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Inleiding 
Om vanuit het bedrijf Profix IT precies duidelijk te krijgen wat de gewenste resultaten zijn, is het van 

belang dat er prototypes gemaakt worden. Op deze manier kan ik checken of mijn interpretatie van 

de eisen correct is. Ook geeft het een basis waarmee op termijn een user test uitgevoerd kan 

worden.  

Om te valideren dat ik de juiste informatie toon in de app, begin ik met een simpele wireframe. Deze 

presenteer ik aan Profix, waarna ik na goedkeuring een highfidelity prototype kan ontwikkelen. 

 

Doel 
Het doel van dit onderzoek is, door het maken van prototypes, vaststellen wat voor informatie er 

zichtbaar moet zijn. Daarnaast valideer ik het daaruit ontwikkelde resultaat bij Profix.  

 

Onderzoeksvraag 
Wat voor informatie moet er zichtbaar zijn in de Profix IT applicatie? 

 

Hypothese 
Mijn verwachting is dat het eerste wireframe nog wat gebreken zal hebben. Het doel is namelijk om 

te ontdekken of de grote lijnen correct zijn, en verwacht ik dus nog wel wat feedback. Echter 

verwacht ik dat het highfidelity prototype al zeer dichtbij de wensen komt van Profix. Ik vermoedt 

wel dat er in het laatste prototype een paar details zijn waaraan gewerkt moet worden. 

  



De app 
Het startpunt van de app en het design is het document dat Profix IT heeft opgesteld met de wensen 

voor de app. 

https://lukevangenechten.nl/stage/profix-eisen.pdf 

Kort samengevat zijn de wensen dat er een nieuwe app ontwikkeld wordt voor tablets die twee 

functies moet krijgen ten behoeve van AGF bedrijven. Die functies zijn als volgt. 

Werkopdrachten 

De app moet de mogelijkheid krijgen om de status aan te passen van lopende werkopdrachten. Dat 

betekent dat een specifieke opdracht moet kunnen worden gestart, gepauzeerd en afgerond. Dit kan 

in een detailscherm, waarin veel kenmerken te zien zijn over de opdracht. Het detailscherm opent als 

een opdracht wordt aangeklikt vanuit het overzichtscherm, waarin alle opdrachten onder elkaar te 

zien zijn.  

Laaddocks 

De tweede belangrijke functie is het toewijzen van een laaddock voor producten. Door middel van 

een dropdown krijgt de gebruiker bij het geselecteerde product te zien welke docks er beschikbaar 

zijn, en kan er een aangeklikt worden om aan te geven op welke dock het product staat.  

 

Deze functionaliteiten zijn niet altijd beschikbaar voor alle gebruikers. Sommige gebruikers zien 

alleen werkopdrachten, sommige alleen laaddocks, en sommige allebei. Dit wordt bepaald door de 

systemen van Profix.  

 

Zichtbare informatie 
De informatie die beschikbaar moet zijn verschilt per onderdeel.  

Werkopdrachten overzicht 

• Datum 

• Tijd 

• Product 

• Klant 

• Pallet 

• Verpakking 

• Status 

 

 

 

 

 

 

https://lukevangenechten.nl/stage/profix-eisen.pdf


Werkopdrachten detailscherm 

• Product 

• Klant 

• Aantal pallets 

• Soort pallet 

• Aantal colli 

• Verpakking 

• Maatsortering 

• Folie 

• Laaddatum 

• Laadtijd 

 

Laaddocks 

• Laaddatum 

• Laadtijd 

• Product 

• Klant 

• Pallet aantal 

• Laaddocks (dropdown) 

 

App flow 
De app interacties gaat als volgt. Eerst meldt de gebruiker zich aan middels het inlogscherm. 

Vervolgens checken de systemen van Profix tot welke onderdelen de gebruiker toegang heeft. Heeft 

de gebruiker alleen toegang tot werkopdrachten, krijgen ze het werkopdrachten overzicht te zien. 

