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1. Inleiding
Dit plan van aanpak is bedoelt om het project en de werkzaamheden inzichtelijk te maken.
Dit plan beschrijft hoe het project tot stand is gekomen, wat de doelstellingen zijn, welke
werkzaamheden er uitgevoerd dienent te worden en welke tussen- en eindproducten
hieruit voortkomen. Paragraaf 1.1 omvat een korte uitleg over het bedrijf Newcandle, waar
dit project voor uitgevoerd wordt. Paragraaf 1.2 bevat een leeswijzer waarin staat wat er
verder in dit document te lezen valt.

1.1 Newcandle
Newcandle is een tweemansbedrijf, actief in de branche van presentatiematerialen. Ze
verkopen onder andere digitale presentatieschermen aan het onderwijs en het MKB, en
richten zich met name op de zakelijke markt. Newcandle is een jong bedrijf dat 3 jaar
ervaring heeft in de verkoop van beamerlampen aan onderwijsinstellingen. Vervolgens zijn
zij het assortiment gaan uitbreiden met beamers, touchscreens etc. De klanten van
Newcandle zijn voornamelijk onderwijsinstellingen en het MKB. Dat is dan ook waar wij zij
de focus op leggen. Voorbeelden hiervan zijn basisscholen, middelbare scholen, hotels en
vergadercentra. Aan hen levert Newcandle beamers, touchscreens, digiborden en
beamerlampen.
Voor de beamers en touchscreens verzorgen zij ook de montage, installatie en technische
ondersteuning. Voor beamerlampen is er nauwelijks ondersteuning nodig en worden de
producten alleen naar de klant verzonden. Hier komt geen montage aan te pas.
Voor de beamerlampen heeft Newcandle voornamelijk naamsbekendheid gegenereerd door
middel van het versturen van emails naar onderwijsinstellingen door heel Nederland. Deze
stuurde hen dan een mailtje terug met een prijsaanvraag. Bij akkoord werden de
beamerlampen dan geleverd en de factuur via de email verzonden. Daarna heeft Newcandle
het productassortiment sinds kort vergroot met beamers en touchscreens. Hier moeten ook
whiteboards en prikborden bij komen. Voor beamers en touchscreens heeft Newcandle
deze mailactie tot nu toe één keer uitgevoerd. Dan worden zij benaderd met een offerte
aanvraag voor een bepaalde opdracht. Zij schrijven hiervoor een offerte en bij akkoord
vraagt Newcandle om een aanbetaling van 40 procent. Wanneer zij die hebben ontvangen
worden de producten besteld, bezorgd en, indien gewenst, gemonteerd en geïnstalleerd.
Omdat er binnen het bedrijf niet de expertise is op het gebied van multimedia design is het
verstandig om zo nu en dan contact te hebben met een externe expert. Dit contact kan
gebruikt worden om te sparren over bijvoorbeeld het (interaction) design of de
testmethodiek. Dit voorkomt dat er tunnelvisie ontstaat.

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk twee worden de probleemstelling, doelstelling en gewenste resultaat
besproken. In hoofdstuk drie staan de werkzaamheden, projectplanning en tussen- en
eindproducten genoemd. Hoofdstuk vier omschrijft de uitgangssituatie zoals deze bij
aanvang van het project is.

2. Opdrachtomschrijving
Binnen dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de probleemstelling, doelstelling en het
resultaat van het project.

2.1 Probleemstelling
Door de uitbreiding van het assortiment is de webshop niet meer up-to-date. Daarbij is de
huidige webshop is nooit getest op gebruiksvriendelijkheid. Ook zijn de nieuwe producten
zijn nog niet online in de markt gezet. Newcandle heeft niet de technische en meest
accurate kennis om dit te verwezenlijken.

2.2 Doelstelling
Newcandle wil met de uitbreiding van het productassortiment een nieuwe markt aanboren
om de naamsbekendheid, het aantal klanten en de omzet te verhogen door middel van een
high fidelity (hifi) webshop. Na lancering van de webshops dienen het aantal verkopen en
het aantal (nieuwe) klanten te stijgen. De uniformiteit moet gewaarborgd worden en de
webshop moet aansluiten bij de wensen van de doelgroep.

2.3 Resultaat
Een geteste hifi weshop, waarbij de user-experience en usability van groot belang zijn. Dit
zal ontwikkeld worden op basis van een ontwerprapport, marketingcommunicatieplan en
onderzoeksrapport. Er dienen twee webshops te komen, namelijk beamers&touchscreens.nl
en whiteboards&prikborden.nl. Beamers&touchscreens.nl bestaat reeds en kan gebruikt
worden als input voor een nulmeting. De student dient whiteboards&prikborden.nl te
ontwikkelen. Bij deze webshops dient er consistentie te zijn in de vormgeving. Ook moet het
herkenbaar zijn dat deze webshops vallen onder het bedrijf Newcandle. De webshop voor
beamers&touchscreens is al zo goed als afgerond. De student dient de webshop
whiteboards&prikborden te ontwikkelen en ontwerpen, deze wordt ondersteund door een
marketingcommunicatieplan en wordt tevens getest op het gebied van
gebruiksvriendelijkheid. Daarbij kunnen de webshops beamers&touchscreens en
whiteboards&prikborden nog worden aangepast aan de hand van de testresultaten.

3. Projectaanpak
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden beschreven, hierbij is een projectplanning en
worden de tussenproducten en eindproducten opgesomd.

3.1 Werkzaamheden
-

-

-

Plan van aanpak schrijven
Onderzoeken doen als voorbereiding op het marketingcommunicatieplan, hier vallen
onder
o Concurrentieonderzoek, hierbij wordt een overzicht gemaakt naar de
concurrentie van whiteboards&prikborden.nl en wat de plus- en minpunten
van hun websites zijn
o Doelgroeponderzoek, een onderzoek naar de doelgroep voor
whiteboards&prikborden.nl
o Macro en Meso analyse, in de macro-analyse wordt onderzoek gedaan naar
de economische, demografische, technologische en politiek-juridische
kenmerken van de markt. Dit zijn kenmerken waar het bedrijf geen invloed
op heeft. In de meso-analyse wordt onderzoek gedaan naar zaken waar het
bedrijf niet direct maar wel indirect invloed op kan uitoefenen. Dit zijn zaken
als distributie en concurrentie.
o SWOT analyse, in deze analyse worden de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen voor het bedrijf uiteengezet. Zo kan er gekeken worden waar
Newcandle met whiteboards&prikborden.nl op kan inspelen of waar juist
rekening mee gehouden moet worden.
o Specifieke kenmerken van de zakelijke markt analyseren. Newcandle werkt
voor het MKB en onderwijs en dit is een andere markt dan de consumenten
markt en zal dus ook op een andere manier benaderd moeten worden. Er
moet onderzoek gedaan worden naar hoe deze markt te bereiken is.
Marketingcommunicatieplan opstellen
o Resultaten van onderzoeken verwerken in marketingcommunicatieplan
o Doelstellingen voor whiteboards&prikborden.nl opstellen. Dit zullen onder
andere een missie en visie zijn, maar kan ook bestaan uit een algemene
doelstelling, communicatiedoelstellingen en marketingdoelstellingen.
o Strategie beschrijven. Hier wordt omschreven op welke doelgroep
whiteboards&prikborden zich gaat focussen. Hier worden conclusies
getrokken naar aanleiding van het doelgroeponderzoek, concurrentie-analyse
en het onderzoek naar de kenmerken van de zakelijke markt. De markt wordt
gesegmeteerd en de positionering wordt bepaald.
o Positioneringsmap maken. De gekozen positionering wordt verwerkt in een
positioneringsmap waar ook de concurrenten in verwerkt zullen worden.
o Businessmodel opstellen. Om alles inzichtelijk in kaart te brengen wordt een
businessmodel opgesteld.
Nulmeting (expert-test) uitvoeren, hiervoor moeten een aantal deelactiviteiten
worden uitgevoerd
o Testplan opstellen:
 Onderzoek doen naar testmethodieken






-

-

-

-

Onderzoeksvragen opstellen
Usability-aspecten waarop getest gaat worden beschrijven
Testtaken beschrijven
Scoreformulieren waarop de resultaten van de tests verwerkt worden
opstellen
o Expert-test uitvoeren op de website beamers&touchscreens.nl
o Resultaten van de test verwerken in testrapport
Ontwerprapport opstellen, hier vallen een aantal activiteiten onder
o User needs en site objectives opstellen
o Functional specifications en content requirements beschrijven
o Interaction design en information architecture bepalen
o Information design, interface design en navigation design ontwikkelen
o Visual design ontwerpen
Ontwikkelen en ontwerpen prototyhpe whiteboards&prikborden.nl aan de hand van
het ontwerprapport
Testen van het prototype whiteboards&prikborden.nl door middel van een
gebruikerstest op het gebied van usability, hier vallen een aantal deelactiviteiten
onder
o Testplan opstellen:
 Onderzoek doen naar testmethodieken
 Onderzoeksvragen opstellen
 Usability-aspecten waarop getest gaat worden beschrijven
 Testtaken beschrijven
 Scoreformulieren waarop de resultaten van de tests verwerkt worden
opstellen
o Gebruikerstest uitvoeren op de website whiteboards&prikborden.nl
o Resultaten van de test verwerken in testrapport
Naar aanleiding van de uitgevoerde test eventuele aanpassingen doorvoeren in:
o Ontwerprapport
o Website beamers&touchscreens.nl
o Prototype whiteboards&prikborden.nl
Overdragen van het project aan Newcandle met adviesrapport over hoe de webshop
in de toekomst verbeterd kan worden

3.2 Projectplanning
Fase
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Onderzoekfase
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Ontwerpfase
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 Strategiebeschrijving
 Positioneringsmap maken
 Doelstellingen opstellen
 Businessmodel opstellen
 Testplan opstellen
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beamers&touchscreens.nl
 Ontwerprapport opstellen
o User needs en site objectives
opstellen (doelgroeponderzoek)
o Functional specifications en
content requirements beschrijven
o Interaction design en information
architecture bepalen (information
architecture wordt ondersteund
met behulp van een architectural
approach, waarbij getoond wordt
in welke volgorde de informatie
getoond wordt (aantal categorieën
en hoe men tot deze categorie
komt op de webshop))
o Information design, interface
design en navigation design
ontwikkelen (ondersteund door
flow-charts en use-cases die de
navigatie structuur weergeven en
wireframes die de lay-out van de
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3.3 Methodes en technieken
De fasering is gemaakt met behulp van de projectmanagementmethode van Roel Grit, P6.
Waarbij het project wordt opgestart, vervolgens ingericht (met behulp van plan van
aanpak). Hierna wordt het project uitgevoerd (dit heten de uitvoeringsfases, deze heb ik zelf
de namen: onderzoeksfase, verwerkingsfase, nulmeting, ontwerpfase, testfase en
verbeterfase gegeven). Dit wordt gedaan met behulp van de SOSTAC-methode voor het
maken van het marketingcommunicatieplan en de methode van Jesse James Garrett (The
Elements of User Experience) voor de ontwikkeling van de webshop. Vervolgens komt fase
5, de oplevering van de projectresultaten en daarna het afsluiten van het project.
Voor het ontwerpen van de webshop worden binnen de methode van Jesse James Garrett
enkele andere methodes en technieken gebruikt welke ook in de planning al worden
weergegeven. Om tot de user needs te komen moet er een onderzoek gedaan worden
binnen de doelgroep naar wat de wensen van de gebruikers zijn met betrekking tot de
webshop.

De information architecture wordt ondersteund met behulp van een architectural approach,
waarbij getoond wordt in welke volgorde de informatie getoond wordt (aantal categorieën
en hoe men tot deze categorie komt op de webshop).
Om de navigatiestructuur te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van flow-charts. Op deze
manier kan snel inzichtelijk gemaakt worden hoe de navigatie binnen de webshop in elkaar
steekt en op welke manier een bepaalde pagina bereikt kan worden. Daarbij worden ook
use-cases gemaakt welke mogelijke scenario’s weergeeft voor bepaalde handelingen (bijv.
welke stappen er doorlopen moeten worden om een whiteboard te bestellen).
Bij het visual design worden mock-ups gemaakt om voorbeelden te geven van het
uiteindelijke ontwerp van de webshop.

