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KORTE OMSCHRIJVING CONCEPT
Als oplossing voor de grote hoeveelheden studenten die met stress- en burn-outklachten kampen heb ik de app Time-out ontworpen.
Deze app is verbonden met een smart-armband dat het stresslevel van de studenten kan meten. Vervolgens wordt de student binnen
de app gestimuleerd om het huidige stresslevel te verlagen door een zogenaamde time-out te nemen. De verschillende time-outs
worden voorgesteld op basis van de persoonlijke resultaten hiervan en de context waar de student zich in bevindt.
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MINI RATIONALE: INLOGSCHERM/ZERO-STATE

1
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Time-out logo
Het logo verschijnt door middel van een animatie. Op dit scherm is het
belangrijk dat het logo duidelijk naar voren komt omdat hij verder binnen de
app niet terugkomt.
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Login formulier
Het inloggen gebeurt met de HvA-ID.

3
2
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Extra uitleg
Als er op deze knop wordt geklikt,
verschijnt er een kleine pop-up met een
korte extra uitleg over hoe de app werkt.
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MINI RATIONALE: DASHBOARD

1

Huidig stresslevel
Hier wordt het huidige stresslevel weergegeven. De stresslevels gaan van 0 tot
maximaal 100 en naar mate het level hoger wordt en de kleur van de cirkel
verandert van groen naar oranje naar rood. Als de gebruiker op deze pagina
komt, begint er een animatie die het rondje van het stresslevel vult terwijl het
getal tegelijk oploopt tot het huidige stresslevel. Hierdoor gaat de aandacht van
de gebruiker hier als eerste naartoe.
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Huidige context
De huidige weersomstandigheden in de vorm van een icoon en de hoeveelheid
graden. En de huidige locatie. Op basis van deze gegevens worden de timeouts voorgesteld.
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Advies op basis van stresslevel
Dit advies krijgt de gebruiker van de experts binnen de app en moet autoritair
werken. Boven de tekst is er een grijze lijn te zien die het gedeelte met de witte
achtergrond in twee delen verdeelt.

4

Voorgestelde time-outs
De meest geschikte time-out wordt als eerste weergegeven. De overige
voorgesctelde time-outs zijn te zien als de gebruiker door het carousel naar
links of rechts navigeert. De time-outs bevinden zich in het terugkomende
oranje vlak. Hierdoor wordt het duidelijk dat het een apart en belangrijk
onderdeel is van de pagina.
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Navigatie
Met deze navigatie kan de gebruiker naar de verschillende schermen
navigeren.
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MINI RATIONALE: TIJDENS TIME-OUT

1

Terugknop
Deze knop brengt de gebruiker terug naar het dashboard.
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Huidig stresslevel
Hier wordt net als op het dashboard het huidige stresslevel weergegeven.
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Titel en beschrijving van de time-out

4

Startknop
Dit is naast de terugknop de enige knop de pagina. Hierdoor trekt hij veel
aandacht en is de functie duidelijk.
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Afbeelding
Deze afbeelding hoort bij de time-out is vervangbaar door andere foto’s bij
instellingen.
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Timer en verschil in stresslevel
Nadat er op de stratknop is geklikt, wordt bijgehouden
hoelang de gebruiker hiermee bezig is. Tegelijk wordt er
bijgehouden hoeveel het stresslevel verlaagd of
verhoogd is ten opzichte van toen de gebruiker begon.
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Stopknop
Met deze knop wordt de time-out beindigd en wordt de
gebruiker weer naar het dashboard geleid.
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MINI RATIONALE: STRESSLEVEL

1

2

1

Datum/periode filter
Met deze filter kan de gebruiker specifieke data of periodes selecteren om hier
informatie over terug te kunnen zien.
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Staafdiagram
Deze staafdiagram geeft een indicatie van de gemiddelde stresslevel per
datum/periode. Als de gebruiker bijvoorbeeld specifiekere informatie wil zien
van een bepaalde dag, kan hij/zij hier op een van de dagen klikken en ziet dan
de specifieke informatie van die dag.
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Gemiddelden
Van de geselecteerde datum/periode worden hier het gemiddelde stresslevel,
het hoogste stresslevel en het laagste stresslevel weergegeven.
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Time-outs
Als de gebruiker op deze tab klikt ziet hij/zij de
time-outs die zijn uigevoerd in de geselecteerde
periode.
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MINI RATIONALE: MIJN TIME-OUTS