Hetzelfde geldt voor gebruikers die alleen laaddocks kunnen zien. Heeft de gebruiker recht op 

allebei, komen ze terecht op een selectscherm. Hierin kunnen ze een keuze maken voor welk scherm 

ze op dat moment willen zien. 

Nu dat beschreven is, is het tijd om het eerste wireframe te ontwerpen, beginnend met de 

werkopdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkopdrachten 
 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Deze afbeeldingen laten zien hoe de interacties verlopen wanneer een gebruiker inlogt, een 

werkopdracht kiest en afrondt, om vervolgens uit te loggen. Ditzelfde heb ik laten zien bij het 

laaddocks dashboard. 

Laaddocks 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Feedback 
Profix IT had nog een aantal feedbackpunten voor de wireframe. De aanwezige informatie was 

grotendeels correct geplaatst, echter miste er nog wel wat informatie. Een voorbeeld daarvan is dat 

er geen optie is om de taal te veranderen. Volgens mijn concurrentieanalyse is dit wel één van de 

onderscheidende factoren van de Profix app, en moet daarom zeker aanwezig zijn. 

Iets anders dat nog mistte, is een pauze button. Als de werkopdracht nog niet gestart is, moet er een 

startknop aanwezig zijn. Echter, als de opdracht wel gestart is, moet er een pauzeknop én een 

afronden knop beschikbaar zijn. 

Ten slotte was er nog een verbeterpunt t.a.v. de informatiehoeveelheid. Alle informatie op één regel, 

zoals bij werkopdrachten overzicht en laaddocks het geval is, is erg druk en onoverzichtelijk. Hier mag 

dus wat meer ruimte voor gebruikt worden.  

De volgende stap is een highfidelity prototype creëren met de verzamelde feedback. 

 

Design 
Voor het high fidelity prototype heb ik een aantal keuzes gemaakt m.b.t. het design. Omdat 

afgeronde hoeken onbewust een rustgevender uiterlijk hebben dan scherpe hoeken, worden 

afgeronde hoeken veel gebruikt. Qua kleur maak ik gebruik van gradients, waarbij de hoofdkleur los 

gebaseerd is op het blauwe logo van Profix IT. De gradient die ik ga gebruiken heeft de volgende 

kleuren: 

• #0091C7 

• #025877 

Daarnaast weet ik van tevoren al dat er meerdere knoppen nodig zijn. Er is een startknop, pauzeknop 

en afrondknop nodig. Ook is er een bevestigingsknop bij het uitloggen. Daarom zijn er meer 

kleurcombinaties nodig. Hierbij gebruikt de startknop een groene gradient, de pauzeknop een oranje 

gradient en de afrondknop een rode gradient. 

Startknop 

• #00920C 

• #00C70F 

Pauzeknop 

• #EE9600 

• #924E00 

Afrondknop 

• #C70000 

• #6D0202 

Daarnaast is de keuze voor het lettertype simpelweg de React native standaard. React native 

gebruikt standaard namelijk het systeemfont. Dit houdt het design consistent, en gezien het allebei 

sans-serif fonts zijn (San Fransisco en Roboto), sluit het aan bij het moderne design dat ik voor ogen 

heb voor Profix.  

 



 

Eerste design 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

  



Feedback 
Bovenstaande prototype bestaat enkel uit de schermen voor werkopdrachten, en ook het 

selectiescherm is nog niet aanwezig. Voor ik het complete design compleet ontwikkel, wil ik namelijk 

weten of het design overeenkomt met wat Profix in gedachten had. Wel heb ik bedacht om de rij aan 

informatie van het wireframe te vervangen door een soort vakken, waarin elk een opdracht te zien is 

met wat details. Dit is overzichtelijker dan alle informatie achter elkaar zetten. 

Na feedback is Profix erg enthousiast over het eerste design. Hoewel de gedachte er al was, is het nu 

zeker dat ik en de andere stagairs de front-end van de app gaan ontwikkelen.  

