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Ouders zijn vak op zoek naar nieuwe bronnen, informatie of ervaringen van andere ouders of professionals. Ze verzamelen en bewaren informatie op eigen
computer. De gebruiker (ouder van een kind met een beperking of ene chronische ziekte) heeft een behoefte om een plekje te hebben waar de bronnen, informatie of ervaringen bewaard kunnen blijven – een eigen bibliotheek.
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Op basis hiervan zijn paper-prototypes voor smart online tools ontwikkeld. Samen met end-users, is vorm gegeven aan gewenste online tools.
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METHODE:
User-Centred Design & Agile method & de HBO-ICT Life Cycle.
Het concept ontwerp, de paper-prototype en het proof of Cocept versie van 2Collect en Datahistorie zijn middels 2 focusgroep sessies voor een feedback voorzien en in kleine stappen iteratief (her)ontworpen.
RESULTAAT
2Collect ondersteund de gebruiker in het verzamelen en bewaren van informatie. Hierbij wordt automatisch bijgehouden welke vragen een gebruiker stelt met behulp van 2Find en welke bronnen hierbij bekeken worden. Hierdoor kan de gebruiker altijd terugkijken welke vragen hij heeft gesteld en welke resultaten uit
2Find hierbij bekeken zijn. Deze historie is alleen voor de gebruiker zelf zichtbaar dus andere gebruikers kunnen niet zien welke vragen de gebruiker gesteld
heeft.
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De gebruiker kan op de ‘Mijn vraaghistorie’ zien:

welke vragen hij heeft gesteld en wanner, zodat de gebruiker alle vragen, gesteld op die datum of die periode, en de bijbehorende, bekeken informatie kan
terugzien.
Doordat ook de vraag en data over de vraag zoals de datum wordt bijgehouden, krijgt de gebruiker inzicht in hoe het stellen van vragen vorm is veranderd over
tijd.

Bij voorbeeld: Voorheen werden bijvoorbeeld vooral vragen gesteld over school, maar tegenwoordig meer over sport.
Dit gebeurt automatisch, de gebruiker hoeft niet aan te geven dat hij iets wil bewaren. Het systeem zorgt ervoor dat de gevonden informatie bewaard wordt.
Datahistorie
Vanuit verschillende tools wordt datahistorie opgebouwd en gebruikt. Onder datahistorie wordt het handelen van de gebruiker binnen het systeem verstaan. Dit
handelen leidt tot een zogenaamd dataspoor en door deze datahistorie/dit dataspoor bij te houden kunnen de verschillende tools beter hun doel dienen en kan
de gebruiker terugzien wat hij allemaal gedaan heeft binnen de verschillende tools.


Bij voorbeeld: 2Find kan op basis van datahistorie ook informatie aanbieden die gebruikers met een vergelijkbaar profiel hebben bekeken.
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teren op thema is nog niet mogelijk.

Partners:


De datahistorie wordt weergegeven in zogenaamde panels. Deze zijn
vrij groot dus wanneer er veel datahistorie is, moet de gebruiker lang
scrollen. Om dit tegen te gaan zou er een manier moeten komen om
bijvoorbeeld initieel alleen de vraag en datum te laten zien en wanneer de gebruiker vervolgens hierop klikt de resterende data te tonen.
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TOEPASSING:
De potentieel grote hoeveelheid aan data vraagt om een schaalbare data opslag die voldoet aan diverse eisen. Om de functionaliteit van dit tool te berei-
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ken is een data ecosysteem nodig.

