Functionaliteiten app

Brainstormsessie:

Met de groep hebben we een kleine MoSCoW lijst opgesteld. Mijn toevoegingen aan
deze lijst waren gebaseerd op mijn onderzoek naar de vergelijkbare goals apps. Bijvoorbeeld de streak functionaliteit en de periode hoe vaak je een doel moet behalen zijn mijn
toevoegingen die ik heb gebaseerd op het onderzoek. Op de foto hieronder zie je de
MoSCoW lijst die we hebben opgesteld met de groep.

MoSCoW uitgewerkt:

Ik heb op basis van de foto en mijn onderzoek de MoSCoW lijst nog verder uitgewerkt. Ik
heb dit gedaan, omdat ik voor het designen duidelijk wilde hebben welke functionaliteiten er in de app uitgewerkt moeten worden.
MUST
Doelen aanmaken
- Hoe vaak moet je een doel behalen?
- Is het eenmalig of vaker (dagelijks, wekelijks etc.)
- Reminders voor het doel
- Streak aan en uit zetten
- Hoe lang duurt het om een doel te behalen (optioneel)
Subdoelen aanmaken
- Zie hierboven...
Login cliënt
- Eenmalige login met email en wachtwoord
Login begeleider
- Eenmalige login met email en wachtwoord
- Speciaal overzicht met alle cliënten
Vooruitgang per doel voor cliënt
- Hoe vaak is een doel behaald?
- Hoe vaak wil je een doel nog behalen?
- Wat is je streak en hoogste streak?
Vooruitgang per doel voor begeleider
- Zie hierboven, kan begeleider voor elke cliënt inzien
Overzicht doelen
- Doelen die al behaald zijn afgevinkt onderaan
- Doelen gesorteerd op prioriteit
- Tijd voor hoe lang een doel ongeveer duurt (is een optie)
- Statusbalk hoe ver je bent met het doel

SHOULD
Koppeling met smartwatch
- Timer als je begint met een doel die tijdsgebonden is
- Overzicht welke doelen je nog moet behalen
Feedback op doel
- Met een smiley/kleuren feedback geven op hoe een doel verlopen is (kan alleen de
cliënt doen OF alleen begeleider OF cliënt samen met begeleider invullen)
- Overzicht met hoe tevreden je bent over terugkerende doelen, moet steeds beter worden (stijgende lijn)
COULD
Account instellingen
- Notificaties beheren
- Wachtwoord en email aanpassen
Contact opnemen met begeleiders
WON’T
Agenda
Beloningen
Tutorial

