
Vinkt aantal geraadpleegde bestanden aan in 
het menu weergave opties 

Vroeg zich af wat hij met de query aan moest 

Drukt op OK  
Leeg scherm want niks geselecteerd  
Vinkt aantal raadplegingen aan bij  
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selectievoorwaarden 
Klikt op OK  
 
Bij de selectievoorwaarden vond de proefpersoon  het doel van de query niet duidelijk. Hij dacht dat je daar 
sowieso iets in moest vullen en dat het anders niet kon. 
 

3. Naar welke bestanden verwijst overview.html? 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
Klikt op overview  
Klikt op afhankelijkheden Vraagt zich af hoe  het nou zit met 

verwijzingen van/naar 
Klikt op verwijzingen naar  
 
Het is de proefpersoon dus niet duidelijk hoe het zit met verwijzingen van en verwijzingen naar, welke je 
wanneer moet gebruiken. Dus die opties zijn niet duidelijk genoeg. De proefpersoon merkte ook op dat de 
weergave van de afhankelijkheden misschien onduidelijk wordt als er veel verwijzingen staan. 
 

4. Zoek bestanden met meer dan 500 raadplegingen. 
 
Handeling Opmerking proefpersoon 
Klikt op visualize  
Klikt op overzicht  
Klikt op aantal raadplegingen  
Typt > 500 in  
Klikt op OK  
 
De proefpersoon vond de open mappen aan het begin raar omdat je al in een map zit.  
 
 
 



 
Human-Computer Solutions 
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Utrecht, 28 januari 2007 
 
Betreft: prototype   -   Uw kenmerk: JT/061015-1   -   Ons kenmerk: HCS/061030-2  
 
Aan: 
Directie Embedded  
Industrieweg 999 
1234 AB Utrecht  
 
 
Geachte directie, 
 
Naar aanleiding van uw goedkeuren van het basisontwerp, presenteren wij hier het eerste prototype van het 
Web Management System. Deze prototype van uw Web Management System is al geëvalueerd en aan de 
hand daarvan moeten er nog een paar bijstellingen verricht worden. Bij deze brief vind u het Rapport 
Prototype, waarin het prototype nader wordt toegelicht. Na akkoord bevinden uwerzijds, zullen wij starten 
met de volgende fase, waarin wij het Web Management System verder zullen uitwerken en de bijstellingen 
zullen verwerken in het  prototype van het Web Management System. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 
Hoogachtend, 
 

 
 
HCS, Projectgroep Web Management System 
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0. Management samenvatting 

Na evaluatie van het basisontwerp hebben we een paar bijstellingen gedaan aan het prototype van uw Web 
Management Systeem. In hoofdstuk 1 hebben we de platformkeuze beargumenteerd. Verder zijn de 
widgets gekozen, dit staat in hoofdstuk 2. De subdialogen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Verder hebben 
we het prototype zoveel mogelijk geïmplementeerd. Hierbij hebben we meerdere keuzes gemaakt op het 
gebied van de vormgeving. Dit vindt u in hoofdstuk 4. Dit prototype hebben we weer geëvalueerd met 
experts en met gebruikers. De conclusies hieruit staan in hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 7 staan de 
verbeteringen die nog uitgevoerd dienen te worden. 

1. Platformkeuze 

We hebben gekozen voor een browser omgeving. We ontwerpen de site voor Internet Explorer 6 en hoger, 
voor Firefox 1.5 en hoger, voor Netscape 8 en hoger en voor Opera 8 of hoger. We kiezen voor deze grote 
verscheidenheid aan browsers, omdat uw medewerkers hoog opgeleide computerexperts waarschijnlijk een 
grote verscheidenheid aan browsers gebruiken, en omdat ze thuis met dit systeem moeten kunnen werken. 
Daarom willen we gebruikers dat gebruikers het Web Management System vanuit hun favoriete browser 
kunnen gebruiken. 
 
Dit komt overeen met de browser-statistieken voor www.w3schools.com van 2006 waarin Internet 
Explorer 6 het meest gebruikt is, gevolgd door Firefox en Internet Explorer 5 en 7 (zie Tabel 1). Echter we 
zullen niet ontwerpen voor Internet Explorer 5, omdat de technische mogelijkheden dan erg beperkt 
worden. 
 
Tabel 1. Statistieken browsergebruik 

2006 Internet 
Explorer 7 

Internet 
Explorer 6 

Internet 
Explorer 5 

Firefox Mozilla  
Netscape 
7/8 

Opera 
7/8/9 

November 7.1% 49.9% 2.9% 29.9% 2.5% 0.2% 1.5% 

October 3.1% 54.5% 3.2% 28.8% 2.4% 0.3% 1.4% 

September 2.5% 55.6% 4.0% 27.3% 2.3% 0.4% 1.6% 

August 2.0% 56.2% 4.1% 27.1% 2.3% 0.3% 1.6% 

July 1.9% 56.3% 4.2% 25.5% 2.3% 0.4% 1.4% 
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June 1.6% 58.2% 4.3% 24.9% 2.2% 0.3% 1.4% 

