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Inleiding
We hebben de opdracht gekregen van The Valley om de catalogus van Nike Team te
digitaliseren. We hebben er voor gekozen om een website te maken waarin de
gebruiker een tenu kan samenstellen en deze kan bestellen bij de leverancier.
Onze site is ontworpen met voorzitters van voetbalclubs als onze voornaamste
doelgroep. Het idee is dat voorzitters door onze catalogus kunnen bladeren en zo
eigen tenues kunnen samenstellen. Deze tenues kunnen vervolgens gedeeld worden
met de rest van de raad zodat men makkelijk ideeën onderling kan uitwisselen. Op die
manier kan er een gezamenlijk tenue worden ontworpen waarbij er niet geknipt en
geplakt hoeft te worden in papieren catalogussen of waarbij deze eindeloos
doorgebladerd en doorgegeven hoeven te worden. Dit vervangt de papieren catalogus
en maakt het een stuk gebruiksvriendelijker.
In dit verslag nemen wij jullie in een sneltreinvaart mee in ons negen weken durende
proces.

Guiding Principles
-Social and Shareable
het platform is, naast het bestellen van producten, ook ervoor bedoeld om ideeën te delen met
andere mensen. Hiervoor hebben we er meerdere share opties in gedaan op verschillende
plekken van de flow. Zo kan je het per tenu delen, tenu sets en bonnetjes delen met je
teamgenoten.

-Facilitate Me
Ons doel met deze tool is dat mensen na het bestellen zo min mogelijk nog contact hoeven op
te nemen met de leverancier, en het liefst alles binnen het platform zelf kunnen aangeven.

-Overview
als je een outfit bestelt is het belang dat als de gebruiker een item toevoegt het altijd in de
context van de rest ziet. Hiervoor hebben wij in elk deel van de flow een mogelijkheid gegeven
om een overzicht te zien van je outfit en gehele bestelling.

-Inspire Me
Voor als mensen niet precies weten wat ze willen bestellen, hebben we er voor gezorgt dat
mensen geïnspireerd kunnen raken door het platform. Dit hebben wij gedaan de home pagina
te vullen met afbeeldingen van collecties, en binnen de toolkit zelf ook afbeeldingen die voor
de verbeelding spreken.

Proces
Onderzoek
Wij zijn ons project begonnen door onderzoek te doen naar de doelgroep, in dit geval
het bestuur van een voetbalvereniging. Wij vroegen ons af hoe het proces van tenues
bestellen er nu aan toe gaat.
Wij kregen te horen dat als een voetbalvereniging een nieuw tenue nodig heeft dat ze
een leverancier langs laten komen om een aantal merken te pitchen. Als de vereniging
vervolgens een keuze heeft gemaakt geven zij het aantal tenues en maten aan. Als de
leverancier dit goedkeurt drukken ze de t-shirts en sturen zij deze op naar de
vereniging.
Voordat we begonnen met het ontwerpen van onze website, zijn wij eerst onderzoek
gaan doen naar vergelijkbare websites (webshops, franse catalogus, nike website).
Hiervan hebben wij de meest voorkomende en voor ons meest bruikbare patterns van
opgeschreven om deze eventueel ook in ons eigen design te gebruiken.

Schetsen
Omdat wij allemaal net een ander idee hadden over hoe het er uit zou kunnen zien
hebben wij er voor gekozen om de eerste schetsen apart van elkaar te maken. Bij de
eerste feedbackronde hebben wij dus drie verschillende versies laten zien.
Na de feedback hebben wij de beste elementen van elk design gepakt, en zijn wij
hiermee verder aan de slag gegaan.

Flow
Vervolgens zijn wij begonnen met het maken van de flow gebaseerd op het scenario
waarin het bestuur van een voetbalclub een nieuw tenu wilt bestellen. Een flow was
ons handig omdat wij dan een overzicht hadden van welke schermen wij moesten
maken voor ons prototype.

Wireframes
Hieronder twee beelden van de eerste wireframes die wij hebben gemaakt.

Prototype 1.0
Na het maken zijn wij begonnen met de eerste visueel uitgewerkte prototype.Wij
hebben in deze versie alleen de belangrijkste schermen uitgewerkt omdat het er in
deze versie vooral om ging dat de basis van het design goed werkte.

Testen
Dit Prototype hebben wij bij meerdere mensen getest. Hiervoor hebben wij een
testmethode gebruikt zodat elke test gelijkmatig werd afgenomen. De testresultaten
hebben wij verwerkt in één bestand waarmee wij later het design hebben aangepast
om de problemen in de voorgaande prototype tegen te gaan.