1

Naam en duur van time-out
Op deze pagina zijn alle geregistreerde time-outs te zien. De time-out die als
eerste te zien is, is de time-out die het beste werkt.
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Gemiddelden
Door het kleurgebruik en de grote getallen valt de aandacht van de gebruiker
als eerste op deze gemiddelden van de time-out.
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Geschiedenis
Van de afgelopen vier keren dat de gebruiker deze time-out heeft uitgevoerd
zijn de data en de verlaging van stresslevel te zien.
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Knop naar instellingen
De time-out instellingen openen op een eigen pagina.
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Voeg time-out toe knop
Met deze knop kan de gebruiker een eigen time-out toevoegen. Deze knop is
groot vergeleken met alle andere knoppen binnen de app. Dit is omdat het een
belangrijke functie is binnen de app die ervoor kan zorgen dat de gebruiker
nog meer uit de app kan halen.
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MINI RATIONALE: INSTELLINGEN

1

Wijzig time-out
Met deze knop opent de gebruiker de pop-up om instellingen van een
specifieke time-out te wijzigen.

1
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Verwijder time-out
Met deze knop verwijder je een time-out. Als
extra beveiliging wordt de knop eerst rood als de
gebruiker klikt, en dan moet er nog een keer
geklikt worden om het verwijderen te bevestigen.
verwijder
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Bevestig knop
Met deze knop worden de instellingen bevestigd.
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MINI RATIONALE: VOEG TIME-OUT TOE

1

Voeg afbeelding toe
Hier kan de gebruiker een afbeelding toevoegen aan de time-out.

2

Ja of nee antwoorden
De laatste twee antwoorden binnen het formulier zijn ja of nee antwoorden. Als deze
antwoorden van nee naar ja worden geswitcht, komen er extra opties tevoorschijn voor
specifieke antwoorden.

3
1
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Voeg toe knop
Als het formulier is ingevuld en de gebruiker op
deze knop klikt, wordt deze time-out toegevoegd
aan de time-outs waar de app uit kan kiezen om
aan de gebruiker voor te stellen.
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STYLE GUIDE: TYPOGRAFIE

H1 - MUSEO SANS 900 - 21px
H2 - Montserrat SemiBold - 16px
H3 - Montserrat Bold - 15px
H3 - Montserrat Medium - 14px
P - Montserrat regular - 16/14px
Uitzonderingen

Montserrat Medium - 34px
Getal van huidige stresslevel op het dashboard

MUSEO SANS 900 - 24px
Titel van time-outs onder mijn time-outs pagina

Montserrat SemiBold - 25px
Timer en stresslevel tijdens time-out
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STYLE GUIDE: KLEUREN EN VORMENTAAL

#FFBA4A

#75ABD9

#FFFFFF

#000000

#4BA01C

#C12E2E

#777777

Door gebruik te maken van deze vrolijke en frisse kleuren krijgt de app een sportieve, een serieuze en een rustgevende
uitstraling. Ook heeft het grote oranje kleurvlak met een gradient dat op bijna ieder scherm subtiel terugkomt voor
dezelfde uitstraling. Verder worden er alleen eenvoudige vormen gebruikt. Behalve de rondjes die het stresslevel
vertegenwoordigen, zijn alle vormen in de app rechthoekig.

Knop tijdens time-out

Vorm van onder anderen knoppen

Weergave van stresslevel
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STYLE GUIDE: KNOPPEN

Standaard knoppen

Extra uitleg knop

Deze knoppen komen over de gehele app terug. Ze hebben een standaard
afmeting van 150 x 50px en met het lettertype; Museo Sans - 900 - 15px.
Tijdens het nemen van een time-out, wordt de knop rood en verschijnt er
“stop” op. Dit is een uitzondering om de functie te verduidelijken. Op de
“mijn time-outs” pagina, zijn er twee knoppen te zien die een een afwijkende
afmeting hebben om goed in de interface te passen.