May 1.1% 57.4% 4.5% 25.7% 2.3% 0.3% 1.5% 

April 0.7% 58.0% 5.0% 25.2% 2.5% 0.4% 1.5% 

March 0.6% 58.8% 5.3% 24.5% 2.4% 0.5% 1.5% 

February 0.5% 59.5% 5.7% 25.1% 2.9% 0.4% 1.5% 

January 0.2% 60.3% 5.5% 25.0% 3.1% 0.5% 1.6% 
 
Aangezien het WWW platform-onafhankelijk is, zullen we dan ook het Web Management System zo 
ontwerpen, dat het met een van de genoemde browsers op elk modern operating system (Windows, Linux, 
Solaris, MacOS, etc) te gebruiken is. 
Tevens zullen we het Web Management System zo ontwerpen, dat het past op 1024x768, want het is de 
trend dat meer en meer beeldschermen minstens die resolutie hebben (zie Tabel 2). Daarbij zijn de 
gebruikers experts en die verwachten een hoge resolutie, dus is het aan de managers om te zorgen voor 
beeldschermen met een hoge resolutie. Op kantoren werken ze meestal met een nog hogere resolutie maar 
wij hebben gekozen voor 1024x768 om de optie van thuiswerken te kunnen behouden. Aangezien het Web 
Management System nog een tijd mee moet gaan, ontwerpen we niet specifiek voor lagere resoluties, 
omdat we ons dan beperken in overzichtelijkheid.  
 
Tabel 2. Statistieken resolutiegebruik 
2006 Higher 1024x768 800x600 640x480 Unknown 

July 19% 58% 17% 0% 6% 

January 17% 57% 20% 0% 6% 
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2. Keuze widgets 

We hebben voor een aantal widgets gekozen in de interface. We zullen onze keuze hier uitleggen aan de 
hand van de schermen. Hierin is elke widget genummerd. Eerst volgen de drie schermen, het 
overzichtscherm, het afhankelijkhedenscherm en het plaatjeafhankelijkhedenscherm. Vervolgens staan de 
widgets per soort uitgelegd. 
 

 
Figuur 1. Overzichtscherm 
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Figuur 2. Afhankelijkhedenscherm 
 

 
Figuur 3. Plaatjeafhankelijhedenscherm 
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List box (enkelvoudige selectiecontrol) 
• We gebruiken list boxen voor de menu-opties. Dit is gekozen omdat het volgens de 

standaardconventies is. (1) 
 
Image (multimedia cue) 

• In de toolbar wordt gebruikt gemaakt van iconen in de vorm van metaforen die enkele menu-opties 
representeren. Dit zorgt ervoor dat gebruikers bepaalde opties sneller kunnen gebruiken wat zorgt 
voor ease of use. In de list boxen voor de menu-opties staan deze images voor de bijbehorende 
opties voor de duidelijkheid. (2) 

 
Hyperlink 

• In de toolbar staan meerdere hyperlinks waarin de huidige directory wordt weergegeven en via 
welke route je daar gekomen bent. Door op een hyperlink te klikken ga je weer terug naar die 
directory. Dit zorgt ervoor dat je altijd weet in welke directory je zit en kun je snel naar een vorige 
directory (ease of use) (3). 

 
Text box (tekstinvoer control) 

• In het selectievoorwaardenpaneel staat bij elke selectievoorwaarde een text box bij de query om de 
selectievoorwaarde te specificeren. (4) 

 
Check boxen (meervoudige selectiecontrol) 

• In het selectievoorwaardenpaneel kun je door middel van check boxen aangeven op welke criteria 
je wilt sorteren. We hebben hier gekozen voor check boxen omdat je dan op meerdere criteria 
tegelijk kunt selecteren. We hebben hier niet voor een multiple-selection list box gekozen omdat er 
bij elke selectievoorwaarde ook een query met een text box staat. (5) 

• In het weergegevenkolommenpaneel zijn check boxen gebruikt om te selecteren welke kolommen 
je wilt weergeven. We hebben hier gekozen voor check boxen omdat je dan meerdere opties 
tegelijk kunt kiezen. Deze check boxen zijn geen conventionele check boxen, maar we hebben hier 
gekozen voor rode rondjes die groen worden wanneer je ze selecteert. Dit hebben we zo gekozen 
omdat deze functies werken door middel van directe manipulatie. En deze check boxen suggereren 
dit meer. Bij normale check boxen zijn gebruikers gewend om hun selectie eerst te moeten 
bevestigen door bijvoorbeeld op OK te drukken. (6) 

.  
Multiple-selection list box (meervoudige selectiecontrol) 

• In het selectievoorwaardenpaneel kun je verschillende contenttypes selecteren door middel van een 
multiple-selection list box. We hebben hiervoor gekozen zodat er meerdere contenttypes tegelijk 
gekozen kunnen worden. (7) 

 
Command button (navigatie control) 

• In het selectievoorwaardenpaneel staat een command button met Submit, waarmee de gebruikers 
de gekozen selectievoorwaarden kunnen bevestigen. (8) Ernaast staat een Reset-knop waarmee de 
check boxen leeg gemaakt kunnen worden. (9)  

• In het overzichtpaneel staan naast de attributen pijltjes om de volgorde van weergave te 
veranderen. (10) 

• In het overzichtpaneel is het ook mogelijk om de prioriteit van de selectie te veranderen door op de 
naam van een attribuut te klikken. Hier is voor gekozen omdat dit in andere programma’s ook zo 
werkt. (11) 