Prototype 2.0
Nadat wij de testresultaten hadden, zijn wij begonnen met het verbeteren van ons
design gebaseerd op deze feedback. In deze versie hebben wij ook de schermen
toegevoegd om het samen te laten lopen met het scenario.
Een aantal voorbeelden van aanpassingen die wij hebben gedaan:

Patterns
Modal Panel (Pagina 97, Designing Interfaces 2nd Edition)
Wij hebben ervoor gekozen om een Modal Panel te gebruiken voor de eerste interactie
met de outfit tool. Vanwege de concessie die wij hebben gedaan door het gebruiken
van een Collapsible Panel wilde wij er zeker van zijn dat de gebruiker weet waar het
outfit panel zit, en hoe zij een nieuwe outfit kunnen aanmaken.

Sequence Map (Pagina 118, Designing Interfaces 2nd Edition)
Er is een pad dat de gebruiker doorloopt. Namelijk door de verschillende items (Shirts,
broekjes, sokken, etc.) Wij vonden het een goed idee om dit proces visueel aan de
doelgroep over te kunnen brengen zodat ze weten waar zij in dit proces zitten. Onze
sequence map zorgt er ook voor dat de gebruiker het proces volgt in de volgorde die
wij hebben aangegeven.

Visual Framework (Pagina 141, Designing Interfaces 2nd Edition)
In onze applicatie proberen wij het visuele framework zoveel mogelijk intact te houden.
Zo zijn er 2 constanten door de gehele site:
De header en de footer, ongeacht de pagina komen deze altijd terug.
En in de outfit tool hebben we ook een framework. Namelijk dat links altijd een panel
staat voor onze sequence map en daarnaast een panel met de content.

Center Stage (Pagina 148, Designing Interfaces 2nd Edition)
Wij gebruiken een Center Stage voor onze outfit tool. Wij vinden namelijk dat deze
content belangrijker is dan zowel de sequence map of het overzicht, dit is ook waarom
wij ervoor hebben gekozen om het outfit overzicht inklapbaar te maken.
Wij werken dus voornamelijk met afmeting om een center stage te creëren. Op de
catalogus pagina (Afbeelding 1) werken wij ook met kleur om de aandacht van de
gebruiker hier naartoe te trekken.

Collapsible Panels (Pagina 163, Designing Interfaces 2nd Edition)
Vanwege onze Center Stage hebben wij ervoor gekozen om concessies te maken met
betrekking tot het Outfit Overview panel. Wij dachten dat het waardevol is om dit panel
niet zichtbaar te maken wanneer het niet wordt gebruikt. Op die manier is dit panel
altijd beschikbaar voor de gebruiker wanneer deze het nodig acht om hiernaar te kijken
zonder dat het afdoet van onze Center Stage.

Diagonal Balance (Pagina 176, Designing Interfaces 2nd Edition)
We hebben verschillende pagina’s in ons ontwerp zo opgebouwd dat er een Diagonale
Balance is ontstaan. Op deze manier wordt de gebruiker op een natuurlijke manier van
linksboven naar rechtsonder geloodst.

Button Groups (Pagina 246, Designing Interfaces 2nd Edition)
We gebruiken Button Groups om te laten zien hoe sommige knoppen een gedeelde
functie hebben. Op deze manier weet de gebruiker dat bepaalde acties dezelfde
effecten zullen hebben. Bijvoorbeeld in onze menubalk is iedere knop een redirect. In
onze afbeelding carousel hebben de kleur knoppen de functie dat de kleur van het shirt
veranderd.

Prominent “Done” Button (Pagina 257, Designing Interfaces 2nd Edition)
We gebruiken meerdere prominente “done” buttons. Met name functies die afrondend
zijn of richting een bestelling neigen hebben we groot, en rood gekleurt gemaakt.

Input Hints (Pagina 364, Designing Interfaces 2nd Edition)
Ons contact formulier is voorzien van input hints. Naast icoontjes voor de
verschillende input waardes hebben we ook ieder veld voorzien van input hints om te
laten zien dat deze gebruikt kunnen worden en wat er ingevuld moet worden.

Input Prompt (Pagina 369, Designing Interfaces 2nd Edition)
Wij hebben onze input prompts voorzien van hints zodat de gebruiker weet welke
waarden als geaccepteerde waarden worden gezien.

Social Links (Pagina 423, Designing Interfaces 2nd Edition)
Belangrijk voor Nike is natuurlijk dat er een link ligt naar hun brand. Om deze reden
hebben we social links in de footer geplaatst. Deze verwijzen naar de sociale
platforms van Nike.

