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Titel: Proof of Concept
Beelden van de verschillende onderdelen

Conclusie
Binnen het proof of concept is de volledige applicatie uitgewerkt binnen
het programma Figma. Mijn keuze is ernaar uitgegaan om Markey hier
binnen uit te werken. Er zat wel een learning curve binnen Figma. Van
tevoren had ik hier nog nooit mee gewerkt, maar omdat het
tegenwoordig de standaard is bij UI & UX, wilde ik hiermee
experimenteren en kijken tot op welk niveau ik Markey kon uitwerken,
zonder daadwerkelijk het in Swift te programmeren. Dit omdat ik zelf
alleen de basis HTML en CSS onder de knie heb en Swift een aantal
trappen hoger is en daarvoor niet genoeg tijd had om een hele
programmeertaal te leren in een korte tijd. Een ander punt waarom
mijn keuze voor Figma is gegaan, is dat er een grote community is,
hierbij kan je snel vragen stellen als je bepaalde dingen wilt weten,
naast de community is Figma ook ontzettend goed gedocumenteerd.
Figma heeft een ontzettend prettig UI, het voelde een beetje als XD aan,
maar dan nog net geavanceerder. Binnen Figma, heb ik veel meer
opties die mij hielpen om Markey zo echt mogelijk neer te zetten. Zo
zitten er opties voor smart animate, dit helpt bij het animeren van
transities of elementen binnen het ontwerp. Ook kan ik gemakkelijk
elementen aanmaken, zo kan ik gemakkelijk 1 ding aanpassen,
waardoor Figma ook dezelfde elementen aanpast op de andere
schermen. Het was even veel uitzoeken, testen en tutorials kijken over
Figma, maar Figma heeft mij wel als ontwerper naar een hoger niveau
gebracht. Ook de prototype functie is erg uitgebreid, zo kan ik
horizontaal en verticaal scrollen toevoegen, hierdoor krijgt de
applicatie meer het gevoel van dat het al een uitgewerkte applicatie is.
Binnen Figma, kan je dus ieder element zo maken dat de gebruiker er
mee kan interacteren, het kost veel tijd om een gehele applicatie tot op
dit niveau uit te werken, dit omdat je iedere micro animatie eigenlijk
wilt nabootsen, zoals je normaliter ook zou hebben bij een
geprogrammeerde applicatie.
Binnen Figma kan je op speelse wijze interactieve elementen en
animaties maken door verschillende frames aan elkaar te koppelen, zo
kon je bijvoorbeeld cirkels laten draaien of gelikte overgangen erbij
invoegen die normaliter ook aanwezig zijn bij gecodeerde applicaties.
Hierdoor krijgt de applicatie de look and feel van een applicatie die
rechtstreeks vanuit de Appstore zou kunnen komen en kon ik Markey
zo goed mogelijk testen met de gebruikers.

Het nadeel van Figma is, dat er geen daadwerkelijke data ingevuld kan
worden door de gebruiker. Je zit vast aan wat de designer in het
prototype invoert. Het was soms omwegen verzinnen om het zo echt
mogelijk aan te laten voelen, maar hierdoor heb ik mijzelf ontwikkeld
binnen dit gebied en neem ik dit ook zeker mee in mijn komende jaren.
Ook een nadeel is, dat je ook daadwerkelijk iedere stap opnieuw moet
designen, hierdoor kost het erg veel tijd om een complete flow uit te
werken. Binnen Markey zitten ongeveer 300 schermen, dit kostte enorm
veel tijd, maar het is het zeker waard geweest om het tot dit niveau uit te
werken.

Uiteindelijk is Markey dus helemaal uitgewerkt binnen Figma, met
zoveel mogelijk natuurlijk interactie elementen en animaties om het
prototype zo gestroomlijnd mogelijk te maken voor de gebruikers.
Aangezien niet alleen het prototype van de web app wordt opgeleverd, is
er een totaalpakket ontwikkeld. Hierbinnen valt het stuk servicedesign.
Voor Hatch heb ik een complete service ontwikkeld met daarin: het
prototype van de applicatie, social ad voor de consument, introductie/
uitleg richting de MKB’er, landingpage consument, landingpage voor de
MKB’er, erkent Markey bedrijf stickers, A5 boekjes over Markey voor de
consument en een brochure voor de voordelen van hun klanten
Zo is er over verschillende touchpoints binnen de klantreis van Markey
nagedacht voor Hatch, als Markey uitgerold wordt richting het publiek.
Limitatie Figma
Binnen Figma is Markey uitgewerkt, echter brengt Figma een aantal
limitatie mee. Zo kan er geen data worden ingevoerd vanuit de
gebruiker. Er zijn geen forms waarin je tekst kan typen. Door dat de
gebruiker geen echte data kan invoeren, moet deze data voor de testen
op papier gedaan worden. Hier kan de gebruiker wel alles opschrijven bij
iedere touchpoint binnen Markey, echter kan het verschillen hoe de
gebruiker reageert op de paper prototype variant en als Markey
daadwerkelijk is uitgewerkt is tot een webapplicatie.

Totaalpakket Markey voor Hatch.
Markey wordt opgeleverd in zijn totaal, er is niet alleen een
applicatie maar er is ook een website, promo/ toelichting
video voor de MKB’er, stickers met “erkent Markey bedrijf en
als laatst een promo video voor socials, om Markey op de
kaart te zetten richting de consument. Zo kan Hatch, Markey
richting de consument en de MKB’ers aan de kaart brengen. Er
is een complete service uitgedacht die inspeelt op
verschillende momenten, voor de consument, voor zowel de
MKB’er.