• In het plaatjeafhankelijkhedenscherm staan twee command buttons, namelijk inzoomen en 
uitzoomen. Als een van deze ingedrukt is, en er vervolgens met de muis op het plaatje geklikt 
wordt, wordt er in of uitgezoomd afhankelijk van welke knop is ingedrukt.(12) 
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• In het plaatjeafhankelijkhedenscherm staan ook navigatiepijlen. Als deze ingedrukt worden 
verschuift het plaatje in deze richting.(13) 

• In het overzichtspaneel staan onder- en bovenin pijltjes en cijfers om naar verschillende pagina’s te 
kunnen navigeren. We hebben hiervoor gekozen omdat je dan direct naar een andere pagina kunt 
gaan. (14) 

  
List view (overzichtscontrol) 

• In het overzichtpaneel wordt het overzicht weergegeven door een list view. We hebben hiervoor 
gekozen omdat het overzicht zo gestructureerd kan worden weergegeven. (15) 

 
Tree view (overzichtscontrol) 

• In het mogelijkhedenpaneel worden de opties onder afhankelijkheden weergegeven als een tree 
view. Er zijn hierin namelijk meerdere niveaus die hierarchisch weergegeven kunnen worden. (16) 

• In het selectievoorwaardenpaneel wordt de selectiemogelijkheid productgroep weergegeven door 
een tree view. Hier is voor gekozen omdat er veel verschillende productgroepen zijn met 
verschillende producten die hiërarchisch ingedeeld zijn. (17) 

 
Combo box (enkelvoudige selectie control) 

• In het overzichtpaneel kun je onder en boven in het scherm kiezen hoeveel resultaten je per pagina 
wilt zien. We hebben hier voor een combo box gekozen omdat je zo de mogelijkheid hebt om zelf 
wat in te stellen of om te kiezen uit de bestaande opties. Zo kunnen ze snel het aantal gewenste 
resultaten per pagina invullen. Dit komt weer tegemoet aan de eis van ease of use. (18) 

 

3. Subdialogen  

In het vorige rapport hebben we ons alleen gericht op het main path van de use cases. Nu gaan we ook de 
subdialogen uitwerken per use case. 
 
Voor de use case ‘overzicht’ is er een subdialoog, namelijk het annuleren van de selectievoorwaarden. Dit 
kan gedaan worden door de reset-knop te gebruiken. De gebruiker komt hiervoor niet in een nieuw scherm, 
want in het selectievoorwaardenscherm worden de check boxen uitgevinkt en de nummers verdwijnen. Dit 
is te zien in het STD aan de pijl die van het selectievoorwaardenscherm terugverwijst naar het 
selectievoorwaardenscherm (zie Figuur 5).  
Verder komen er in het overzichtscherm meerdere pagina’s als er veel resultaten zijn. Onder en boven in 
het scherm komen dan nummers te staan van de pagina’s die je kunt aanklikken, daarnaast staan er nog 
pijltjes waarmee je naar de volgende of vorige pagina kunt en kun je instellen hoeveel resultaten je per 
pagina wilt zien (zie Figuur 4).  

 
Figuur 4. Paneel voor het navigeren tussen pagina’s. 
 
In deze use case zitten ook nog twee foutsituaties. De eerste is als er in het selectievoorwaardenpaneel geen 
optie geselecteerd is en er toch op submit gedrukt wordt, komt er een foutmelding tevoorschijn. Hierop 
komt de tekst ‘no selection made’ met een command button met de tekst ‘OK’.  De tweede vindt plaats als 
de query op een verkeerde manier wordt ingevuld. Als er vervolgens op submit gedrukt wordt komt er een 
foutmelding met de tekst ‘wrong query-entry’ met een command button met de tekst ‘OK’ tevoorschijn.  
Zie Figuur xxx. 
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Figuur 5. STD van de use case ‘overzicht’ 
 
 
 
 
Voor de use case ‘afhankelijkheid’ komen er 2 nieuwe schermen bij, namelijk het 
plaatjeafhankelijkhedenscherm (zie Figuur 6) en het afhankelijkhedengrootscherm (zie Figuur 7). De 
gebruiker kan in het afhankelijkhedenscherm kiezen om de afhankelijkheden als plaatje weergegeven te 
zien, of om de afhankelijkheden in een groot scherm te zien. Dit zijn extra mogelijkheden voor de 
gebruiker, het is dus een uitbreiding van het main path, zie voor het STD Figuur 8. We hebben er specifiek 
niet voor gekozen om de gegevens sowieso in een nieuw scherm te laten zien voor het geval dat gebruikers 
even snel iets willen zien. Nu hoeven ze dan niet in een nieuw scherm te kijken. Dit voorkomt dat er 
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onnodig vaak nieuwe schermen worden geopend en dat ze onnodig vaak die schermen weer moeten 
wegklikken. Dit komt tegemoet aan de eis van ease of use. 
De gebruiker komt bij het plaatjeafhankelijkhedenscherm door in het afhankelijkhedenpaneel op de link 
‘Visualize dependencies’ te klikken. Het afhankelijkhedengrootscherm wordt bereikt door op de link ‘Open 
dependencies in new window’ te klikken. 
Het plaatjeafhankelijkhedenscherm is een compleet nieuw scherm, dat behalve het plaatje niks bevat. Er 
staan alleen 2 knoppen op, namelijk inzoomen en uitzoomen. Als je op de knop uitzoomen drukt en 
vervolgens met de muis op het plaatje klikt zoom je out. Dit werkt ook zo met inzoomen. Inzoomen staat 
default aan. Verder staan er ook nog in een rand om het plaatje heen navigatiepijlen. 
 