Sharing Widget (Pagina 426, Designing Interfaces 2nd Edition)
Op verschillende plekken in ons ontwerp komen Sharing Widgets naar voren. Op deze
manier geven wij onze gebruikers de mogelijkheden om artikelen, complete outfits of
de bestelling te delen. Zo kunnen gebruikers onderling een dialoog aan gaan en creëer
je meerdere touchpoints om nieuwe gebruikers binnen te halen.

Few Hues, Many Values (Pagina 503, Designing Interfaces 2nd Edition)
Ons ontwerp gebruikt heel weinig kleur. Het merendeel van het interface is uit
grijswaarden opgebouwd. Met enkel een waarde rood om contrast te bieden. Op deze
manier ligt de aandacht in ons ontwerp waar het echt om draait namelijk: de artikelen.

Corner Treatments (Pagina 507, Designing Interfaces 2nd Edition)

Onze knoppen zijn afgerond, hierdoor hebben de knoppen de uitstraling van een
knop zonder te ver af te dwalen van het strakke ontwerp dat we in ogen hadden voor
Nike.

Testmethode
1. Leg de doelgroep kort uit wat de opdracht is, gebruik deze uitleg:
“Wij zijn bezig met een opdracht voor school. Wij werken een case uit voor NIKE
TEAM. Dit is een branche van NIKE die zich richt op teamsporten, en in ons geval
op voetbal. Het idee is dat wij de catalogus van NIKE team digitaliseren zodat
deze online zichtbaar is. Gebruikers kunnen op deze site hun tenuetjes
samenstellen om deze vervolgens te delen met teamgenoten of met de directie
van de sportclub. Op deze manier kan Nike ervoor zorgen dat zij direct in het
proces zitten omdat de klant dan al een idee heeft wat ze zouden willen hebben
al voor dat ze naar de lokale retailer zijn gegaan. Bij het samenstellen kun je niet
afrekenen, de uiteindelijke bestelling moet bij de retailer worden gedaan, niet bij
nike.”
2. Zet de testpersoon achter het prototype.
3. Wees niet bang om tijdens het testen verder door te vragen als je het idee hebt
dat je er meer uit zal kunnen krijgen. Wees ook niet bang om aantekeningen te
maken van dingen die opvallen.
4. Instrueer de testpersoon om een outfit te starten.
5. Vervolgens vraag je de doelgroep om een kleur te selecteren voor de club.
6. Laat ze een shirt uit REVOLUTION IV kiezen en toevoegen aan hun outfit.
7. Laat de doelgroep naar de broekjes gaan en laat ze een nieuw tenue aanmaken.
8. Na het testen verzamel je de resultaten en maak je hier een overzicht van.

Scenario
Walter is 55 jaar en is de voorzitter van de amateurclub VV Zierikzee in de
gelijkgenaamde plaats in Zeeland. De club van Walter heeft recent een hele mooie
sponsor binnen weten te slepen en hierdoor is de kas van de club een stukje groter.
Dit betekend dat er ruimte vrij is in het budget om nieuwe tenues aan te schaffen.
Dit is niet de eerste keer dat Walter een nieuw tenue besteld. Hij weet onderhand wel
wat een gedoe dat is. Eerst naar de retailer om catalogussen in te slaan voor alle grote
merken en daarna avonden lang hier doorheen bladeren om dit vervolgens voor te
leggen bij de rest van de raad.
Die dag gaat Walter langs bij de lokale retailer. De retailer vertelt Walter dat hij weer
een flinke lading catalogussen heeft, maar 1 minder dan voorgaande keren. Nike heeft
er namelijk voor gekozen om hun catalogus online beschikbaar te stellen. De
winkelmedewerker laat Walter de website zien en vertelt hem hoe deze werkt.
Als Walter weer thuis is met alle catalogussen begint hij met zijn klus. Hij opent de
eerste catalogus. Wat een rot werk was dit herinnert hij zich weer. Elke keer tussen al
die bladzijden schakelen om te zien hoe alles samen past. En uitknippen heeft hij zeker
geen zin in. Teveel gedoe!
Hij legt de catalogussen weg en besluit op de website van Nike Team te gaan kijken.
Hij scrollt door de collecties die nike uitlicht en klikt vervolgens op de knop om naar de
outfit tool te gaan. Een popup laat hem zien hoe de outfit tool werkt. Hij kan outfits
aanmaken, deze vergelijken en verwijderen. Hij klikt door.