3.4 Tussenproducten en eindproducten
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4. Uitgangssituatie
Op dit moment is de website van beamers-en-touchscreens.nl zo goed als afgerond en deze
wordt dus gebruikt voor als nulmeting voor de webshop whiteboards-en-prikborden.nl.
Meer dan de productinformatie en bedrijfsinformatie van Newcandle is er niet aanwezig en
dus zal de website whiteboards-en-prikborden.nl volledig ontwikkeld en ontworpen moeten
worden.

Bijlage B: Ontwerprapport

Ontwerprapport
Whiteboards&Prikborden.nl

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave....................................................................................................................................... 17
1.

Inleiding.......................................................................................................................................... 18

2.

Methodiek ...................................................................................................................................... 19

3.

Onderzoek ...................................................................................................................................... 21

4.

Functioneel ontwerp ...................................................................................................................... 23

5.

Technisch ontwerp ......................................................................................................................... 26

6.

Grafisch Ontwerp ........................................................................................................................... 30

1. Inleiding
Het doel van dit rapport is om een beeld te geven van de werkzaamheden die zijn
uitgevoerd om tot het ontwerp van de website (www.whiteboards-en-prikborden.nl) te
komen.
Om tot dit ontwerp te komen is gekozen om de aanpak van Jesse James Garrett te volgen.
De methode genaamd “The elements of user experience” komt tot een gebruiksvriendelijk
eindproduct door vijf verschillende fases te doorlopen.
In hoofdstuk twee zal eerst uitgelegd worden wat de methodiek van Jesse James Garrett
inhoudt, in hoofdstuk drie zal het volgende besproken worden:
-

Site objectives
User Needs

In hoofdstuk vier zal het gaan over het nemen van beslissingen ten opzichte van het
eindproduct. Ook komt in hoofdstuk drie aan bod:
-

Mindmap koppelingen
Vastleggen van eisen

In hoofdstuk vijf zal worden ingegaan op de totstandkoming van de structuur van het
eindproduct. Ook zullen enkele gebruikers scenario’s beschreven worden.
In hoofstuk zes gaat het over het vormgeven van het zogenaamde skelet van de website.
Ook komt hier de navigatie van de website aan bod, welke is uitgewerkt tot een flow-chart.
In hoofdstuk zeven zal het uiteindelijke ontwerp van de webshop getoond worden aan de
hand van mock-ups.

2. Methodiek
Voor dit project is gekozen om gebruik te maken van de methode van Jesse James Garrett.
De methode heet “The elements of user experience”. Hieronder volgt een beknopte
beschrijving van deze methode en vervolgens zal de keuze voor deze methode worden
toegelicht.
‘The Elements of User Experience’ is een
methode voor het ontwikkelen van
websites waarbij de gebruikers van de
uiteindelijke website centraal staan. In
het proces worden vijf zogenaamde
“planes” doorlopen. Deze planes zijn de
stappen die genomen worden om
uiteindelijk tot een website te komen die
gebruiksvriendelijk en effectief is. Dit hele
proces is er op gericht dat geen enkele
actie van de gebruiker op de site gebeurd
zonder dat de ontwerper dat voor ogen
had.
Dit betekent dat iedere mogelijke actie
van tevoren is bepaald en dat de
verwachtingen van de gebruiker gedurende het hele proces zijn vastgelegd.
Bron: The Elements Of User Experience – Jesse James Garrett

Iedere beslissing met betrekking tot het ontwerpen van de website komt aan bod in de vijf
planes van Jesse James Garrett. Iedere keuze die gemaakt wordt heeft invloed op datgene
wat in de volgende plane gedaan zal moeten worden. Bij deze methode hoeft werk wat in
de volgende plane gedaan moet worden niet te wachten tot de plane ervoor voltooid is. Het
werk kan elkaar overlappen maar voordat de volgende plane voltooid kan worden moet de
voorgaande plane eerst afgerond zijn.
Als we van onder naar boven kijken komen we in de hieronder beschreven volgorde langs
de planes. Elke plane verder komt dichter bij het eindresultaat en zal een concreter beeld
geven van hoe de website er uiteindelijk uit komt te zien. De plane die als eerst doorlopen
wordt is de “Strategy plane”. Datgene wat de gebruiker nodig heeft om zijn doelen te
behalen is de primaire taak waar een website aan zal moeten voldoen. We zullen eerst
moeten begrijpen wat deze doelen van de gebruiker inhouden en wat de gebruiker
verwacht van de website. Pas wanneer dit duidelijk in kaartis gebracht kunnen we verder
gaan met het ontwikkelen van de website.

Naast datgene wat de gebruikers willen, zijn er natuurlijk de doelen die de opdrachtgever
zelf heeft. De opdrachtgever wil wat bereiken met de site en dat hoeft niet altijd hetzelfde
te zijn als wat de gebruiker op de site wil zien. Er zal hier goed moeten worden gekeken hoe
deze twee dingen samen kunnen gaan en een goede afstemming gevonden worden. De

producten die tijdens dit gedeelte van het ontwerp opgeleverd woren vormen de basis van
de “Scope plane”.
Na de “Strategy plane” volgt de “Scope plane”. In de “Strategy plane” zijn de verwachtingen
van de gebruikers en de opdrachtgever naar voren gekomen. Dit zal fungeren als de basis
voor de “functionele specificaties” die tijdens deze plane gevormd worden. Hier zal worden
beschreven welke mogelijkheden het uiteindelijke product minimaal moet bevatten.
Daarnaast worden de “inhoudelijke specificaties” (content) gevormd. Deze specificaties
beschrijven wat er op het gebied van infomatie minimaal moet terug komen op de website.
De “Structure plane” gaat in op hoe het systeem reageert op de gebruiker. Dit noemen we
het “interaction design” van de website. Hier wordt rekening gehouden met alles wat de
gebruiker kan doen en hoe het systeem daarop zal reageren. Om ervoor te zorgen dat de
gebruiker de best mogelijke ervaring heeft zal er worden gekeken naar verschillende
situaties die kunnen voorkomen tijdens het gebruik van de website. Op gebeid van de
informatie die de website bevat zal er een structuur moeten worden aangebracht, ook dit
zal in deze plane worden bepaald.
Er zal een keuze gemaakt moeten worden hoe de informatie naar de gebruiker gebracht
wordt. De keuzen die daarin worden gemaakt zullen daardoor bepalen hoe de informatie
structuur eruit komt te zien. Dit is waar het over gaat in de “Skeleton plane” en bestaat uit
drie facetten. Op zowel de visuele kant als de informatieve kant zal er rekening gehouden
moeten worden met hoe de informatie naar de gebruiker wordt gebracht. De informatie
moet zo gebracht worden dat de gebruiker van het systeem meteen begrijpt wat er bedoeld
wordt. Een voorbeeld waar aan gedacht moet worden is de manier waarop de gebruiker kan
navigeren op de website. Dit zal voor de gebruiker visueel te begrijpen moeten zijn, maar
ook de volgorde zal een duidelijke logica moeten bevatten.
Tot slot wordt de laatste plane doorlopen : de “Surface plane”. Op deze plane staat het
uiteindelijke visuele ontwerp van het systeem centraal. Er wordt gekeken hoe het product
er precies uit komt te zien en of daarbij rekening wordt gehouden met alle hiervoor
doorlopen planes. Alles zal op elkaar aan moeten sluiten om tot een samenhangend
eindproduct te komen.

3. Onderzoek
In dit hoofdstuk worden de site objectives en user needs besproken.
Site Objectives
Probleemstelling:
“Door de uitbreiding van het assortiment is de webshop niet meer up-to-date. Daarbij is de
huidige webshop is nooit getest op gebruiksvriendelijkheid. Ook zijn de nieuwe producten
nog niet online in de markt gezet. Newcandle heeft niet de technische en meest accurate
kennis om dit te verwezenlijken.”
Doelstelling:
“Newcandle wil met de uitbreiding van het productassortiment een nieuwe markt aanboren
om de naamsbekendheid, het aantal klanten en de omzet te verhogen door middel van een
high fidelity (hifi) webshop. Na lancering van de webshops dienen het aantal verkopen en
het aantal (nieuwe) klanten te stijgen. De uniformiteit moet gewaarborgd worden en de
webshop moet aansluiten bij de wensen van de doelgroep.”
User Needs
De user needs zijn onderzocht aan de hand van de volgende vragen:
“Hoe gaat u te werk als u een webshop bezoekt? (bv. Snel en doelgericht, Of eerst “
rondkijken”?)”
Hieruit kwam naar voren dat de personen graag snel en doelgericht op een webshop naar
het gewenste product gaan.
“Heeft het design van de webshop invloed op uw koop gedrag ( zo ja waarom?)”
Hier kwam veel uit naar voren dat men het design belangrijk vind. Een goed design draagt bij
aan een goede usability en een prettige ervaring met de webshop.
“In hoeverre wilt u op de hoogte gehouden worden van Acties / Aanbiedingen als u zich in
de webshop bevindt?”
Dit bleek geen belangrijk punt, wel vind men dat het tonen van acties/aanbiedingen op de
homepagina gelijk een inzicht geeft in het assortiment. Dit wordt als prettig ervaren.
“Vind u het prettig een account aan te kunnen maken op de webshop?”
Veel mensen bleken dit prettig te vinden. Hierdoor wordt het als terugkerende klant
gemakkelijker gemaakt, omdat men niet steeds gegevens hoeft in te vullen.

“Waar hecht u de meeste waarde aan op een webshop? Keuzemogelijkheden: prijs, service,
(juiste) productinformatie, levertijd”
Hierbij kwam naar voren dat mensen het belangrijk vinden dat er goede informatie over de
producten te vinden is. Prijs en service volgden net daar achter. Levertijd bleek van
ondergeschikt belang. Als een levering bij de ene webshop langer duurt dan bij de ander dan

is dit voor veel mensen geen reden om het product niet hier te kopen. Echter is gebleken dat
dit voor de zakelijke markt anders ligt. Daar zijn de bestelde producten vaak snel nodig en
daarom is een snelle levering wel van belang.
Uit deze interviews kwamen de user needs voort:
- Overzichtelijk design en goede usability van de webshop
- Bij producten de prijs en specificaties duidelijk vermelden
- Snel bestelproces
- Zorgen voor de juiste productinformatie, scherpe prijzen en goede service. Snelle
levering is voor veel zakelijke klanten van groot belang.
- Optie om account aan te maken
- Juiste informatie en afbeeldingen bij de producten

4. Functioneel ontwerp
Voor het functioneel ontwerp zijn systeemeisen bepaald. Hiervoor is eerst een mindmap
gemaakt. De mindmap zet de vooraf bepaalde onderdelen van de webshop in kaart. De
systeemeisen kunnen teruggekoppeld worden aan de mindmap en op een plek gezet
worden in de webshop. Deze mindmap is samengesteld aan de hand van de user needs en
site objectives. De mindmap bestaat uit drie categorieën, namelijk; navigatie, design en
informatie. Onder navigatie vallen de pagina’s en mogelijkheden voor navigatie. Onder
design vallen zaken die betrekking hebben op teksten, indeling en grafische elementen. De
categorie informatie omvat in hoofdpunten welke informatie op de webshop getoond moet
worden.