 

 
Figuur 6.  Plaatjeafhankelijkhedenscherm 
 
Het afhankelijkhedengrootscherm is hetzelfde als het afhankelijkhedenpaneel maar dan in een nieuw 
scherm (zie Figuur 7). Alleen de link ‘Open dependencies in new window’ is dan verdwenen.  
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Figuur 7. Afhankelijkhedengrootscherm 
 
Verder zijn er geen extensies met betrekking tot fouten die gemaakt kunnen worden. De enige fout die 
namelijk gemaakt kan worden is dat de gebruiker, zonder een bestand geselecteerd te hebben, de 
afhankelijkheid wil gaan bepalen. Maar deze optie is niet mogelijk want dit is uitgegrijsd, zowel in het 
drop-down menu als in de toolbar. 
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Figuur 8. STD van de use case ‘afhankelijkheid’ 

 

4. Vormgeving prototype 

Bij het maken van het prototype hebben we bepaalde keuzes moeten maken wat betreft de kleuren, 
lettertype, icons en alignment. 
 
Kleuren 
We hebben gekozen voor een complementair kleurschema, omdat dat meer contrast biedt dan een 
monochroom schema, en het meer een eenheid vormt dan bij een schema met nog meer kleuren (triadisch, 
e.d.). De door ons gekozen basiskleuren zijn blauw RGB (0, 106, 255) HEX (#006AFF) en oranje RGB 
(255, 149, 0) HEX (#FF9500). Deze kleuren liggen tegenover elkaar in de kleurencirkel. We hebben deze 
kelurencombinatie getest in Color Wheel Pro. We gebruiken varianten van blauw en oranje op ongeveer 
dezelfde manier als in de voorbeeldwebsite in Color Wheel Pro. Blauw is de dominante kleur (tint), oranje 
wordt voor de accenten gebruikt. De icons gebruiken ook dit kleurschema, alhoewel ze soms een klein 
beetje afwijken om sterker over te komen (b.v. rood als waarschuwing, groen voor iets dat goed is). De 
specifieke kleuren staan in Appendix 1. 
We hebben ervoor gekozen om bezochte links niet van kleur te laten veranderen, want in het menu van een 
off-line applicatie is dat ook niet het geval. En de applicatie wordt nogal verwarrend met allemaal 
veranderende kleuren. 
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Lettertypes 
We hebben gekozen voor een Verdana font, omdat in eerdere studies aangetoond is dat dit lettertype 
aangenaam leest op een beeldscherm, zeker bij de korte teksten zoals in de menu’s. Het font dat gebruikt 
wordt is Verdana, Arial, Helvetica of Sans-Serif. Wat eerder in de lijst staat, heeft de voorkeur en die 
probeert de browser te gebruiken. Verdana heeft bredere letters en bredere tussenruimtes dan Arial. Ook 
heeft Verdana minder curven dan Arial, wat het traptredeneffect aan de rand van de letters vermindert. Om 
deze redenen is Verdana geschikter voor gebruik op een website, zeker bij kleine letters. Niet dat we zulke 
kleine letters gebruiken, we gebruiken standaard vrij grote letters omdat daar wel de ruimte voor was en dat 
leest makkelijker. We hebben ervoor gekozen om letters niet te onderstrepen op de menubar en in het 
bestandspaneel. In het linker menu en het directoryveld wordt wel onderstreept. Dit is om de conventies 
van BSCW en Windows Explorer te volgen. 
  
Icons 
Voor de icons gebruiken we natuurlijk de in een eerdere fase bepaalde metaforen. De plaatjes komen 
voornamelijk van http://www.iconaholic.com. De rest van de icons zijn gebaseerd op die icons of op 
Windows icons. De icons in de dropdown menu’s zijn 32x32 groot, die op de toolbar 48x48 en de icons 
voor mappen en bestanden zijn 64x64. Anders werden ze een beetje klein voor gebruik. De overige buttons 
gebruiken standaardmaten als 16x16 en 32x32. 
 
Alignment 
De iconen op de toolbar staan op een (onzichtbare) lijn met het directoryveld. Items die inspringen, zoals 
bij de weergave van dependencies in het linkerpaneel, springen naar dezelfde horizontale positie als ze 
hetzelfde niveau in de hiërarchie van betekenis hebben. Verder zijn menuopties op een lijn gezet en het 
bestandsoverzicht gebruikt een duidelijke tabelvorm, met de inhoud van de kolommen links uitgelijnd. Een 
duidelijke alignment zorgt ervoor dat de interface overzichtelijker is en dus makkelijker te gebruiken is. 
 

5. Expertevaluatie 

We hebben vijf experts de interface laten evalueren aan de hand van tien heuristieken. Namelijk de 
volgende: zichtbaarheid van de systeem status; overeenkomst tussen het systeem en de echte wereld; 
controle en vrijheid van de gebruiker; consistentie en standaarden; foutpreventie; herkenning in plaats van 
recall; flexibiliteit en efficiëntie van gebruik; esthetisch en minimalistisch design; hulp voor gebruikers om 
te herkennen, te diagnosticeren, en te herstellen van fouten; help en documentatie.  
 