Wat een verademing. Alle artikelen staan in een simpel overzicht gesorteerd op
selectie. Geen lange lijsten met individuele artikelen.
Walter weet in ieder geval de kleuren van zijn club, dus die vult hij alvast in. De
catalogus is nu al heel wat kleiner geworden doordat deze alleen nog collecties laat
zien die in zijn kleuren beschikbaar zijn. Deze keer hoeft hij alleen maar tenues te
kopen voor zijn mannelijke spelers, dus hij laat dit filter staan zoals het is.
Hij scrollt door de T-shirt selectie heen en ziet de Revolution VI. Deze bevalt hem wel.
Hij bekijkt het shirt in de detailpagina en leest de informatie goed door. Precies
beschikbaar in de maten die hij nodig heeft. En niet eens heel duur!
Hij besluit deze toe te voegen aan zijn outfit. Een kleine animatie laat zien dat zijn shirt
naar zijn outfit overview is gevlogen.
Nadat hij het shirt heeft toegevoegd aan zijn outfit doorloopt hij ditzelfde proces voor:
de broekjes, de sokken en de trainingspakken. De schoenen slaat hij over, deze vindt
hij niet nodig. Hij werpt nog een blik in de accessoires selectie en besluit nog een bal
en een tas toe te voegen.
Vervolgens gaat hij naar zijn overview. Hier kan hij ervoor kiezen om zijn selectie te
delen met zijn raad. Hij maakt een linkje aan en deelt deze in de facebookgroep.
Nadat iedereen het erover eens is geworden besluit hij om voor outfit 1 te gaan.
Het is geen webshop dus hij zal alsnog via de retailer moeten gaan bestellen.
Hij klikt op de order knop en vult de hoeveelheden in. Als Walter de hoeveelheden niet
weet kan hij deze overslaan. Vervolgens selecteert hij de retailer waar hij langs is
geweest. En dan vult hij zijn gegevens in.
Hij drukt op verzenden en de retailer krijgt een mail van zijn gewenste bestelling.
De volgende dag neemt de retailer contact met Walter op om de details en de maten
te bespreken.

Bj Fogg
Tijdens ons project hebben wij ons een aantal keer gespitst op de theorie van bj fogg.
Omdat dit kleding en mode betrefd kun je als bedrijf heel erg op de Motivation Sociale
acceptatie en hope inspelen.
Dit hebben wij verwerkt in ons home scherm. Hier kan Nike producten laten zien die op
dit moment nieuw zijn of producten die goed verkopen tonen. Door deze beelden te
laten zien hopen we de gebruiker lekker te maken. Een gevoel van belonging te geven
waardoor zij ook graag in dit soort super vette outfits willen sporten.
Ook onze binnenkomer “A GREAT TEAM STARTS WITH A GREAT LOOK” geeft mensen
het gevoel dat ze de producten van Nike echt nodig hebben om goed te kunnen
spelen.
Hierbij hoort natuurlijk een facilitator. Daarom hebben wij bij iedere foto een button
geplaatst die je rechtstreeks naar de bijbehorende collectie brengt.
Als je eenmaal in onze outfit tool aankomt hebben we een sequence map toegepast in
ons ontwerp. Deze laat de gebruiker zien waar zij in het proces zitten en hoeveel ze
nog moeten doorlopen. Dit proces hoeft natuurlijk niet in deze volgorde, maar wij
hebben dit gedaan om de hoeveelheid brain cycles laag te houden. In veel webshops
komt het voor dat je meerdere dingen moet bestellen maar je dit allemaal moet
onthouden, het kan dus voorkomen dat je artikelen vergeet en dan moet je weer
opnieuw gaan bestellen.
Op deze manier kauwen wij een volgorde voor bij de gebruiker die ze heel wat denken
scheelt. Daarnaast is dit ook een spark voor de gebruiker om in de categorieën:
training, schoenen en accessoires te kijken. Gebruikers zullen eerder geneigd zijn om
hiernaar te kijken als het hen voorgekauwd wordt dan wanneer zij er zelf naar moeten
navigeren.
Ook willen we graag de hoeveelheid brain cycles laag houden voor onze gebruikers.
Als je overgaat tot aankoop willen wij onze gebruikers niet forceren om na te hoeven
denken over hoeveelheden of maten. Dat kan ook later. Daarom hebben we ze de
ability gegeven om dit deel van het bestellen over te slaan. De facilitator is hier de skip
knop die direct naar het zoeken van de retailer gaat.
Eenmaal bij het contactformulier aangekomen hoef je vrij weinig meer te doen. Je
bonnetje zit al bij het bericht ingevoegd en het enige wat je hoeft te doen is je
gegevens in te voeren en een kort berichtje te schrijven. Ook op deze manier houden
we de brain cycles maar ook de physical effort en van de gebruiker laag. En besparen
we ze ook nog eens tijd.