De systeemeisen zijn vastgesteld aan de hand van de MoSCoW methode en onderverdeeld
in vijf categorieën. De vijf categorieën zijn:
- Functionele eisen: Wat moet de webshop allemaal kunnen voor de gebruiker?
- Integriteit eisen: Hoe gaat de webshop om met gevoelige informatie?
- Interface eisen: Waar moet de vormgeving en usability van de webshop aan voldoen?
- Operationele eisen: Wat is er allemaal nodig om de webshop goed te laten werken?
- Technische eisen: Waar moet de webshop technisch gezien aan voldoen?
De eisen krijgen een prioritering aan de hand van de MoSCoW methode:
Must have this:
Deze eis moet in de webshop verwerkt worden, zonder is de webshop niet bruikbaar.
Should have this if at all possible:
Deze eis is zeer gewenst, maar zonder is de webshop ook bruikbaar.
Could have this if it does not affect anything else:
Deze eis mag alleen aan bod komen als er genoeg tijd is.
Won’t have this but would like to have this in the future:

Deze eis zal in dit project niet aan bod komen maar zou in de toekomst, bij een
ander/vervolg project, interessant zijn.
Om de prioritering duidelijk aan te geven is aan elke prioritering een cijfer verbonden. Bij
elke eis zal een cijfer (prioritering) gegeven worden:
1 – Deze eis is een must have
2 – Deze eis is een should have
3 – Deze eis is een could have
4 – Deze eis is een won’t have
Functionele Eisen
1 – Gebruikers kunnen product informatie opzoeken.
1 – Gebruikers kunnen producten kopen.
1 – Gebruikers kunnen producten op categorie zoeken.
1 – Gebruikers kunnen door middel van een zoekterm producten zoeken.
1 – Gebruikers kunnen foto’s van producten zien.
3 – Gebruikers kunnen producten vergelijken.
1 – Gebruikers kunnen een account aanmaken.
1 – Gebruikers kunnen in-en uitloggen op hun account.
4 – Gebruikers kunnen aankopen via sociale media delen.
4 – Gebruikers kunnen aanbiedingen via sociale media delen.
4 – Gebruikers kunnen producten via sociale media delen.
1 – Gebruikers kunnen algemene informatie over producten opzoeken.
1 – Gebruikers kunnen in contact komen met Whiteboards&Prikborden.nl
2 – Gebruikers kunnen aangeven waar ze hun aankoop willen ontvangen.
1 – Gebruikers kunnen via Ideal afrekenen.
3 – Gebruikers kunnen via paypal/creditcard afrekenen.
1 – Gebruikers kunnen via een beveiligde verbinding afrekenen.
Integriteit Eisen
1 – Persoonlijke gegevens zoals betaalgegevens, adresgegevens en emailadressen worden
niet vrijgegeven of kenbaar gemaakt aan andere gebruikers of bedrijven.
2 – Gebruiker kan alleen inloggen na email verificatie en aangemaakt wachtwoord.
Interface eisen
1 – De gebruiker moet makkelijk kunnen inloggen.
1 – De gebruiker moet in zo min mogelijk stappen de handelingen kunnen voltooien.
1 – De gebruiker moet snel en makkelijk een product kunnen vinden.
1 – De gebruiker moet simpel en snel prijzen kunnen vinden.
1 – De gebruiker moet product informatie simpel en snel kunnen vinden.
4 – De gebruiker moet overal in de webshop kunnen zien als wie hij is ingelogd.
2 – De gebruiker moet overal in de webshop kunnen zien waar hij zich in de webshop
bevindt.
2 – De gebruiker moet duidelijk kunnen zien welke elementen interactief zijn.
1 – Er moet in de webshop een grote mate van consistentie zijn.
4 – De webshop zou “mooie” overgangs effecten via jQuery moeten hebben.
2 – Gebruiker kan inloggegevens opvragen indien de gebruiker de inloggegevens is vergeten.

Operationele eisen
1 – Het moet voor de gebruiker erg makkelijk zijn om van de homepagina naar een product
te gaan en dit vervolgens af te rekenen.
Technische eisen
1 – De webshop moet worden gemaakt in HTML5
1 – De webshop moet worden opgemaakt in CSS3
4 – De webshop kan gebruik maken van jQuery om mooie effecten te krijgen.
1 – De webshop moet te gebruiken zijn in alle browsers.
1 – De webshop moet hetzelfde werken in alle browsers.
1 – De webshop moet er hetzelfde uitzien in alle browsers.

5. Technisch ontwerp
In het technisch ontwerp komt het information design en de information architecture naar
voren. Daarnaast wordt het navigation design besproken.
Information Design
In het information design wordt gelet op keuzes in situaties.
Het menu zal bestaan uit de productcategorieën. Op deze manier kunnen de bezoekers snel
het gewenste product vinden en bestellen.
De winkelwagen, zoekfunctie en het inlogsysteem zullen bovenaan de pagina, in de header,
te vinden zijn.
Er worden heldere buttons gebruikt voor bijvoorbeeld de bestelknop. Deze moeten er
duidelijk interactief uitzien zodat bezoekers gemakkelijk kunnen bestellen.
Voor enkele functies worden iconen gebruikt. Namelijk:
- Telefoon bij telefoonnummer
- Social Media logo’s
- Iconen voor de services (snelle levering, persoonlijke service, scherpe prijzen)
Information Architecture
De structuur is een top-down approach, zoals hieronder te zien is.

Bij de webshop zal de gebruiker vanaf de homepagina (bovenste bolletje) kunnen navigeren
naar de overzichtspagina’s met producten (tweede rij bolletjes). Hierna kan de klant een
product selecteren en bestellen.

Navigation Design
Het navigation design wordt toegelicht aan de hand van een flow-chart. Hier worden tevens
use cases en enkele scenario’s besproken.
Het navigation design toont hoe de gebruiker kan navigeren op de webshop. Hierbij is als
einddoel van de gebruiker gesteld; een bestelling plaatsen.

De use case omschrijft de belangrijkste handeling, namelijk het plaatsen van een bestelling.
Hiervoor is een ideaal pad uitgestippeld, welke het efficiëntst werkt. Tevens zijn hier
exception scenario’s bij gemaakt, enkele zaken die het ideale pad zouden kunnen
belemmeren en hoe deze voorkomen kunnen worden.
-

Bezoeker komt op homepagina van Whiteboards&Prikborden.nl terecht.
Bezoeker gaat naar product overzichtspagina.
Bezoeker klikt op het gewenste product.
Bezoeker klikt op bestel-knop.
Bezoeker klikt op winkelwagen
Bezoeker klikt op doorgaan naar afrekenen.
Bezoeker vult bezorggegevens in, kiest optioneel voor account aanmaken en klikt op
bestellen.
Bezoeker komt in betaalomgeving en kiest betaalmethode.
Betaling vindt plaats via gekozen betaalmethode.
Bezoeker komt op pagina met melding dat bestelling succesvol is verwerkt.

Exceptions:
1. Bezoeker ziet niet duidelijk waar hij moet klikken om te bestellen.
Duidelijke button maken zodat bezoeker hem niet kan missen.
2. Bezoeker begrijpt niet wat hij moet invullen.
Duidelijke en korte instructies bij invulvelden geven.
3. Bezoeker vult niet geldige gegevens in.
Melding geven dat de gegevens niet kloppen en eventueel voorbeeld geven wat verwacht
wordt.
4. Betaling lukt niet.
Melding geven dat betaling niet gelukt is, wijzen op eventuele problemen en nog een keer
proberen.

Information Design
Het information design bepaalt de manier waarop de informatie op de webshop getoond
wordt. Dit is het vervolg op de flow-charts. Het information design wordt weergegeven door
middel van een wireframe. Op het wireframe komen de systeemeisen en de flow-chart
samen, en wordt de template voor de webshop gemaakt. Op basis van het wireframe wordt
het grafisch ontwerp ingevuld.
Hieronder is het wireframe voor de bestelomgeving (het invullen van de adresgegevens en
aanmaken van een account) weergegeven.

6. Grafisch Ontwerp
Hier worden de mock-ups van het design van de webshop getoond.
Hieronder worden twee screenshots van de hoofdpagina getoond. De eerste geeft het
bovenste gedeelte van de homepagina weer. Hier is gekozen voor het eerder beschreven
menu en de indeling van de header (met zoekfunctie, winkelwagen en inlogsysteem).
Tevens staat hier het telefoonnummer met bijbehorend icoon. Daaronder staan de services
die Whiteboards&Prikborden.nl biedt, met bijbehorende iconen.
Het tweede screenshot toont de meest verkochte producten die onder de banner worden
weergegeven. Hierdoor kunnen klanten snel een bepaald product vinden. Ook wordt
hierdoor een inzicht gegeven in het assortiment en de gehanteerde prijzen. In de interviews
voor de user needs is besproken dat het prettig is als dit op de homepagina al zichtbaar is.

De product overzichtspagina’s, waar via het menu naar genavigeerd kan worden, zijn erg
belangrijk. Hier moeten de afbeeldingen en titels al voldoende informatie over het product
geven. Tevens is het belangrijk dat de prijs hier getoond wordt. De productpagina’s zelf
tonen nog wat meer specificaties en informatie over het product.
Uit de testfase is gebleken dat het handig is als er een bestel-button bij de producten op
deze pagina’s wordt geplaatst. Dit is in het screenshot hieronder te zien.
In de header worden op deze pagina’s nogmaals de voordelen van
Whiteboards&Prikborden.nl getoond om nadruk te leggen op de geleverde service.

De winkelwagen zal er simpel uitzien. Hier wordt enkel een overzicht van de producten
getoond met twee buttons, ‘winkelwagen bijwerken’ (voor als klanten in de winkelwagen
een product toe willen voegen of willen verwijderen) en ‘doorgaan naar afrekenen’.
De betaalomgeving is eveneens simpel. Hier moeten enkele adresgegevens ingevuld worden
en kan gekozen worden om een account aan te maken (in dat geval dient er een
wachtwoord te worden ingevuld). Vervolgens moet er een betaalmethode gekozen worden
en kan de klant de bestelling afronden.
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1. Inleiding
Voor de webshop Whiteboards&Prikborden (onderdeel van Newcandle) wordt hier het
marketingplan besproken.
In dit document worden de huidige marktsituatie, positionering en het business model van
Whiteboards&Prikborden uitgezet. Dit wordt onderbouwd met verschillende bronnen en de
theorie uit het boek Het Marketingplan van Marian Burk Wood.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de hoofdstukken.
In hoofdstuk twee wordt eerst de situatieanalyse behandeld. Hiervoor is onderzoek gedaan
naar de markt, de concurrenten, afnemers en distributie. Er is een Macro-analyse
uitgevoerd met behulp van de DESTEP-methode. Daarnaast is er een Meso-Analyse
uitgevoerd waarbij een concurrentie-analyse is gedaan, tevens is hier een
doelgroeponderzoek uitgevoerd en is er gekeken naar de distributie.
Hier is ook een SWOT-analyse en Positioneringsmap gemaakt om alles goed overzichtelijk te
hebben.
In hoofdstuk drie wordt de strategie beschreven. De doelstellingen van de webshop worden
benoemd. De targeting en positionering bij het idee worden uitgebreid beschreven. De
tactieken, actie en controlemomenten komen aan bod waardoor het geheel duidelijk vorm
krijgt.
Hoofdstuk vier is wellicht het grootste en het meest uitgebreide hoofdstuk, dankzij het
business model. Daar worden de verschillende elementen van het business model
behandeld, zoals de waardepropositie en alle zaken die daarmee samenhangen. Ook is er
een beschrijving van de doelgroep gemaakt.

2. Situatie-Analyse
In dit hoofdstuk wordt de uitgangspositie geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit een macro-analyse,
een meso-analyse en een positioneringsmap van de concurrenten.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de Macro-analyse en de Meso-analyse. De Macro-analyse is een
analyse van de Macro-omgeving. De Macro-omgeving zijn factoren waar het bedrijf geen invloed op
heeft. In de Meso-analyse wordt gekeken naar de Meso-omgeving. De Meso-omgeving zijn factoren
waarmee het bedrijf niet direct maar wel indirect op de omgeving kan inspelen.

2.1 Macro-Analyse
In dit deelhoofdstuk wordt gekeken naar de Macro-omgeving. De macro-omgeving bestaat
uit factoren waar het bedrijf geen invloed op heeft. Toch moet hier goed rekening mee
worden gehouden omdat ze wel invloed kunnen hebben op het bedrijf. Er zal worden
gekeken naar verschillende factoren namelijk de demografische, economische, sociaal –
culturele, technologische, ecologische en politiek – juridische factoren.
2.1.1

Demografisch

De webshop Whiteboards&Prikborden, en Newcandle in het algemeen, richt zich vooral op
het primair- en voortgezet onderwijs binnen Nederland en Belgie. In eerste instantie wordt
de aandacht vooral op Nederland gericht. In 2013 waren er in Nederland 7.261 scholen
binnen het primair onderwijs (bron:
http://www.stamos.nl/index.rfx?verb=showitem&item=2.24&view=table) en 645 scholen
binnen het voortgezet onderwijs (bron:
http://www.stamos.nl/index.rfx?verb=showitem&item=5.24&view=table).
De potentiële doelgroep bestaat uit 7.906 scholen.
2.1.2

Economisch

Sinds 1995 is er een enorme stijging aan uitgaven van onderwijsinstellingen per leerling.
Aangezien er met de webshop vooral gericht wordt op het primair- en voortgezet onderwijs
staan hieronder twee grafieken met betrekking tot uitgaven voor deze onderwijsvormen.