WebApp Markey
Markey is het hoofdproduct, het is een tool voor de MKB’er om binnen de
verschillende fases binnen de klantreis kwalitatieve feedback te verkrijgen
vanuit de consument. Wat Markey nou anders maakt? Markey vraagt in het
moment feedback, dus niet achteraf zoals het nu wordt gedaan. Markey
geeft meldingen over de verschillende touchpoints, zo kan de consument in
het moment de feedback kwalitatieve feedback verlenen aan de MKB’er.
Door het in het moment te vragen, is de informatie vers, waardoor de
consument meer details kunnen herinneren binnen het specifieke stuk
binnen de journey, dan dat ze pas een maand later de vraag krijgen. Hierdoor
krijgt de MKB’er betere kwalitatieve inzichten en inzichten over hun klantreis,
door Markey en krijgt de consument korting bij de MKB’er en coins die de
persoon kan inwisselen voor andere prijzen, waaronder cadeaubonnen en
tickets voor evenementen/ bezienswaardigheden.

Landingpage mkb’er
De website landingpage ligt Markey in het kort toe,
hierbinnen worden de voordelen van het gebruik van
Markey toegelicht maar ook hoe het in zijn werking gaat
als de MKB’er interesse heeft in het product. Zo wordt er
stap voor stap uitgelegd hoe het proces in zijn werking
gaat. Zo hebben de MKB’ers een kort en krachtig overzicht
waarvoor Markey staat en het belangrijkste wat de
voordelen zijn voor de MKB’er zelf en wat het oplevert als
ze Markey inzetten binnen hun bedrijf. Bedrijven kunne
gemakkelijk en snel een demo aanvragen of in contact
komen met Markey.
Link: https://markey.digicc.one/

Landingpage consument
De landingspage voor Markey voor de consumenten,
focust zich voornamelijk op het voordeel voor de
consument “what’s in it for me?”. Het is belangrijk dat de
consument duidelijk ziet wat de voordelen zijn als ze
meedoen met met Markey voor de MKB’er. Zo worden de
belangrijkste voordelen voor de consument duidelijk
getoond. Hierdoor heeft de consument die interesse heeft
om mee te doen, in een oogopslag de voordelen die voor
hem of haar gelden!
Link: https://markey.digicc.one/consument/

Toelichting video – MKB’er
Het is een promotie/ toelichting video voor de MKB’er,
binnen de animatie wordt er in het kort uitgelegd wat de
voordelen van Markey zijn en waarom zij Markey zouden
moeten gebruiken binnen hun bedrijf. Deze video gaat
hand in hand met de MKB’er website, zo liggen de site en
video op een lijn.
Hatch kan dus gemakkelijk en snel aan MKB’ers een korte
video laten zien, waarbij Markey wordt gepromoot en
duidelijk maakt waar Markey juist voor is en de
toegevoegde waarde voor de MKB’er.
Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=65WmB0onTyU

Promo video – consument
Binnen de promo video worden de voordelen voor de
consument getoond, deze video kan worden ingezet door
de MKB’er of door Markey zelf ter promotie doeleinden op
diverse social kanalen. Via deze animatie wordt de
consument warm gemaakt voor Markey! Deze video gaat
hand in hand met de consumenten website, zo liggen de
site en video op een lijn.
Hatch kan deze video uitzetten op socials, zodat er meer
bekendheid om Markey wordt gegeneerd, maar de MKB’er
kan ook deze video kort laten zien aan de consument als,
als de persoon interesse heeft om mee te doen met
Markey. Zo is de video op meerdere fronten inzetbaar en
worden er twee vliegen in een klap geslagen.
Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=yeaSo5bWRZM

A5 boekje – Consument
Dit boekje ligt bij de MKB’er in de zaak, deze kan de MKB’er
meegeven aan de mensen die in hun winkel komen. Dit om
te stimuleren dat de consument weet heeft van Markey
binnen dat bedrijf en ook in een oogopslag in het boekje de
voordelen inziet voor hem als consument zijnde.
Als de persoon gebruik wil maken bij de MKB’er van
Markey, heeft de consument een overzicht van wat Markey
precies doet en wat erin zit voor de persoon. Ook staat er de
link naar de website op, hierbij hebben ze nog meer
informatie over Markey.

Erkent Markey bedrijf – stickers
De erkent Markey bedrijf stickers zijn voor de MKB’ers die
samen werken met Markey. Zo ziet de consument bij
binnenkomst al dat het bedrijf aangesloten is bij Markey.
Dit is een extra middel om Markey te stimuleren en als het
ware een keurmerk te generen, binnen de klantervaring
wereld.
De sticker duit aan dat de bedrijven echt om hun klanten
geven, omdat deze groep van ondernemers zich richten om
de klantreis te optimaliseren voor hun klanten. De
consument kan gemakkelijk en snel informatie vinden
door de QR-code te scannen van Markey of de website
bezoeken die op de sticker vermeld staat.

Brochure met voordelen voor hun klanten – MKB’er
Om de MBK’er en de klanten van de MKB’er informatie te
geven over het sparen van de coins en wat er met deze
coins gekocht kan worden binnen de Markey shop, is er een
brochure met deze informatie. Zo heeft de MKB’er
informatie voor de consument, zodat hij of zij het kan
toelichten en wat de voordelen zijn en de consument kan
het ook nog een keer zelf nalezen.

Titel: Einde