Het design voldoet dus aan de wensen van Profix, maar er is nog wel wat feedback. De vakken 

nemen teveel ruimte in beslag, en Profix wil graag een lijst zien waarin de informatiedichtheid wat 

groter is.  

Om aan de wensen van Profix te voldoen, ga ik een nieuw design maken met een lijst van 

werkopdrachten. Ook maak ik een nieuwe versie van het eerste design, waarbij ik de vakken een stuk 

kleiner maak zodat ook bij dit design de informatiedichtheid groter is. Mijn verwachting is namelijk 

dat het tweede beter aansluit bij het design. Ik ga beide designs voorstellen aan Profix zodat ze een 

keuze kunnen maken.  



 

Tweede design (lijst) 

 



Derde design (vakken) 

 

  



Feedback 
Profix kiest in dit geval toch voor de lijst. Hoewel het design minder aansluit, kunnen er bij de lijst 

tien werkopdrachten op een scherm en zes bij het vakken design. De gebruiker kan in de lijst dus ook 

sneller de opdracht vinden die gezocht wordt. 

Echter is de lijst momenteel nog onoverzichtelijk. Ik maak dus een kleine update om het wat 

duidelijker te maken. Het complete resultaat is als volgt. 

Inlogscherm 

 

  



Werkopdrachten overzicht 

 



 

Detailscherm 

 



 

Laaddocks dashboard 

 



 

Laaddocks dropdown 

 



 

Uitlogscherm 

 



Conclusie 
Hoewel de Profix IT applicatie niet al te ingewikkeld is met betrekking tot het aantal schermen en de 

hoeveelheid informatie, is overzicht en duidelijkheid van groot belang. Zoals in de competitive 

analysis al beschreven is, wordt de app veelal gebruikt door personen die geen Nederlands kunnen. 

Taal en visuele hints zijn dus erg belangrijk. 

Om te testen of deze informatie goed overkomt, ben ik begonnen met de prototypes. De wireframe 

was de start, waar nog wat op aan te merken was. Zo was er geen taalknop, miste de pauzeknop en 

was de app onoverzichtelijk omdat alle informatie op één regel stond. 

Vervolgens heb ik deze feedback verwerkt in het highfidelity design. Daarbij was de informatie 

overzichtelijker verspreidt over het scherm. Alles is bij het design in duidelijke vakken verdeeld. 

Hoewel het een verbetering was t.o.v. het wireframe, is de informatiedichtheid nu te laag. 

Vervolgens heb ik twee nieuwe designs gemaakt, één met kleinere vakken, en één met een lijst. De 

keuze is gevallen op de lijst. Hoewel het design net wat minder aansluit bij het moderne uiterlijk, is 

de informatiedichtheid hier het grootst.  

 

Wat voor informatie moet er zichtbaar zijn in de Profix IT applicatie? 
Als antwoord op de onderzoeksvraag beschrijf ik welke informatie in de app zichtbaar moet zijn. 

Loginscherm 

• Gebruikersnaam-veld 

• Wachtwoordveld 

• Taalknop 

Selectiescherm 

• Uitlogknop 

• Werkopdrachten 

• Laaddocks  

Werkopdrachten overzicht 

• Laaddatum & tijd 

• Productgroep 

• Klantnaam 

• Pallet aantal 

• Verpakking 

• Status 

Werkopdrachten detailscherm 

• Product 

• Klant 

• Aantal pallets 

• Soort pallet 

• Aantal colli 

• Verpakking 

lukevangenechten.nl/stage/competitive-analysis.pdf
lukevangenechten.nl/stage/competitive-analysis.pdf


• Maatsortering 

• Folie 

• Laaddatum 

• Laadtijd 

• Startknop óf 

• Pauzeknop en afrondknop 

 

Laaddocks 

• Laaddatum 

• Laadtijd 

• Product 

• Klant 

• Pallet aantal 

• Laaddocks (dropdown) 

 


