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Verbeteringen 
Het eindproduct van de Profix IT app voldoet aan de meeste eisen die ik heb gesteld in het 

projectplan en de verschillende onderzoeken. Niet aan alle eisen is echter 100% voldaan. In dit 

document adviseer ik verbeteringen en toekomstplannen voor de app zodat deze de 

gebruikerservaring zo goed mogelijk wordt.  

Een belangrijke verbetering die de gebruikerservaring naar een hoger niveau tilt is een update aan 

het loginscherm. Het scherm moet geüpdatet worden naar het vastgestelde design. Helaas kan ik dit 

zelf niet aanpassen.  

Behalve het design, is het van belang dat de authenticatie niet meer direct via chrome gaat. Dat is 

namelijk gebruiksonvriendelijk en zorgt ervoor dat er op termijn veel tabjes open gaan staan, wat 

invloed heeft op snelheid en batterij.  

Voor deze zaken is een grote update nodig aan de API. Niet alleen moet het gemakkelijker worden 

om via een externe app (zoals laaddocks) in te loggen, er zijn ook grote verbeteringen in snelheid 

nodig. Om werkopdrachten te laden is momenteel ongeveer vijf seconden nodig, wat acceptabel is. 

Laaddocks kan echter tot 30 seconden duren om te laden. Dit is voor een gebruiker en koper van het 

product niet acceptabel. 

Hier komt bij dat de API dagelijks ‘gereset’ moet worden. Wat het precies inhoudt en waarom het 

nodig is, is onduidelijk, maar het duidt op grote structurele problemen bij de API. Gezien deze in 

Xamarin is geschreven, is het advies m.b.t. de API om deze volledig te herschrijven in een modern 

framework. React native heeft hierin de voorkeur, met oog op compatibiliteit met de Laaddocks app. 

Echter is Flutter ook een optie. 

Voor Fullstak is er niet veel dat nog verbeterd moet worden aan de app om deze aan de gezette 

standaard te laten voldoen. Als er vanuit de API toegang komt, is het waarschijnlijk dat Fullstak het 

designwerk voor het inlogscherm voor zich kan nemen.  

Een ander advies is een verbetering aanbrengen aan de dropdown. Momenteel is het meer een 

volledig scherm dat de gebruiker te zien krijgt, terwijl zowel het concept als het design voor een 

dropdown gaan. Om aan het design te voldoen, is het aangeraden om de dropdown toch te 

implementeren. 

 

 