Bron: http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/onderwijs/cijfers/kerncijfers/onderwijsdashboard.htm

Bron: http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/onderwijs/cijfers/kerncijfers/onderwijsdashboard.htm
De uitgaven van het onderwijs zijn de laatste 20 jaar flink gestegen, er zal door
onderwijsinstellingen dus niet bespaard worden op materiaal wat simpelweg nodig is in het
onderwijs (zoals whiteboards, markers etc.).
2.1.3

Sociaal-Cultureel

Nederland is een welvarend en modern land. Een kenmerk daarvan is het aantal mensen dat
toegang tot een PC heeft. Uit onderzoek is gebleken dat 98% van de mensen (12 tot 75
jaar)een computer bezit. (desktop en/of laptop)
Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=0-2&D2=06&D3=a&HDR=G1&STB=T,G2&VW=T
Ook onderwijsinstellingen zullen in het bezit van computers zijn met een
internetaansluiting.

2.1.4

Technologisch

In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan technologische vooruitgang. Het is
normaal dat elke onderwijsinstelling computers met internetaansluiting hebben om zo
producten op de webshop te kunnen bestellen.
2.1.5

Ecologisch

Het factureren kan op een ‘groene’ (milieuvriendelijke) manier. Door gebruik te maken van
digitale facturen in plaats van papieren facturen kan het milieu gespaard worden. Door te
besparen op het gebruik van papieren facturen krijgt Whiteboards&Prikborden een groen
imago.
Het is ook steeds makkelijker om via internet, digitaal, te betalen (via IDeal) hierdoor zijn er
geen papieren overschrijfkaarten meer nodig en ook dit is goed voor het milieu.
2.1.6

Politiek-Juridisch

Nederland is een echt handelsland. Dit houdt in dat de Nederlandse overheid bedrijven
stimuleert om zich te vestigen in Nederland. Dit doen ze onder andere door subsidie en
belastingvoordelen maar onze winkel heeft hier op zich geen profijt bij aangezien we niet
voldoen aan de eisen voor deze stimulans. Daarnaast wordt het onderwijs gesubsidieerd
door de overheid.
Ook zijn er natuurlijk regels waar een webshop zich aan moet houden. Denk hierbij aan het
14 dagen retourrecht maar ook aan regelgeving met betrekking tot email reclame. Al deze
regels zijn terug te vinden op
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoopmethode/webwinkels/regels-voorwebwinkels/

2.2 Meso-Analyse
In dit deelhoofdstuk wordt gekeken naar de Meso-omgeving, hierin worden verschillende
factoren geanalyseerd, dit zijn de Afnemers, Concurrentie en Distributie. Deze factoren
kunnen we beïnvloeden en er zal per factor besproken worden op welke wijze dit mogelijk
is.
2.2.1

Afnemers

De markt waar Whiteboards&Prikborden.nl zich op zal richten is de zakelijke markt,
consumenten vallen niet binnen de doelgroep. De zakelijke markt voor o.a. whiteboards,
prikborden en andere presentatiemiddelen zal ook veel groter zijn dan de
consumentenmarkt. Verwacht wordt dat de grootste groep afnemers afkomstig zal zijn uit
het onderwijs. Hier wordt veel gebruik gemaakt van whiteboard en schoolborden. Op
scholen worden deze producten veelvuldig gebruikt en zullen hier vaker aan vervanging toe
zijn dan bij bedrijven. Echter zijn bedrijven ook een grote doelgroep aangezien zij veel
gebruik kunnen maken van de overige presentatiemiddelen en planborden. Naast deze
twee groepen is er nog een derde groep wat gezien kan worden als grote afnemer en dat
zijn sportverenigingen. Zij kunnen zowel een doelgroep zijn voor gewone whiteboards als de
planborden die speciaal gericht zijn op sporten als voetbal of hockey.

Om een User-Centered Design te maken voor de webshop is er onderzoek gedaan naar de
user needs (wensen van potentiële gebruikers). De webshop wordt opgericht voor de
zakelijke markt, daarom zijn er enkele punten anders dan wanneer er op de consumenten
markt gericht wordt. Echter is de benadering van een webshop persoonlijk en niet zozeer
verschillend tussen consumenten en zakelijke klanten. De user needs zijn onderzocht aan de
hand van interviews met personen die regelmatig online producten kopen. Hierbij is ook
met de opdrachtgever besproken welke punten specifiek voor de zakelijke markt zijn. Zij
werken al een tijd met een webshop en hebben ervaring met de benadering van zakelijke
markt en al regelmatig feedback gehad van klanten.
User Needs:
- Overzichtelijk design en goede usability van de webshop
- Bij producten de prijs en specificaties duidelijk vermelden
- Snel bestelproces
- Zorgen voor de juiste productinformatie, scherpe prijzen en goede service. Snelle
levering is voor veel zakelijke klanten van groot belang.
- Login functie, gegevens van account onthouden zodat bij bestellen de adresgegevens
al ingevuld staan
- iDeal betaalfunctie
2.2.2

Concurrentie

Concurrentie beoordelen op:
- Vindbaarheid in zoekmachine (schaal 1 – 5, 1 is slechte vindbaarheid, 5 is zeer goede
vindbaarheid)
Zoektermen: Whiteboard, glasborden, kantelborden. Getest in Google.
-

Menu/navigatiestructuur op website/webshop (schaal 1 – 5, 1 is
matige/onoverzichtelijke structuur, 5 is zeer goede structuur, producten snel
vindbaar)
Hoe ziet het menu van de webshop eruit? Is het overzichtelijk en kan er gemakkelijk
naar het gewenste product genavigeerd worden?

-

Extra services (zoals snelle levertijd, verzendkosten, helpdesk etc.) (schaal 1 – 5, 1 is
weinig/geen extra services, 5 is veel extra services)
Biedt de webshop extra services zoals een telefonische helpdesk, snelle levering, geen
of lage verzendkosten?

-

Bestelproces (schaal 1 – 5, 1 is ingewikkeld/lang bestelproces, 5 is snel en
overzichtelijk bestelproces)
Gemakkelijk en snel een product te bestellen of dienen er veel stappen genomen te
worden?

-

Prijzen (schaal 1 – 5, 1 is relatief hoge prijzen, 5 is relatief lage prijzen)
Zijn de prijzen in vergelijking met de andere concurrenten relatief laag, gemiddeld of
hoog? Hiervoor Whiteboard 45x60cm als voorbeeld genomen.

Concurrenten:
-

Whiteboard-express.nl (totaal score: 19/25)
o Vindbaarheid in zoekmachine
4 Zeer goed vindbaar, bij whiteboard hoog op de eerste pagina, bij de andere
twee zoektermen hoog op de tweede pagina
o Menu/navigatiestructuur op website/webshop
4 Simpel en doeltreffend. Overzichtelijk, producten in het midden met daar
omheen alle product categorieën. Er is geen echte homepagina, dit kan voor
wat verwarring zorgen omdat de gebruiker gelijk producten te zien krijgt. Aan
de andere kant kan dit ook prettig zijn aangezien zo direct duidelijk is dat het
een webshop betreft.
o Extra services (zoals snelle levertijd, verzendkosten, helpdesk etc.)
4 Telefonisch bereikbaar, gemiddelde prijs voor verzending (€4,95) en
vandaag besteld, morgen in huis. Ook biedt deze webshop 14 dagen
retourrecht.
o Bestelproces
4 Vrij standaard bestelproces, de gebruiker klikt op ‘Bestel’ bij een product en
wordt direct doorverwezen naar de winkelwagen. Daar is een knop ‘Doorgaan
met shoppen’, welke navigeert naar de vorige pagina. Wanneer men wil
afrekenen moet er eerst een account aangemaakt worden. Vervolgens kan de
betaalwijze gekozen worden en wordt eigenlijk het standaard bestelproces
doorlopen.

o Prijzen
3 Gemiddeld qua prijzen, een Whiteboard 45x60cm kost hier €34,90 excl.
verzendkosten.
-

Whiteboardshop.nl (totaal score: 19/25)
o Vindbaarheid in zoekmachine
5 Zeer goed vindbaar, altijd op de eerste pagina terug te vinden.
o Menu/navigatiestructuur op website/webshop
2 Onoverzichtelijk, links staat een enorm lange lijst waar alle producten staan
(weliswaar geordend per categorie). Dit zorgt voor erg veel scrollwerk en voor
iemand die niet precies weet waar hij naar op zoek is werkt dit niet prettig.
Verder zijn de pagina’s erg druk met veel plaatjes en tekst.
o Extra services (zoals snelle levertijd, verzendkosten, helpdesk etc.)
3 Telefonisch enkel bereikbaar met ‘laat uw telefoonnummer achter dan
bellen wij u terug’, redelijk hoge prijs voor verzending (€5,95).
Whiteboardshop.nl heeft de service ‘ voor 17:00 besteld, morgen in huis’.

Verder wel bedrukking van whiteboards mogelijk en speciale
maandaanbiedingen.
o Bestelproces
5 Zeer goed bestelproces. Per product kan er gekozen worden om het product
toe te voegen aan de winkelwagen (waarbij men in hetzelfde proces als bij
whiteboard-express terecht komt) of om het product snel te bestellen.
Hierdoor slaat de gebruiker de winkelwagen-pagina over en komt men
meteen op de pagina om een account aan te maken en door te gaan naar het
invullen van de gegevens en uiteindelijk de betaling.
o Prijzen
4 Vrij lage prijzen, een Whiteboard 45x60cm kost hier €31,95 excl.
verzendkosten.
-

Whiteboards.nl (totaal score: 22/25)
o Vindbaarheid in zoekmachine
4 Zeer goed vindbaar, bij whiteboard en kantelborden hoog op de eerste
pagina, bij whiteboard zelfs helemaal bovenaan. Echter bij glasborden niet
terug te vinden in Google.
o Menu/navigatiestructuur op website/webshop
3 Goed overzichtelijk met links een keuzemenu met daarin verschillende
categorieën. Daarbij staan deze categorieën ook in het midden van de homepagina, ondersteund door een afbeelding per categorie. Vervolgens worden
alle producten getoond met een afbeelding.
o Extra services (zoals snelle levertijd, verzendkosten, helpdesk etc.)
5 Telefonisch en via mail bereikbaar, gemiddelde prijs voor verzending (€4,95)
en ‘voor 15.00 besteld, morgen in huis’. Daarbij bieden ze ook whiteboards
bedrukt en/of op maat.
o Bestelproces
4 Vrij standaard bestelproces, de gebruiker klikt op ‘Bestel’ bij een product en
krijgt de keuze om naar de winkelwagen te gaan of om verder te winkelen.
Wanneer men wil afrekenen moet er eerst een account aangemaakt worden.
Vervolgens kan de betaalwijze gekozen worden en wordt eigenlijk het
standaard bestelproces doorlopen.
o Prijzen
3 Gemiddeld qua prijzen, een Whiteboard 45x60cm kost hier €34,90 excl.
verzendkosten.

-

Whitebord.nl (totaal score: 17/25)
o Vindbaarheid in zoekmachine
3 Bij alle zoektermen op de tweede pagina terug te vinden.

o Menu/navigatiestructuur op website/webshop
3 Niet erg overzichtelijk. Links een vrij lange lijst met categorieën waarbij
redelijk wat scrollwerk aan te pas komt. Daarbij zijn deze categorieën niet
ondersteund door afbeeldingen die het verduidelijken, op de home-pagina
staan enkel wat aanbevolen producten met een afbeelding. Ook is men
tegenwoordig gewend om op de home-pagina te komen door simpelweg op
het logo in de header te klikken, deze is op whitebord.nl echter niet clickable.
o Extra services (zoals snelle levertijd, verzendkosten, helpdesk etc.)
4 Telefonisch bereikbaar en via de mail, gemiddelde prijs voor verzending
(€4,95) en vandaag besteld, morgen in huis. Ook biedt deze webshop 14
dagen retourrecht.
o Bestelproces
2 De gebruiker klikt op ‘In Winkelwagen’ bij een product en het product wordt
in de winkelwagen geplaatst. Echter blijft de gebruiker waar hij is en wordt hij
niet doorverwezen naar de winkelwagen. Daarbij komt er geen melding dat
het product aan de winkelwagen is toegevoegd en staat het overzicht van de
winkelwagen bovenaan de pagina waardoor men naar boven moet scrollen
om te kijken of de bestelling daadwerkelijk aan de winkelwagen is
toegevoegd. Wanneer men naar de winkelwagen gaat komt de gebruiker in
eenzelfde bestelproces als bij de andere webshops.
o Prijzen
5 Laagste prijs, een Whiteboard 45x60cm kost hier €27,99 excl.
verzendkosten.
2.2.3

Distributie

Tegenwoordig is het voor bedrijven steeds minder aantrekkelijk om een groot magazijn vol
te hebben met de producten die ze verkopen omdat dit gezien wordt als “stilstaand” geld.
Dit geld kan beter gebruikt worden voor andere doeleinden. Hierbij is het assortiment op
Whiteboards&Prikborden.nl dusdanig divers en groot dat een eigen magazijn erg groot zou
moeten zijn en dus ook veel geld zal kosten voor de huur. Het overkoepelende bedrijf
Newcandle is startend en heeft nog niet de middelen om over een dergelijk magazijn te
beschikken. Dit is ook niet nodig, er kunnen met leveranciers goede afspraken gemaakt
worden dat producten vanaf de leverancier rechtstreeks verzonden worden naar de klant.
Hierdoor is Whiteboards&Prikborden.nl enkel de ‘tussenpersoon’ bij de aankoop en de
service, maar wordt de levering geheel door de leverancier gedaan.