• De zichtbaarheid van de systeemstatus werd door alle experts over het algemeen goed bevonden. 
• Over de overeenkomst tussen het systeem en de echte wereld werd gezegd dat de meeste dingen 

goed aansloten bij de echte wereld, zoals de iconen, de gebruikte taal en de gebruikte widgets 
(zoals een menubalk). Ze vonden alleen dat sommige informatie niet in een logische volgorde 
stond en dat sommige vertalingen niet juist zijn, zoals de vertaling van abilities voor 
mogelijkheden.  

• Wat betreft de controle en de vrijheid van de gebruiker werd bevonden dat er gemakkelijk door het 
systeem genavigeerd kan worden. Het was echter niet altijd duidelijk hoe ze ergens terecht moesten 
komen en de emergency exit dat je in het bestandenpaneel klikt en alles in het linkerscherm afsluit 
werd als onhandig ervaren.  

• Met betrekking tot de consistentie en standaarden vonden de experts de interface behoorlijk 
consistent. Er werd niets opgemerkt dat inconsistent is. En de interface is volgens de 
standaardconventies.  

• Over de foutpreventie hadden de experts niks te melden omdat ze deze niet waren tegengekomen. 
Deze zijn er echter wel, namelijk als je selectievoorwaarden verkeerd of niet invult. 
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• Met betrekking tot herkenning in plaats van recall vonden de experts dat er weinig recall nodig 
was. Alle opties en controls waren goed te herkennen. Er werd ook opgemerkt dat het even duurde 
voor alles duidelijk was. 

• Wat betreft de flexibiliteit en efficiëntie van gebruik zeiden de experts dat het handig was dat je en 
via de toolbar kon en via de menubalk. De toolbar zorgt voor een sneller gebruik.  

• Over het esthetisch en minimalistisch design hadden de experts weinig te melden behalve dat er 
geen irrelevante informatie is. 

• Met betrekking tot de hulp voor gebruikers om te herkennen, te diagnosticeren, en te herstellen van 
fouten hadden de experts weinig te melden omdat ze geen foutmeldingen tegen gekomen waren. 

• Wat betreft de help en documentatie waren de experts het eens: de helpfunctie is goed te vinden, 
deze is alleen nog niet geïmplementeerd.  

 
Aan de hand van deze heuristieken kunnen we bepalen of de interface van het Web Management Systeem 
aan de, in het rapport programmaspecificaties opgestelde, kwaliteitseisen voldoet. Hierbij kijken we naar 
de zes kwaliteitseisen die met behulp van expertreviews gemeten kunnen worden, namelijk de beoordeelde 
volgzaamheid, de beoordeelde interne consistentie, de beoordeelde bestuurbaarheid, de visuele 
complexiteit, de tolerantie en de kwetsbaarheid. Om te kijken of de streefwaarden per kwaliteitseis behaald 
zijn, kijken we naar de heuristieken die overeenkomen met de kwaliteitseis. 
 
Onze streefwaarde voor de beoordeelde volgzaamheid is hoog. De experts hebben opgemerkt dat de 
interface volgens de standaardconventies is. Deze streefwaarde is dus behaald. 
Onze streefwaarde voor de beoordeelde interne consistentie is hoog. De experts vonden de interface 
behoorlijk consistent. Deze streefwaarde is dus behaald. 
Onze streefwaarde voor de beoordeelde bestuurbaarheid is hoog. De experts konden makkelijk door het 
systeem navigeren en zelf bepalen wat ze wilden doen en hoe. Ze vonden het ook makkelijk dat ze zowel 
via de menu-balk als via de toolbar konden werken. Deze streefwaarde is dus behaald. 
Onze streefwaarde voor de visuele complexiteit is hoog. Hier is bijna niks over bekend, alleen dat er geen 
irrelevante informatie is. Dit zou verder onderzocht moeten worden. 
Onze streefwaarde voor de tolerantie is hoog. Dit is nog niet goed gemeten. 
Onze streefwaarde voor de kwetsbaarheid is 0%-5%. De emergency exit dat je in het bestandenpaneel klikt 
en alles in het linkerscherm afsluit werd als onhandig ervaren door de experts. Hierdoor werd hun werk 
steeds per ongeluk afgebroken. Deze streefwaarde is dus niet behaald. 
 

6. Gebruikersevaluatie 

We hebben 3 gebruikers de interface laten evalueren aan de hand van de SUMI vragenlijst. Aan de hand 
van de antwoorden hiervan hebben we gekeken of de interface van het Web Management Systeem aan de, 
in het rapport programmaspecificaties opgestelde, kwaliteitseisen voldoet. Hierbij kijken we naar de drie 
kwaliteitseisen die met een gebruikersenquête gemeten kunnen worden, namelijk de bedienbaarheid in de 
praktijk, de beoordeelde duidelijkheid en de beoordeelde aantrekkelijkheid. 
Om te kijken of de streefwaarden per kwaliteitseis behaald zijn, nemen we de antwoorden van alle vragen 
uit de SUMI lijst die op die kwaliteitseis betrekking hebben samen. 
 