Deze knop is te zien op de inlog
pagina en als er op deze knop
gelkikt wordt, verschijnt er een
korte extra uitkleg over hoe de app
werkt.

LOG IN

STOP

Standaard

Knop tijdens time-out

VOEG TIME-OUT TOE

?

Knoppen op “mijn time-outs” pagina

Terug knop

Instellingen knoppen
Deze knoppen komen terug in de app als de gebruiker de mogelijkheid
heeft om iets in te stellen. Ze komen terug op de “stresslevel” pagina bij de
datum filter, op de “instellingen” pagina om een time-out te kunnen
wijzigen of te verwijderen, en bij de “voeg time-out toe” pagina om de
gegevens die bij de time-out horen in te stellen.
Is de time-out weersafhankelijk?
Ja

Nee

Niets geselecteerd

Is de time-out weersafhankelijk?
Ja

Nee

“Ja” geselecteerd
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STYLE GUIDE: WEERGAVE STRESSLEVEL

Huidig stresslevel
Het huidige stresslevel is te zien op het dashboard in de vorm van een cirkel
die zich met een animatie vanaf 0 opvult tot het huidige stresslevel van de
gebruiker.

stresslevel

stresslevel

65

89

Stresslevel statistieken
Op de “stresslevel” pagina is in de vorm van een staafdiagram, per datum/
periode te zien wat het gemiddelde stresslevel was van de gebruiker. Op
deze pagina is er ook per datum/periode te zien wat het hoogste en het
laagste stresslevel was.
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di

wo

do
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STYLE GUIDE: TIME-OUTS/AFBEELDINGEN

Time-outs
De time-outs zijn te zien in de vorm van een klikbaar vierkant met als
achtergrond de afbeelding die erbij hoort, de titel en de duur van de timeout. Op het dashboard zijn de voorgestelde time-outs te zien in de vorm van
een carousel.

KORTE
WANDELING
15 min

THEE DRINKEN
10 min

ADEMHALINGSOEFENING
2 min

Afbeeldingen
De afbeeldingen die bij de time-outs horen zijn zoals op de het voorbeeld
rechts na het openen van de time-out te zien in dezelfde vorm als het steeds
terugkomende oranje vlak.
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STYLE GUIDE: NAVIGATIE FOOTER

Als navigatie zijn er onder aan de pagina drie iconen te zien met daar onder
te titel van de pagina. Het icoon en de titel van de pagina waar de gebruiker
zich op bevindt, worden blauw weergegeven. De inactieve pagina’s grijs.
Alleen op de pagina die je ziet tijdens een time-out, de instellingen en de
voeg time-out toe pagina is de navigatie niet te zien. Wel verschijnt er dan
links boven een terug knop.

Dashboard

Stresslevel

Mijn time-outs

Dashboard

Stresslevel

Mijn time-outs

Dashboard

Stresslevel

Mijn time-outs
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STYLE GUIDE: FORMULIEREN

Binnen de app komen er twee formulieren voor. Het inlog formulier en het formulier als de gebruiker een time-out
toevoegt of wijzigt.

Invoer velden

Multiple choice

De invoervelden bestaan uit een wit vlak op een oranje
achtergrond met in het grijs een instructie/placeholder.

De opties waarin de gebruiker
tussen verschillende opties
moet kiezen zien er als volgt uit.

HvA-ID of HvA-mailadres

Hoelang duurt deze time-out ongeveer?
1 min

2 min

5 min

10 min

15 min

Wachtwoord

Voeg afbeelding toe
Binnen het formulier waarmee een time-out wordt
toegevoegd is ook de optie om een afbeelding toe te
voegen. Het verschil vergeleken met de invoer velden is
dat er rechts een upload icoontje zichtbaar is die
aangeeft dat je er een bestand aan toe kan voegen.

Voeg afbeelding toe
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STYLE GUIDE: STRUCTUUR

Om een goede structuur te vormen komt op elke pagina het oranje vlak terug samen met een grote hoeveelheid witruite
die rust uitstraalt. Op elke pagina heeft dit vlak een andere positie en functie. Om een duidelijke verdelingen te maken
tussen verschillende elementen op een pagina als het oranje vlak al gebruikt is op de pagina, wordt er een dunne grijze lijn
gebruikt.
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