2.3 SWOT-Analyse

2.4 Positioneringsmap

In de positioneringsmap is gekozen voor twee assen met de kenmerken prijs en usability
(gebruiksvriendelijkheid webshop). Omdat het een webshop betreft is usability een
belangrijk criterium. Webshops met goede usability zullen sneller en vaker gebruikt worden
dan webshops waar men niet gemakkelijk een product kan bestellen. Daarnaast is duidelijk
dat Whiteboards&Prikborden.nl lage prijzen wilt hanteren. In de positioneringsmap is
duidelijk te zien dat hiermee een goede positionering ten opzichte van de concurrentie
bereikt kan worden. Zo blijkt dat de goedkopere webshops Whiteboardshop en
Whitebord.nl een slechte usability hebben. Whiteboards.nl en Whiteboard-Express hebben
een veel betere usability maar hanteren ook hogere prijzen. Er ligt een gat tussen de lage
prijzen en een goede usability wat Whiteboards&Prikborden kan opvullen.

3. Strategiebeschrijving
In dit hoofdstuk worden de strategieën beschreven. Deze worden gemaakt aan de hand van
de SOSTAC-methode.

3.1 Situation
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn er een aantal concurrenten. De concurrenten verschillen qua
assortiment niet veel van elkaar, een aantal hebben wel meerdere productgroepen buiten
whiteboards (zoals prikborden, planborden en glasborden). De grootste verschillen zitten duidelijk in
de prijs en de usability van de webshop. Om de concurrentie goed in kaart te brengen is een
positioneringsmap gemaakt, deze is te zien in hoofdstuk 2.4. Whiteboards&Prikborden wil zich
positioneren als een webshop met scherpe prijzen en een goede usability.

3.2 Objectives
De doelstelling van Newcandle (wat men met behulp van Whiteboards&Prikborden wil
bereiken) is:
Newcandle wil met de uitbreiding van het productassortiment een nieuwe markt aanboren
om de naamsbekendheid, het aantal klanten en de omzet te verhogen door middel van een
high fidelity (hifi) webshop. Na lancering van de webshops dienen het aantal verkopen en
het aantal (nieuwe) klanten te stijgen. De uniformiteit moet gewaarborgd worden en de
webshop moet aansluiten bij de wensen van de doelgroep.
Naamsbekendheid verhogen
Om nieuwe klanten aan te trekken is het belangrijk dat de onderneming Newcandle, met de
webshop Whiteboards&Prikborden, bekend is bij de potentiële klanten. Ook is het goed om
naamsbekendheid te hebben omdat dit een betere positie creëert tegenover de
concurrentie. Met goede inzet van marketinginstrumenten moet dit haalbaar zijn.
Aantal klanten verhogen
Het aantal klanten van Newcandle moet omhoog en dit wil men bereiken door
Whiteboards&Prikborden als nieuwe webshop op de markt te positioneren. Binnen een half
jaar moet een verhoging van het aantal klanten zichtbaar zijn.
Omzet verhogen
Uiteraard is het doel ook om de omzet te verhogen. Binnen een jaar moet de omzet met
behulp van Whiteboards&Prikborden gestegen zijn ten opzichte van dezelfde periode een
jaar daarvoor.
Deze drie doelstellingen zijn doelstellingen van Newcandle welke men met behulp van
Whiteboards&Prikborden wil bereiken. De webshop zelf heeft nog twee andere
doelstellingen, namelijk:
-

De gebruiker moet snel en gemakkelijk een product kunnen bestellen
De gebruiker dient de juiste hoeveelheid informatie op de webshop te krijgen

3.3 Strategy
Targeting
De markt waar de webshop zich op richt is vooral het onderwijs. Voor het basis- en
voortgezet onderwijs zijn hierin belangrijk.
Positionering
Whiteboards&Prikborden wil zich positioneren als een bedrijf waar goede kwaliteit
producten worden verkocht tegen scherpe prijzen ondersteund door een webshop met
goede usability.

3.4 Tactics
Om de producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de klanten, wordt gebruikt gemaakt van
de marketingmix. De ‘4p’s’ (product, prijs, promotie en plaats) helpen bij het effectief positioneren
van de producten.
Product
Alle producten worden op de webshop vermeld met de juiste specificaties. Bij verandering van
specificaties zal dit direct doorgevoerd worden op de webshop. De producten worden direct vanuit
de leverancier verzonden en deze zal ook de verpakking en verzending regelen.
Whiteboards&Prikborden wil met goede service zorgen dat dit allemaal correct verloopt en echt de
‘schakel’ zijn tussen de klant en de leverancier waardoor de klant na bestelling geen zorgen hoeft te
maken over verzending en dergelijke.
Prijs
Om juiste prijzen te bepalen is gekeken naar concurrenten die dezelfde producten levert waardoor
de producten tegen scherpe prijzen verkocht kunnen worden. Whiteboards&Prikborden heeft lage
kosten en kan hierdoor de producten goedkoper of voor dezelfde prijs als concurrenten aanbieden.
Promotie
De artikelen zijn te bestellen op de webshop via internet. Er is geen fysieke winkel om in te shoppen.
Om de webshop en de artikelen te promoten zijn er verschillende acties bedacht. Via Google
AdWords kan gericht geadverteerd worden. Daarnaast zal Newcandle aan direct mailing doen,
waarbij ze verschillende scholen zullen benaderen en hierin vertellen over de producten die
Newcandle via Whiteboards&Prikborden.nl verkoopt.
Naast het werven van nieuwe klanten is het ook de bedoeling dat klanten graag terugkomen naar de
site daarom bieden wordt een goede service geboden met lage verzendkosten, niet goed geld terug
garantie en contactgegevens waardoor de klant Newcandle direct kan benaderen voor vragen en
advies. Een uitgebreide beschrijving van de promotiemogelijkheden staan in paragraaf 4.5 ‘Customer
Relations’ en 4.6 ‘Channels’.
Plaats
De webshop is toegankelijk voor iedereen die beschikking heeft over internet. De opslagplaats van
de producten die op voorraad zijn worden vanuit de leverancier door heel Nederland snel geregeld,
hier zijn goede afspraken over gemaakt.

3.5 Actions
Newcandle bestaat uit twee medewerkers en werkt met stagiaires. De vaste medewerkers
vervullen alle rollen, zowel administratief (verwerken van orders etc.) maar ook service
verlenen aan de klant en de producten/webshop promoten. De stagiaires die worden
aangenomen zullen ook deze taken gaan vervullen om de vaste medewerkers wat te
ontlasten.

3.6 Control
Door middel van Google Analytics kan het aantal bezoekers van de webshop en website
Newcandle bijgehouden worden. Binnen een half jaar moet het gemiddeld aantal bezoekers
van deze websites verhoogd zijn.
Door middel van het bijhouden van de aantal verkopen kan geregistreerd worden of het
aantal klanten verhoogd is.
De doelstellingen van de webshop, namelijk het snel en gemakkelijk een product kunnen
bestellen en de juiste hoeveelheid informatie op de website kunnen vinden, kan getest
worden met behulp van een usability-test. Hiervoor is een testdoelgroep nodig. Deze
doelstelling zijn algemeen en hoeven niet binnen de doelgroep getest te worden. De
doelgroep is de zakelijke markt, maar deze bestaat veel uit mensen die regelmatig online
producten kopen voor het bedrijf. Hierdoor kunnen gebruikers die regelmatig online
producten kopen deze test uitvoeren. De gebruiker die de webshop test dient dus snel en
gemakkelijk producten te kunnen bestellen en bij de informatie alles over het product te
weten kunnen komen wat men wil weten

4. Businessmodel
In dit hoofdstuk wordt het business model canvas besproken.
Key partners

Kernactiviteiten

Waardepropositie

Smit Visual Supplies

Verkoop van producten uit Goede service
de webshop
Whiteboards&Prikborden.nl Snelle Levering

DHL
Scherpe Prijzen

Klantrelaties

Klantsegmenten

Persoonlijke service en
advies

Onderwijsinstellingen binnen
Nederland en België

Goede usability van de
webshop
Correcte afhandeling van
bestellingen

Key resources

Kanalen

Personeel

Promotie via Google
AdWords

Infrastructuur
Leveranciers van artikelen

Promotie via vakbladen
voor het onderwijs
Aanwezig bij
evenementen/beurzen
met betrekking tot het
onderwijs

Kosten structuur

Inkomstenstromen

Inkoop
Personeel
Webhosting
Transport
Adverteren

Winstmarge op verkoop van producten

4.1 Doelgroepbeschrijving
Zoals in hoofdstuk 3.3 onder het kopje Targeting staat beschreven richt Whiteboards&Prikborden
zich op het onderwijs.
Internetgebruik

Aangezien er een webshop wordt ontwikkeld is het verstandig om meer te weten te komen over de
doelgroep. Het is belangrijk om te weten wat het gedrag op internet is van de potentiële klanten.
Motivaties voor internetgebruik, scores per leeftijdscategorie (2012).

Bron: http://static3.ad.nl/static/asset/2012/Internetgebruik_822.pdf

Binnen het onderwijs werken veel mensen van middelbare leeftijd. Zoals deze tabel
aangeeft gebruiken deze het internet veelal om informatie te zoeken en transacties te doen.
Dit is ook precies waarvoor ze het internet zullen gebruiken voor de zakelijke bestellingen bij
Whiteboards&Prikborden en daarom mag er aangenomen worden dat deze doelgroep hier
over het algemeen veel ervaring mee heeft.

4.2 Waardepropositie
Om (extra) waarde aan Whiteboards&Prikborden toe te voegen zijn er een paar punten
waar extra aandacht aan moet worden besteed. Dit zijn enkele onderdelen waarop
Whiteboards&Prikborden zich wil concentreren op de markt. Daar komt bij dat op deze
punten invloed uitgeoefend kan worden. In de interviews die gehouden zijn werd onder
andere gevraagd om deze punten te benoemen en te onderbouwen.

De punten zijn:
- Goede Service
Uiteraard is een goede service een toegevoegde waarde aan de webshop. Deze service
toont zich in een goede bereikbaarheid van het personeel. Zo kunnen vragen zowel via de
mail als via de telefoon gesteld worden en zullen er altijd medewerkers klaar zitten om deze
vragen te beantwoorden.
-

Snelle Levering

Vandaag besteld = Morgen in huis. Een snelle levering van de producten is voor klanten vaak
erg belangrijk. Hierdoor kunnen ze het product snel gebruiken en eventueel omruilen
wanneer deze niet voldoet aan de eisen van de klant.
- Scherpe Prijzen
Door producten tegen scherpe prijzen aan te bieden willen wij de klant een betere prijskwaliteit verhouding bieden dan de concurrentie. Voor de klanten is het belangrijk om het
door hun gewenste product tegen de laagste prijs te kopen.

4.3 Verdienmodel
Uiteraard is het als webshop belangrijk dat er geld binnenkomt. Het doel is natuurlijk om
winst te boeken. Dit wordt gerealiseerd door middel van de verkoop van producten.
- Winstmarge op verkoop van producten.
Natuurlijk wordt er een winstmarge behaald op de verkoop van producten. Door lage
(personeels)kosten en goede afspraken met de leverancier kunnen de prijzen laag gehouden
worden.