Onze streefwaarde voor de bedienbaarheid in de praktijk is middelmatig. Uit de antwoorden van de 
gebruikers bleek dat ze gemiddeld positief waren over de bedienbaarheid. Onze streefwaarde is dus 
behaald.  Uit de antwoorden kwamen de volgende problemen naar voren: 

• Eén gebruiker had moeite om de software in één keer te snappen. 
• Twee gebruikers wisten niet wat zij vervolgens moesten doen 
• Eén  gebruiker vond dat hij geen controle over de software had. 
• Eén gebruiker vond dat het programma niet economisch genoeg werkte met keystrokes.  
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Onze streefwaarde voor de beoordeelde duidelijkheid is middelmatig tot hoog. Uit de antwoorden van de 
gebruikers bleek dat ze gemiddeld positief waren over de beoordeelde duidelijkheid. Onze streefwaarde is 
dus behaald. Uit de antwoorden kwamen de volgende problemen naar voren: 

• Eén  gebruiker vroeg zich soms af of hij het juiste commando gebruikte  
• Eén  gebruiker vond dat de software hem niet hielp om problemen op te lossen. 
• Eén gebruiker vond dat de software niet altijd deed wat hij verwachtte. 
 

Onze streefwaarde voor de beoordeelde aantrekkelijkheid is middelmatig tot hoog. Uit de antwoorden van 
de gebruikers bleek dat ze gemiddeld positief waren over de beoordeelde aantrekkelijkheid. Onze 
streefwaarde is dus behaald. Uit de antwoorden kwamen geen problemen naar voren. 
 

7. Reflectie 

Aan de hand van de evaluaties hebben we bepaald dat de volgende kwaliteitseisen behaald zijn: de 
beoordeelde volgzaamheid, de beoordeelde interne consistentie, de beoordeelde bestuurbaarheid, de 
bedienbaarheid in de praktijk, de beoordeelde duidelijkheid en de beoordeelde aantrekkelijkheid.  
 
Van de kwaliteitseisen visuele complexiteit en tolerantie is nog niet bekend of deze behaald zijn omdat er 
onvoldoende informatie hierover uit de evaluaties naar voren is gekomen. Deze moeten dus nog verder 
onderzocht worden. 
De kwaliteitseis kwetsbaarheid is niet behaald. De emergency exit dat je in het bestandenpaneel klikt en 
alles in het linkerscherm afsluit werd als onhandig ervaren door de experts. Hierdoor werd hun werk steeds 
per ongeluk afgebroken.  
 
Aan de hand van de evaluaties zijn er een paar problemen naar voren gekomen die eventueel opgelost 
moeten worden. Sommige problemen worden niet opgelost omdat deze vaak te maken hebben met een 
ontwerpuitgangspunt die voor ons niet van belang is, namelijk ease of learning. Hieronder staan deze 
problemen met mogelijke oplossingen genoemd. 
 
Probleem: Moeite om de software in één keer te snappen.  
Dit probleem heeft betrekking op het ontwerpuitgangspunt ease of learning en dit is minder van belang in 
ons ontwerp. 
Oplossing: Hier gaan we niks aan veranderen. 
 
Probleem: Informatie is niet in een juiste volgorde. 
Dit probleem heeft betrekking op het ontwerpaspect ease of use. Als de volgorde logisch is, kunnen 
gebruikers er makkelijker mee werken. 
Deze fout is gebeurd bij het vertalen. In het papieren prototype waren alle termen nog in het Nederlands en 
toen stonden ze wel in een specifieke volgorde maar na het vertalen is het in dezelfde volgorde blijven 
staan maar dat is dan natuurlijk niet meer alfabetisch.  
Oplossing: We gaan dit weer in de logische volgorde te zetten. Namelijk door alles op alfabetische 
volgorde te zetten behalve content type en product group, zoals we het al eerder bedacht hadden. 
 
Probleem: Abilities is geen goede vertaling. 
Dit probleem heeft meer betrekking op het ontwerpaspect ease of learning. Dit is geen belangrijk 
ontwerpaspect bij ons maar voor de duidelijkheid veranderen we het toch. En als gebruikers meteen 
snappen wat ermee bedoeld wordt zorgt dit ook voor een gevoel van control en power. En dit is wel een 
van onze ontwerpaspecten. 
Deze fout is een vertalingsfout, abilities slaat meer op mensen dan op dingen.  
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Oplossing: We veranderen abilities in properties. Dit wordt ook meer gebruikt in programma’s en zal dus 
beter aansluiten bij het mentale model van de gebruiker. 
 
Probleem: Soms is het niet duidelijk hoe je ergens moet komen. 
Dit slaat op het ontwerpaspect ease of learning, maar omdat dat niet een van onze ontwerpaspecten is, is 
het minder belangrijk. Wij gaan uit van ease of use, dus is het niet belangrijk dat ze in een keer weten hoe 
het werkt maar dat ze er na een tijdje makkelijk mee om kunnen gaan.  
Oplossing: Hier gaan we niks aan veranderen. 
 