4.4 Kosten
Uiteraard zijn er aan een webshop enkele kosten verbonden. Deze kosten zijn de volgende:
- Inkoop
De producten worden doorverkocht vanuit de leverancier, uiteraard moeten er aan de
leverancier inkoopprijzen betaald worden.
- Personeel
Het personeel van Whiteboards&Prikborden moet natuurlijk betaald worden. Dit bestaat uit
twee vaste personeelsleden en wisselende stagiaires.
- Webhosting
De webshop moet gehost worden en hier moet voor betaald worden. Dit is echter maar een
kleine kostenpost.
- Adverteren
Er wordt geadverteerd via Google AdWords. Deze kosten zijn variabel en kunnen zelf
vastgesteld worden. Hoe meer er betaald wordt hoe beter de advertenties zullen werken. Er
wordt een vast bedrag betaald waarvoor een bepaalde hoeveelheid clicks beschikbaar
komen. Wanneer men bijvoorbeeld voor €5,00 per dag 10 clicks beschikbaar krijgt zal na 10
clicks op de advertentie de advertentie verwijderd worden en de volgende dag, wanneer de
nieuwe €5,00 ingaat weer toegevoegd aan de pagina. Ook kan hierop bepaald worden op
welke plek de advertentie moet komen, hoe hoger/zichtbaarder in Google hoe meer het
kost. Daarnaast wil men met de overkoepelende naam Newcandle, waar onder andere
Whiteboards&Prikborden onder valt, in verschillende vakbladen voor het onderwijs
adverteren om zo naamsbekendheid te genereren. Ook wil men hiermee naar bepaalde
evenementen (bijv. beurzen gericht op het onderwijs) om te promoten, en zal men aan
direct mailing doen om bepaalde scholen te bereiken.

- Transport
Het kost natuurlijk geld om producten geleverd te krijgen en ook om producten te versturen
naar de klanten. Dit wordt vanuit de leverancier geregeld, maar moet hiervoor wel betaald
worden.

4.5 Customer Relations
Door de klant persoonlijke service en advies te bieden en door bestellingen op een correcte
manier af te handelen wil men de relatie met de klant optimaal houden. Het is de bedoeling
dat de klanten door deze service, juiste afhandeling van bestellingen en natuurlijk een goed
werkende website terugkomen bij Whiteboards&Prikborden vervolgbestellingen.

4.6 Channels
Om bekendheid te genereren zal er gepromoot moeten worden, zie hoofdstuk 4.4 voor
meer uitleg hierover.

4.7 Key Resources
Zoals in hoofdstuk 3.5 beschreven staat bestaat het bedrijf uit twee vaste medewerkers en
wisselende stagiaires. Hiernaast is er een leverancier nodig voor de producten. Vanuit deze
leverancier worden de producten direct naar de klant verzonden.

4.8 Key Activities
De kernactiviteit is natuurlijk het verkopen van producten via de webshop. Tegelijkertijd zijn
er een aantal andere kernactiviteiten die toegevoegde waarde geven aan de webshop en
daarmee de waardepropositie (welke te vinden is in hoofdstuk 4.2) vormen.

4.9 Partners
Er zal samengewerkt worden met twee partners. De eerste is Smit Visual Supplies, zij zijn de
leverancier voor alle producten. Daarnaast werkt Newcandle al samen met DHL, mocht het
voorkomen dat Whiteboards&Prikborden zelf een product zal moeten leveren of laten
retourneren door de klant dan zal dit door DHL gedaan worden.

Bijlage D: Testplan Usabilitytest Prototype
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1. Inleiding
Dit rapport beschrijft de gebruikte testmethode om de webshop van
Whiteboards&Prikborden.nl te testen. De webshop zal hierbij getest worden op
gebruiksvriendelijkheid (usability).
Aanleiding voor het usability onderzoek is het verzoek van Newcandle om de webshop
Whiteboards&Prikborden.nl te testen op gebruiksvriendelijkheid aangezien zij dit een
belangrijk aspect vinden om de webshop succesvol te maken.
Dit document beschrijft in hoofdstuk twee welke hoofdvraag en deelvragen er spelen in het
onderzoek en hoofdstuk drie beschrijft de usability-aspecten die van toepassing zijn op het
onderzoek. In hoofdstuk vier wordt de doelgroep en persona’s beschreven om een duidelijk
beeld te creëren van de gebruikers. Daarna zal in hoofdstuk vijf verder worden ingegaan op
de uit te voeren testtaken en wordt de testopstelling besproken. In hoofdstuk zes staat de
template van het scoreformulier welke tijdens de tests zal worden bijgehouden.

2. Onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen besproken. Om hierin structuur te brengen is
een hoofdvraag opgesteld welke wordt verduidelijkt door enkele deelvragen.
Aan het einde van het onderzoek zal op deze hoofdvraag antwoord gegeven worden.
Hoofdvraag
In hoeverre voldoet de webshop van Whiteboards&Prikborden.nl aan de usability-aspecten
welke bepalen of de webshop gebruiksvriendelijk is?
Deelvragen




Hoe efficiënt werkt de navigatie van de webshop?
Kan de gebruiker snel een product bestellen?
Wordt er voldoende service aan de gebruiker verleend?

3. Usability Aspecten
De usability test wordt uitgevoerd aan de hand van een vijftal usability aspecten:






Effectivity
Efficiency
Engaging
Easy to Learn
Error Tolerant

Het design van een webshop of website is vaak gestandaardiseerd op basis van deze
aspecten. De belangrijkste aspecten voor de webshop Whiteboards&Prikborden.nl zijn
effectivity, efficiency en engaging. Hieronder wordt elk aspect verder toegelicht.
Effectivity
Een (voorgenomen) handelwijze is effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen
en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. In feite wordt
dus het effect gemeten van een bepaalde handeling.
Internetsites worden steeds uitgebreider en steeds complexer. Dit komt omdat de eisen en
wensen van gebruikers steeds groter worden. En door die complexiteit hebben ontwerpers
steeds meer moeite om het geheel gebruiksvriendelijk te houden.
Één van de aspecten van die gebruiksvriendelijkheid (usability) is effectiviteit. Dit houdt in
dat elke actie van een gebruiker bij moet dragen tot het eindresultaat.
Efficiency
Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en
uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in
verhouding staan tot de opbrengsten. Hoe snel kan de gebruiker zijn doel kan bereiken.
Door de toenemende complexiteit en veeleisendheid van gebruikers van het internet moet
alles zo efficiënt mogelijk gebeuren. Dit betekent dat website ontwerpers rekening moeten
houden met het aantal handelingen van een website en zijn opmaak.
Het aspect efficiëntie heeft een aantal overeenkomsten met effectiviteit. Ook hierbij moet
elke actie van de gebruiker bijdragen tot het eindresultaat. Bij dit aspect is het alleen de
intentie om dit tot een zo gering mogelijk aantal acties te brengen en deze acties duidelijk
en snel mogelijk te maken.

Engaging
De manier waarop de vormgeving van de interface aantrekt tot gebruik.

Het internet bestaat uit een gigantisch aantal pagina’s. Sommige zijn aantrekkelijk om te
bekijken, sommige ook niet. Het onderscheid hierin wordt beschreven door het usability
aspect “engaging”.
Dit aspect van usability is moeilijker meetbaar te maken dan enig ander aspect. Dit komt
omdat het heel erg subjectief is van nature en dus nooit echt in cijfers is beschrijven. Een
manier waarop je het kan beoordelen is door gebruikers vragen voor te leggen die een
website beoordelen op hun uiterlijk. De antwoorden op deze vragen kunnen dan meetbaar
gemaakt worden door er een aantal vaste waarden aan te koppelen.
Engaging is dus de mate waarin gebruikers zich aangetrokken voelen tot een website en in
hoeverre deze website uitnodigt tot gebruik.
Easy to learn (learnability)
De mate waarin de gebruiker in eerste instantie zijn oriëntatie kan vinden en de
mogelijkheden van de user interface kan begrijpen.
Als een gebruiker een user interface, of in dit geval een webshop, voor het eerst ziet, kijkt
de gebruiker daar naar met een bepaald doel. De gebruiker moet tijdens die eerste indruk
kunnen zien of de user interface zijn doel faciliteert en zo niet welk doel de user interface
dan heeft of op welke manier hij zijn doel kan bereiken.
Hierbij moet dus in één oogopslag duidelijk zijn wat de gebruiker kan doen met de user
interface (of website).
Error tolerant
Error tolerant (Fouttolerantie) is een ontwerpprincipe dat het belang benadrukt om binnen
een gebruiksvriendelijke user interface fouten te voorkomen.
Als een gebruiker de user interface, of in dit geval een website, gebruikt mogen er geen
fouten optreden waardoor de gebruiker gehinderd wordt bij het uitvoeren van taken. Veel
interfaces zorgen er zelf voor dat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld
door keuzes die niet gemaakt kunnen uit het ontwerp te halen. Of links die inmiddels niet
meer bestaan te verwijderen.
Om gebruikers te helpen is het belangrijk dat, wanneer de gebruiker een fout maakt, dit ook
te melden door middel van een bericht of feedback. Hierin kan dan ook aangegeven worden
wat de gebruiker moet doen om dit te herstellen.
De gebruiker moet dus zo min mogelijk fouten kunnen maken en als dit onvermijdelijk is dan
moet feedback op komen en moet de gebruiker geholpen worden bij het herstellen van de
fout.

4. Doelgroep & Persona’s
In dit hoofdstuk worden de doelgroep en de hierbij behorende persona’s besproken.
Doelgroep
De testdoelgroep zal bestaan uit consumenten die regelmatig een webshop bezoeken met
als doel om snel een product te kunnen bestellen.
Persona’s
Om de doelgroep verder te beschrijven zijn twee persona’s gecreëerd. Deze dienen als
richtlijn voor het onderzoek. De webshop wordt voor de zakelijke markt ontwikkeld en hier
is bij de persona’s ook rekening mee gehouden. De eerste persona zal iemand zijn met
weinig kennis en redelijke ervaring met webshops. Deze kan gekoppeld worden aan een
zakelijke klant die de webshop voor het eerst bezoekt en voldoende informatie over de
producten wil vinden. De tweede persona zal iemand zijn met veel kennis en ervaring met
webshops. Deze kan gekoppeld worden aan een zakelijke klant die regelmatig terugkeert op
de webshop om producten te bestellen en dus precies weet wat hij nodig heeft.
Bob Beller
Bob is 41 en werkt als filiaalmanager bij de Jumbo in
Den Haag. Hij woont in Den Haag samen met zijn vrouw
en dochter van zeven. Bob heeft meerdere banen gehad
in de horeca maar kwam via-via in de supermarktwereld
terecht. Hij voelt zich als filiaalmanager helemaal op zijn
plek en geniet iedere dag van zijn werk waar hij een
groot team moet aansturen. Naast zijn werk gaat Bob
een paar avonden in de week squashen met zijn
buurman. In het weekend is hij veel samen met zijn
dochter aangezien zijn vrouw in het weekend
regelmatig moet werken.
Bob is niet zo goed met computers, hij gebruikt vooral
basisprogramma’s voor zijn mail of om documenten
voor werk te maken. Hij gebruikt het internet wel om producten te bestellen die hij nodig
heeft, en doet dan de nodige research om tot het juiste product te komen. Dit kost hem veel
tijd, op zijn werk heeft hij hier niet altijd de tijd voor en dan wordt hij nog weleens geholpen
door zijn assistent-manager die meer kennis over producten heeft. Wel vindt Bob het leuk
om de informatie zelf te vinden, dus als hij de tijd heeft gaat hij zelf op zoek naar het juiste
product en besteld hij deze.

Gert van de Aker
Gert is een 26-jarige laatstejaars student Small Business
& Retail Management. Hij woont met zijn vriendin
samen in Rotterdam waar hij studeert. Naast zijn studie
heeft Gert een baan bij een computerwinkel als
reparateur. Gert is zeer technisch en bijt zich altijd
helemaal vast in projecten. In zijn vrije tijd heeft hij vaak
ook nog klusjes van vrienden die hij moet uitvoeren.
Daarnaast is Gert een fanatieke supporter van
voetbalclub Sparta en zit hij hier ieder weekend met zijn
vrienden op de tribune.
Na zijn HAVO is Gert in de computerwinkel, waar hij al
sinds zijn 16e werkt, fulltime gaan werken. Gert vond dit
allemaal prima en verdiende goed waardoor een studie
op het tweede plan kwam. Toch heeft hij altijd de
ambitie gehad om zijn eigen bedrijf of winkel te hebben
en hierom is hij op zijn 22e toch gaan studeren. Na zijn
studie hoopt hij zijn eigen bedrijf te kunnen starten waar hij computerreparaties en
verkopen zal uitvoeren.
Gert heeft redelijke ervaring op het gebied van internet. Als hij reparaties uitvoert voor
klanten moet hij soms wat producten die niet voorradig zijn op internet bestellen. Hij weet
dan wat hij nodig heeft en waar hij het moet vinden. Het is voor hem belangrijk dat hij snel
en overzichtelijk het product kan vinden en bestellen wat hij wilt. Gert weet precies wat de
mogelijkheden zijn van het product wat hij wil hebben en zal alleen maar naar een webshop
gaan om dit product te vinden en op bestellen te klikken, de overige informatie weet hij zelf
allemaal al.

5. Testtaken & Testopstelling
Om de test goed uit te voeren zijn er testtaken opgesteld die zullen worden uitgevoerd door
de testpersonen. Deze taken zullen antwoord geven op enkele meetvragen, welke
gekoppeld kunnen worden aan de onderzoeksvragen. Elke testtaak heeft een perfect
scenario, deze heeft het minst aantal stappen tot het bereiken van het doel. Echter zijn er
natuurlijk meerdere paden mogelijk. De meest logische paden staan uitgeschreven bij de
testtaak. Als een testpersoon van het pad afwijkt dient te worden gekeken of de taak alsnog
wel volbracht wordt.
Meetvragen
Onderzoeksvraag: Hoe efficiënt werkt de navigatie van de webshop?
 Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te komen?
 Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
Onderzoeksvraag: Kan de gebruiker snel een product bestellen?
 Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te komen?
 Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
 Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om een bestelling af te ronden?
Onderzoeksvraag: Wordt er voldoende service aan de gebruiker verleend?
 Heeft de gebruiker snel door dat er telefonisch contact opgenomen kan worden?
 Vallen de voordelen van de webshop, zoals vermeld op de homepagina en in de balk
boven de overige pagina’s, op?
 Kan de gebruiker gemakkelijk een account aanmaken?
Testtaken
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Meetvragen:
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te

komen?
- Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
Stappen
1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Meetvragen:
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te

komen?

-

Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om een bestelling af te ronden?

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Meetvragen:
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te

komen?
- Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om een bestelling af te ronden?
- Kan de gebruiker gemakkelijk een account aanmaken?
Stappen
1. Klik op “Kantelborden”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
o Meetvraag: Heeft de gebruiker snel door dat er telefonisch contact
opgenomen kan worden?
-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
o Vallen de voordelen van de webshop, zoals vermeld op de homepagina en in
de balk boven de overige pagina’s, op?

Testopstelling
De test zal worden uitgevoerd door de testpersoon achter een computer met
internetverbinding. Hierbij zal een persoon aanwezig zijn die bijhoudt hoelang de
testpersoon over de testtaken doet en deze zal na afloop ook de extra vragen stellen of
laten invullen door de testpersoon. De testpersoon zal de webshop openen en vervolgens
de taken één voor één uitvoeren. Aansluitend worden de extra vragen gesteld en hierna is
de test ten einde.

6. Scoreformulier
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: _______
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen:

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: _______
7 = Perfect

8 = Goed

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen:

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: _______
9 = Perfect
-

10-11 = Goed

12 = Matig

13+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen:

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?

Bijlage E: Testrapport Usabilitytest Prototype

Testrapport Usabilitytest Prototype
Whiteboards&Prikborden.nl

Testpersoon 1
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

3. Klik op “Whiteboards”
4. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
3. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
4. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 7
7 = Perfect

8 = Goed

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Stappen
8. Klik op “Whiteboards”
9. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
10. Klik op de productpagina op “Bestel”
11. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
12. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
13. Vul gegevens in
14. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
8. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
9. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
10. Klik op de productpagina op “Bestel”
11. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
12. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
13. Vul gegevens in
14. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 9
9 = Perfect
-

10-11 = Goed

12 = Matig

13+ = Slecht

Stappen
10. Klik op “Kantelborden”
11. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
12. Klik op de productpagina op “Bestel”
13. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
14. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
15. Vul gegevens in
16. Klik op “Maak een account”
17. Vul wachtwoord in
18. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
10. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
11. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
12. Klik op de productpagina op “Bestel”
13. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
14. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
15. Vul gegevens in
16. Klik op “Maak een account”
17. Vul wachtwoord in
18. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via telefoonnummer in de header

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja, op de hoofdpagina

Testpersoon 2
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 7
7 = Perfect

8 = Goed

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /
Testpersoon gaf aan dat een bestelknop op de overzichtpagina handig zou zijn, dan
hoeft er niet doorgeklikt te worden naar het product zelf.

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 9
9 = Perfect
-

10-11 = Goed

12 = Matig

13+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via contactgegevens in de footer

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja, op de hoofdpagina en in de header van de pagina’s

Testpersoon 3
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 7
7 = Perfect

8 = Goed

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /
Testpersoon gaf aan dat een bestelknop op de overzichtpagina handig zou zijn, dan
hoeft er niet doorgeklikt te worden naar het product zelf.

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 9
9 = Perfect
-

10-11 = Goed

12 = Matig

13+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Ja, telefoonnummer in de header

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja, op de homepagina en in de header van de pagina’s

Testpersoon 4
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 7
7 = Perfect

8 = Goed

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 9
9 = Perfect
-

10-11 = Goed

12 = Matig

13+ = Slecht

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /
Testpersoon gaf aan dat het zeer prettig werkt om op de pagina waar de bestelling
wordt afgerond ook een account aan te kunnen maken. Hierdoor hoeven de
gegevens maar één keer ingevuld te worden en dit werkt fijn volgens de
testpersoon.
Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via contactgegevens in de footer en telefoonnummer bovenaan de pagina’s (header)
-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja, op de hoofdpagina en in de header van de pagina’s

Conclusies
De producten worden snel gevonden en besteld. Er is niemand die meer stappen nodig
heeft gehad dan voorgeschreven staat in het ideale scenario. Er werd ook aangegeven dat
dit snel werkt, echter was er ook een testpersoon die aangaf dat de producten op de
overzichtpagina’s een bestelbutton zouden kunnen krijgen. Hij had hier ervaring mee met
bijvoorbeeld bol.com en vind dat dit nog efficiënter werkt.
Het aanmaken van een account wordt als zeer gemakkelijk ervaren, omdat dit gebeurd op
de pagina waar de gegevens ingevuld moeten worden voor de bestelling. Doordat dit op
dezelfde pagina is hoeven de gegevens maar één keer ingevuld te worden, wat de efficiëntie
ten goede komt. De testpersonen vonden dit zeer prettig.

Bijlage F: Testplan Tweede Usabilitytest

Testplan Usabilitytest Prototype
Whiteboards&Prikborden.nl

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave....................................................................................................................................... 56
1.

Inleiding.......................................................................................................................................... 57

2.

Onderzoeksvragen ......................................................................................................................... 58

3.

Usability Aspecten.......................................................................................................................... 59

4.

Doelgroep & Persona’s .................................................................................................................. 59

5.

Testtaken & Testopstelling ............................................................................................................ 63

6.

Scoreformulier ............................................................................................................................... 67

1. Inleiding
Dit rapport beschrijft de gebruikte testmethode om de webshop van
Whiteboards&Prikborden.nl te testen. De webshop zal hierbij getest worden op
gebruiksvriendelijkheid (usability).
Aanleiding voor het usability onderzoek is het verzoek van Newcandle om de webshop
Whiteboards&Prikborden.nl te testen op gebruiksvriendelijkheid aangezien zij dit een
belangrijk aspect vinden om de webshop succesvol te maken.
Dit document beschrijft in hoofdstuk twee welke hoofdvraag en deelvragen er spelen in het
onderzoek en hoofdstuk drie beschrijft de usability-aspecten die van toepassing zijn op het
onderzoek. In hoofdstuk vier wordt de doelgroep en persona’s beschreven om een duidelijk
beeld te creëren van de gebruikers. Daarna zal in hoofdstuk vijf verder worden ingegaan op
de uit te voeren testtaken en wordt de testopstelling besproken. In hoofdstuk zes staat de
template van het scoreformulier welke tijdens de tests zal worden bijgehouden.

2. Onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen besproken. Om hierin structuur te brengen is
een hoofdvraag opgesteld welke wordt verduidelijkt door enkele deelvragen.
Aan het einde van het onderzoek zal op deze hoofdvraag antwoord gegeven worden.
Hoofdvraag
In hoeverre voldoet de webshop van Whiteboards&Prikborden.nl aan de usability-aspecten
welke bepalen of de webshop gebruiksvriendelijk is?
Deelvragen




Hoe efficiënt werkt de navigatie van de webshop?
Kan de gebruiker snel een product bestellen?
Wordt er voldoende service aan de gebruiker verleend?

3. Usability Aspecten
De usability test wordt uitgevoerd aan de hand van een vijftal usability aspecten:






Effectivity
Efficiency
Engaging
Easy to Learn
Error Tolerant

Het design van een webshop of website is vaak gestandaardiseerd op basis van deze
aspecten. De belangrijkste aspecten voor de webshop Whiteboards&Prikborden.nl zijn
effectivity, efficiency en engaging. Hieronder wordt elk aspect verder toegelicht.
Effectivity
Een (voorgenomen) handelwijze is effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen
en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. In feite wordt
dus het effect gemeten van een bepaalde handeling.
Internetsites worden steeds uitgebreider en steeds complexer. Dit komt omdat de eisen en
wensen van gebruikers steeds groter worden. En door die complexiteit hebben ontwerpers
steeds meer moeite om het geheel gebruiksvriendelijk te houden.
Één van de aspecten van die gebruiksvriendelijkheid (usability) is effectiviteit. Dit houdt in
dat elke actie van een gebruiker bij moet dragen tot het eindresultaat.
Efficiency
Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en
uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in
verhouding staan tot de opbrengsten. Hoe snel kan de gebruiker zijn doel kan bereiken.
Door de toenemende complexiteit en veeleisendheid van gebruikers van het internet moet
alles zo efficiënt mogelijk gebeuren. Dit betekent dat website ontwerpers rekening moeten
houden met het aantal handelingen van een website en zijn opmaak.
Het aspect efficiëntie heeft een aantal overeenkomsten met effectiviteit. Ook hierbij moet
elke actie van de gebruiker bijdragen tot het eindresultaat. Bij dit aspect is het alleen de
intentie om dit tot een zo gering mogelijk aantal acties te brengen en deze acties duidelijk
en snel mogelijk te maken.

Engaging
De manier waarop de vormgeving van de interface aantrekt tot gebruik.

Het internet bestaat uit een gigantisch aantal pagina’s. Sommige zijn aantrekkelijk om te
bekijken, sommige ook niet. Het onderscheid hierin wordt beschreven door het usability
aspect “engaging”.
Dit aspect van usability is moeilijker meetbaar te maken dan enig ander aspect. Dit komt
omdat het heel erg subjectief is van nature en dus nooit echt in cijfers is beschrijven. Een
manier waarop je het kan beoordelen is door gebruikers vragen voor te leggen die een
website beoordelen op hun uiterlijk. De antwoorden op deze vragen kunnen dan meetbaar
gemaakt worden door er een aantal vaste waarden aan te koppelen.
Engaging is dus de mate waarin gebruikers zich aangetrokken voelen tot een website en in
hoeverre deze website uitnodigt tot gebruik.
Easy to learn (learnability)
De mate waarin de gebruiker in eerste instantie zijn oriëntatie kan vinden en de
mogelijkheden van de user interface kan begrijpen.
Als een gebruiker een user interface, of in dit geval een webshop, voor het eerst ziet, kijkt
de gebruiker daar naar met een bepaald doel. De gebruiker moet tijdens die eerste indruk
kunnen zien of de user interface zijn doel faciliteert en zo niet welk doel de user interface
dan heeft of op welke manier hij zijn doel kan bereiken.
Hierbij moet dus in één oogopslag duidelijk zijn wat de gebruiker kan doen met de user
interface (of website).
Error tolerant
Error tolerant (Fouttolerantie) is een ontwerpprincipe dat het belang benadrukt om binnen
een gebruiksvriendelijke user interface fouten te voorkomen.
Als een gebruiker de user interface, of in dit geval een website, gebruikt mogen er geen
fouten optreden waardoor de gebruiker gehinderd wordt bij het uitvoeren van taken. Veel
interfaces zorgen er zelf voor dat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld
door keuzes die niet gemaakt kunnen uit het ontwerp te halen. Of links die inmiddels niet
meer bestaan te verwijderen.
Om gebruikers te helpen is het belangrijk dat, wanneer de gebruiker een fout maakt, dit ook
te melden door middel van een bericht of feedback. Hierin kan dan ook aangegeven worden
wat de gebruiker moet doen om dit te herstellen.
De gebruiker moet dus zo min mogelijk fouten kunnen maken en als dit onvermijdelijk is dan
moet feedback op komen en moet de gebruiker geholpen worden bij het herstellen van de
fout.