Probleem: Er is een rare emergency exit, door op het bestandenpaneel te klikken ga je weer terug naar het 
beginscherm. 
Dit sluit aan bij het ontwerpaspect ease of use. Gebruikers vinden het niet handig, omdat het vaak per 
ongeluk gebeurt, waardoor je dan weer helemaal opnieuw moet beginnen. 
Oplossing: We kunnen deze optie er helemaal uit halen, dus als je dan in het bestandenpaneel klikt gebeurt 
er niks. 
 
Probleem: Er is maar een manier om de taken uit te voeren. 
Dit komt omdat de gebruiker er voor het eerst mee werkt. Er zijn wel degelijk meerdere manieren om de 
taak uit te voeren. Hij heeft ze dan waarschijnlijk niet gevonden, maar dat is niet erg omdat het niet gaat 
om ease of learning maar ease of use. 
Oplossing: Hier gaan we niks aan veranderen. 
 
Bijstellingen 
 
Aan de hand van de uitgevoerde evaluaties zijn er een paar wijzigingen die uitgevoerd moeten worden. 
 

• Termen in logische volgorde zetten zoals al eerder bedacht. 
• Abilities in properties veranderen. 
• De emergency exit optie in het bestandenpaneel kan eruit gehaald worden.  

 
De eerste twee bijstellingen zijn al bijgewerkt in het protoype omdat dit kleine veranderingen zijn.  
 
De bijstelling van de emergency exit willen we nog verder onderzoeken omdat deze optie wel voldoet aan 
de eis ease of use en dit wordt ook vaker gebruikt in andere bestandenprogramma’s. Dus misschien dat als 
gebruikers bekend zijn met het systeem ze deze optie juist wel handig vinden.  
 
Verder zijn we er nog achter gekomen dat er in het selectievoorwaardenpaneel bij verschillende 
contenttypes eigenlijk verschillende selectievoorwaarden van belang zijn. In het huidige ontwerp zijn alle 
selectievoorwaarden mogelijk voor elk contenttype. Niet alle selectievoorwaarden zijn echter van belang 
bij elk contenttype. Dit zou opgelost kunnen worden door de gebruikers eerst te laten selecteren op 
contenttype en aan de hand van die keuze de bijbehorende selectievoorwaarden aan te bieden. Dit zou dus 
verschillen voor elk contenttype.  
 
En tenslotte moeten de kwaliteitseisen visuele complexiteit en tolerantie verder onderzocht worden om te 
kijken of de streefwaarden hiervan wel behaald zijn. 
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SUMI Home: http://www.ucc.ie/hfrg/questionnaires/sumi/index.html 
 
W3Schools 
www.schools3web.com 
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Appendix 1: Kleuren 

Dit zijn de specifieke kleuren die gebruikt zijn: 
 
Menubar: RGB (47, 70, 96) HEX (#2F4660)  
 
Menubar tekst/separator: RGB (220, 232, 255) HEX (#DCE8FF)  
 
Menubar hover: RGB (255, 142, 0) HEX (#FF8E00) 
 
Menubar hover tekst: RGB (220, 232, 255) HEX (#DCE8FF) 
 
 
Toolbar: RGB (151, 192, 241) HEX (#97C0F1) 
 
Toolbar tekst/separator: RGB (47, 70, 96) HEX (#2F4660) 
 
Toolbar hover: RGB (255, 179, 86) HEX (#FFB356) 
 
 
Bestandspaneel hover: RGB (232, 238, 245) HEX (#E8EEF5) 
 
Bestandspaneel selectie: RGB (151, 192, 241) HEX (#97C0F1) 
 
Bestandspaneel tekst: RGB (47, 70, 96) HEX (#2F4660) 
 
 
Linker menu bovenkant: RGB (130, 163, 202) HEX (#82A3CA) 
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Appendix 2: Expert review 

 
Heuristieke evaluatie 
 
We hebben een heuristieke evaluatie uitgevoerd bij 5 experts. Hieronder volgen de opmerkingen die ze bij 
elke heuristiek gemaakt hebben.  
 
Visibility of system status 
 
Opmerkingen:  

• De feedback is goed bij de selection preferences en is nog te zien bij de display preferences 
• Navigatie is aanwezig. Hoe je in bepaalde fasen van het systeem komt is een beetje onduidelijk 
• Breadcrumps zijn goed. Niet duidelijk waar ik mee bezig ben als ik iets heb aangeklikt. Niet 

duidelijk wat er gebeurt na aanklikken van button. 
• Over het algemeen is het duidelijk wat de status is van het systeem. 
• Snelheid is goed. De informatie over de status is matig maar dat is ook vaak niet nodig. 

 
Conclusie: de zichtbaarheid van de systeemstatus is over het algemeen goed bevonden. 
 
Match between system and the real world 
 
Opmerkingen: 

• De informatie is niet in logische volgorde. De taal is duidelijk voor de gebruikers. 
• Wellicht wat dingen er in zetten ter verduidelijking van wat er moet gebeuren in bepaalde fasen 

van het systeem. Kijk ook even naar de vertaling van ability. 
• Menubalk met windowstermen is duidelijk. 
• De gebruikte termen zijn duidelijk voor de experts, er worden duidelijke/bekende metaforen 

gebruikt. Alleen abilities vind ik niet gepast. 
• Goed, logische stappen en duidelijke icoontjes, taal sluit redelijk aan bij de echte wereld. 

 
Conclusie: de taal is in het algemeen duidelijk, sommige informatie niet in juiste volgorde. En abilities is 
geen goede vertaling. 
 
User control and freedom  
 
Opmerkingen: 

• Je kan makkelijk naar een andere functie gaan 
• Je kan makkelijk door het systeem heen, soms wel onduidelijk hoe je ergens terecht moet komen. 
• Kan niet terug na foute invoer bij een zoekopdracht 
• Doordat veel functies niet zijn geïmplementeerd zijn er weinig emergency exits nodig. Het klikken 

op de achtergrond van een map is een rare emergency exit. 
• Als het niet goed gaat kun je zo weer weg, ik heb geen functies geëvalueerd waarbij undo/redo 

nodig was. 
Conclusie: ze komen makkelijk door het systeem heen maar soms is het niet altijd duidelijk hoe je ergens 
moet komen en er is een rare emergency exit door op het bestandenpaneel te klikken. 
 
Consistency and standards 
 
Opmerkingen: 
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• De functies doen wat ik verwacht. 
• Overal dezelfde woorden, alle woorden hebben dezelfde functies, kleuren zijn wel wat raar. 
• Alle woorden zijn duidelijk 
• Door gebruik van iconen is dubbele functionaliteit duidelijk. 
• Woordgebruik is consistent, gebruik van de iconen ook. Ook vergeleken met standaardconventies. 

Wat raar is, is dat een paneel verdwijnt wanneer een ander paneel wordt aangeklikt. 
 
Conclusie: Over het algemeen is de consistentie goed.  

 
Error prevention  
 
Opmerkingen: 

• Ik kan niets fout doen.. 
• Naar mijn mening niet aanwezig, ik ben ook geen errors tegen gekomen. 
• Geen fouten ontdekt. 
• Er zijn geen errors. 
• Ik ben geen foutmeldingen tegengekomen. 

 
Conclusie: Geen errors gevonden.  
 
Recognition rather than recall 
 
Opmerkingen: 

• Ik hoef weinig te onthouden. 
• Het koste even tijd maar na het twee, drie keer alles doen werd het wel duidelijk. 
• Buttons zijn duidelijk, alles kan of via menu balk of via buttons. 
• De stappen die nodig zijn om bepaalde informatie te vinden zouden in minder stappen kunnen. 
• Herkenning van controls en opties was goed. 

 
Conclusie: weinig recall, herkenning was goed.  
 
Flexibility and efficiency of use 
 
Opmerkingen: 

• Menu is voor de novice gebruiker en de toolbar voor de expert. 
• Er staan icons en er zijn menu’s, maar volgens mij kun je met het gebruik van icons er niet sneller 

mee werken. 
• Buttons gaat wat sneller voor ervaren gebruikers. 
• Er is maar een manier om de taken uit te voeren, het systeem zou efficiënter kunnen door de taken 

op verschillende manieren te kunnen uitvoeren. 
• Weinig stappen, veel opties in een stap, prima. 

 
Conclusie: goed gebruik van buttons voor de snelheid. Weinig stappen juist goed. 
 
Aesthetic and minimalist design 
 
Opmerkingen: 

• Er is geen irrelevante informatie. 
• Volgens mij is er niks overbodigs. 
• Minpuntje: dialogen, ik zie ze niet. 
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• In de schermen en dialogen staat alle benodigde informatie. 
• Geen overbodige opties en informatie gezien. 

 
Conclusie: Geen irrelevante informatie.  
 
Help users recognize, diagnose, and recover from errors 
 
Opmerkingen: 

• Er zijn geen error messages. 
• Ik kan geen errors krijgen dus dit is denk ik niet van toepassing. 
• Zie helemaal geen foutmeldingen, geven geen oplossing. 
• Ik heb geen errors gevonden. 
• Geen foutmeldingen tegengekomen. 

 
Conclusie: Er zijn geen errors gevonden. 
 
Help and documentation 
 
Opmerkingen: 

• Er is geen help dus kan geen documentatie zien. 
• Er is help aanwezig maar niet geïmplementeerd, het is echter wel goed te vinden. 
• Help menu is makkelijk te vinden. 
• Er is een help menu maar deze is niet geïmplementeerd. 
• Er is een help functie maar die is niet uitgewerkt, geen probleem. 

 
Conclusie: De help is goed te vinden. 
 
 
 
Conclusies 
 

• De zichtbaarheid van de systeemstatus is over het algemeen goed bevonden 
• De taal is in het algemeen duidelijk. Alleen abilities is geen goede vertaling. 
• Sommige informatie niet in juiste volgorde. 
• Ze komen makkelijk door het systeem heen maar soms is het niet altijd duidelijk hoe je ergens 

moet komen en er is een rare emergency exit door op het bestandenpaneel te klikken. 
• Over het algemeen is de consistentie goed.  
• Geen errors gevonden.  
• Weinig recall, herkenning was goed.  
• Sommige dingen zouden in minder stappen kunnen. 
• Goed gebruik van buttons voor de snelheid.  
• Er is maar een manier om de taken uit te voeren.  
• Weinig stappen juist prima. 
• Geen irrelevante informatie, alleen geen subdialogen. 
• Er zijn geen errors. 
• De help is goed te vinden. 
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Appendix 3: Gebruikersevaluatie 

Hier volgen de ingevulde vragenlijsten van de drie gebruikers. 
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