4. Doelgroep & Persona’s
In dit hoofdstuk worden de doelgroep en de hierbij behorende persona’s besproken.
Doelgroep
De testdoelgroep zal bestaan uit consumenten die regelmatig een webshop bezoeken met
als doel om snel een product te kunnen bestellen.
Persona’s
Om de doelgroep verder te beschrijven zijn twee persona’s gecreëerd. Deze dienen als
richtlijn voor het onderzoek. De webshop wordt voor de zakelijke markt ontwikkeld en hier
is bij de persona’s ook rekening mee gehouden. De eerste persona zal iemand zijn met
weinig kennis en redelijke ervaring met webshops. Deze kan gekoppeld worden aan een
zakelijke klant die de webshop voor het eerst bezoekt en voldoende informatie over de
producten wil vinden. De tweede persona zal iemand zijn met veel kennis en ervaring met
webshops. Deze kan gekoppeld worden aan een zakelijke klant die regelmatig terugkeert op
de webshop om producten te bestellen en dus precies weet wat hij nodig heeft.
Bob Beller
Bob is 41 en werkt als filiaalmanager bij de Jumbo in
Den Haag. Hij woont in Den Haag samen met zijn vrouw
en dochter van zeven. Bob heeft meerdere banen gehad
in de horeca maar kwam via-via in de supermarktwereld
terecht. Hij voelt zich als filiaalmanager helemaal op zijn
plek en geniet iedere dag van zijn werk waar hij een
groot team moet aansturen. Naast zijn werk gaat Bob
een paar avonden in de week squashen met zijn
buurman. In het weekend is hij veel samen met zijn
dochter aangezien zijn vrouw in het weekend
regelmatig moet werken.
Bob is niet zo goed met computers, hij gebruikt vooral
basisprogramma’s voor zijn mail of om documenten
voor werk te maken. Hij gebruikt het internet wel om producten te bestellen die hij nodig
heeft, en doet dan de nodige research om tot het juiste product te komen. Dit kost hem veel
tijd, op zijn werk heeft hij hier niet altijd de tijd voor en dan wordt hij nog weleens geholpen
door zijn assistent-manager die meer kennis over producten heeft. Wel vindt Bob het leuk
om de informatie zelf te vinden, dus als hij de tijd heeft gaat hij zelf op zoek naar het juiste
product en besteld hij deze.

Gert van de Aker
Gert is een 26-jarige laatstejaars student Small Business
& Retail Management. Hij woont met zijn vriendin
samen in Rotterdam waar hij studeert. Naast zijn studie
heeft Gert een baan bij een computerwinkel als
reparateur. Gert is zeer technisch en bijt zich altijd
helemaal vast in projecten. In zijn vrije tijd heeft hij vaak
ook nog klusjes van vrienden die hij moet uitvoeren.
Daarnaast is Gert een fanatieke supporter van
voetbalclub Sparta en zit hij hier ieder weekend met zijn
vrienden op de tribune.
Na zijn HAVO is Gert in de computerwinkel, waar hij al
sinds zijn 16e werkt, fulltime gaan werken. Gert vond dit
allemaal prima en verdiende goed waardoor een studie
op het tweede plan kwam. Toch heeft hij altijd de
ambitie gehad om zijn eigen bedrijf of winkel te hebben
en hierom is hij op zijn 22e toch gaan studeren. Na zijn
studie hoopt hij zijn eigen bedrijf te kunnen starten waar hij computerreparaties en
verkopen zal uitvoeren.
Gert heeft redelijke ervaring op het gebied van internet. Als hij reparaties uitvoert voor
klanten moet hij soms wat producten die niet voorradig zijn op internet bestellen. Hij weet
dan wat hij nodig heeft en waar hij het moet vinden. Het is voor hem belangrijk dat hij snel
en overzichtelijk het product kan vinden en bestellen wat hij wilt. Gert weet precies wat de
mogelijkheden zijn van het product wat hij wil hebben en zal alleen maar naar een webshop
gaan om dit product te vinden en op bestellen te klikken, de overige informatie weet hij zelf
allemaal al.

5. Testtaken & Testopstelling
Om de test goed uit te voeren zijn er testtaken opgesteld die zullen worden uitgevoerd door
de testpersonen. Deze taken zullen antwoord geven op enkele meetvragen, welke
gekoppeld kunnen worden aan de onderzoeksvragen. Elke testtaak heeft een perfect
scenario, deze heeft het minst aantal stappen tot het bereiken van het doel. Echter zijn er
natuurlijk meerdere paden mogelijk. De meest logische paden staan uitgeschreven bij de
testtaak. Als een testpersoon van het pad afwijkt dient te worden gekeken of de taak alsnog
wel volbracht wordt.
Meetvragen
Onderzoeksvraag: Hoe efficiënt werkt de navigatie van de webshop?
 Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te komen?
 Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
Onderzoeksvraag: Kan de gebruiker snel een product bestellen?
 Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te komen?
 Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
 Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om een bestelling af te ronden?
Onderzoeksvraag: Wordt er voldoende service aan de gebruiker verleend?
 Heeft de gebruiker snel door dat er telefonisch contact opgenomen kan worden?
 Vallen de voordelen van de webshop, zoals vermeld op de homepagina en in de balk
boven de overige pagina’s, op?
 Kan de gebruiker gemakkelijk een account aanmaken?
Testtaken
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Meetvragen:
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te

komen?
- Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
Stappen
3. Klik op “Whiteboards”
4. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
3. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
4. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Meetvragen:
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te

komen?

-

Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om een bestelling af te ronden?

Stappen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik op “Whiteboards”
Klik onder “Whiteboard Softline 100x100 cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

8. Klik op “Whiteboards”
9. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
10. Klik op de productpagina op “Bestel”
11. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
12. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
13. Vul gegevens in
14. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
8. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
9. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
10. Klik op de productpagina op “Bestel”
11. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
12. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
13. Vul gegevens in
14. Klik op “Bestelling Plaatsen”

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Meetvragen:
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om tot het gewenste product te

komen?
- Kan de gebruiker via de zoekfunctie tot het gewenste product komen?
- Hoeveel clicks heeft de gebruiker nodig om een bestelling af te ronden?
- Kan de gebruiker gemakkelijk een account aanmaken?
Stappen
1. Klik op “Kantelborden”
2. Klik onder “Kantelbord Wit 100x150cm” op “bestel”
3. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
4. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
5. Vul gegevens in
6. Klik op “Maak een account”
7. Vul wachtwoord in
8. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
10. Klik op “Kantelborden”
11. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
12. Klik op de productpagina op “Bestel”
13. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
14. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
15. Vul gegevens in
16. Klik op “Maak een account”
17. Vul wachtwoord in
18. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
10. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
11. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
12. Klik op de productpagina op “Bestel”
13. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
14. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
15. Vul gegevens in
16. Klik op “Maak een account”
17. Vul wachtwoord in
18. Klik op “Bestelling Plaatsen”

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
o Meetvraag: Heeft de gebruiker snel door dat er telefonisch contact
opgenomen kan worden?
-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
o Vallen de voordelen van de webshop, zoals vermeld op de homepagina en in
de balk boven de overige pagina’s, op?

Testopstelling
De test zal worden uitgevoerd door de testpersoon achter een computer met
internetverbinding. Hierbij zal een persoon aanwezig zijn die bijhoudt hoelang de
testpersoon over de testtaken doet en deze zal na afloop ook de extra vragen stellen of
laten invullen door de testpersoon. De testpersoon zal de webshop openen en vervolgens
de taken één voor één uitvoeren. Aansluitend worden de extra vragen gesteld en hierna is
de test ten einde.

6. Scoreformulier
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: _______
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

5. Klik op “Whiteboards”
6. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
5. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
6. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen:

Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: _______
6-7 = Perfect

Stappen

8 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Klik op “Whiteboards”
Klik onder “Whiteboard Softline 100x100 cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

15. Klik op “Whiteboards”
16. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
17. Klik op de productpagina op “Bestel”
18. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
19. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
20. Vul gegevens in
21. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
15. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
16. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de

zoekresultaten
17. Klik op de productpagina op “Bestel”
18. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
19. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
20. Vul gegevens in
21. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen:

Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: _______
8-9 = Perfect
-

Stappen

10 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11-12 = Matig

13+ = Slecht

Klik op “Kantelborden”
Klik onder “Kantelbord Wit 100x150cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

19. Klik op “Kantelborden”
20. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
21. Klik op de productpagina op “Bestel”
22. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
23. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
24. Vul gegevens in
25. Klik op “Maak een account”
26. Vul wachtwoord in
27. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
19. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
20. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
21. Klik op de productpagina op “Bestel”
22. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
23. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
24. Vul gegevens in
25. Klik op “Maak een account”
26. Vul wachtwoord in
27. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen:

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?

Bijlage G: Testrapport Tweede Usabilitytest

Testrapport Tweede Usabilitytest
Whiteboards&Prikborden.nl

Testpersoon 1
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

7. Klik op “Whiteboards”
8. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
7. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
8. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /
Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 6
6-7 = Perfect

Stappen

8 = Goed

9-10 = Matig

11+ = Slecht

7. Klik op “Whiteboards”
8. Klik onder “Whiteboard Softline 100x100 cm” op “bestel”
9. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
10. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
11. Vul gegevens in
12. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
22. Klik op “Whiteboards”
23. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
24. Klik op de productpagina op “Bestel”
25. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
26. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
27. Vul gegevens in
28. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
22. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
23. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
24. Klik op de productpagina op “Bestel”
25. Klik op “Bekijk Winkelwagen”

26. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
27. Vul gegevens in
28. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: De testpersoon ging rechtsbovenin naar winkelwagen, in
plaats van de button ‘Bekijk winkelwagen’ te gebruiken die tevoorschijn komt na het
aanklikken van de bestelknop.
Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 8
8-9 = Perfect
-

Stappen

10 = Goed

11-12 = Matig

13+ = Slecht

9. Klik op “Kantelborden”
10. Klik onder “Kantelbord Wit 100x150cm” op “bestel”
11. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
12. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
13. Vul gegevens in
14. Klik op “Maak een account”
15. Vul wachtwoord in
16. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF
28. Klik op “Kantelborden”
29. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
30. Klik op de productpagina op “Bestel”
31. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
32. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
33. Vul gegevens in
34. Klik op “Maak een account”
35. Vul wachtwoord in
36. Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

28. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
29. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
30. Klik op de productpagina op “Bestel”
31. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
32. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
33. Vul gegevens in
34. Klik op “Maak een account”
35. Vul wachtwoord in
36. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via telefoonnummer en op het adres, deze staan in de footer van de webshop.

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Jazeker, deze staan op de homepagina

Testpersoon 2
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /
Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 7
6-7 = Perfect

Stappen

8 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Klik op “Whiteboards”
Klik onder “Whiteboard Softline 100x100 cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”

5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: De testpersoon klikte per ongeluk eerst op ‘Whiteboard
Softline 90x180cm’ welke op de homepagina staat omdat hij dacht dat dit het
product was wat hij moest zoeken. Hierna alsnog door genavigeerd naar de pagina
whiteboards en het juiste product.
Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 8
8-9 = Perfect
-

Stappen

10 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11-12 = Matig

13+ = Slecht

Klik op “Kantelborden”
Klik onder “Kantelbord Wit 100x150cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”

Afwijkingen van stappen: /

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via telefoonnummer, staat bovenaan de pagina.

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja deze staan op de homepagina en in de header.

Testpersoon 3
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /
Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 7
6-7 = Perfect

Stappen

8 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Klik op “Whiteboards”
Klik onder “Whiteboard Softline 100x100 cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”

5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /
Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 8
8-9 = Perfect
-

Stappen

10 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11-12 = Matig

13+ = Slecht

Klik op “Kantelborden”
Klik onder “Kantelbord Wit 100x150cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: /

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via telefoonnummer, deze staat in de header.

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja, deze staan op de homepagina en in de header.

Testpersoon 4
Testtaak 1: Zoek het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 2
2 = Perfect

2-3 = Goed

Stappen

4-5 = Matig

5+ = Slecht

1. Klik op “Whiteboards”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
OF
1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten

Afwijkingen van stappen: /
Testtaak 2: Bestel het product: Whiteboard Softline 100x100cm
Aantal clicks: 6
6-7 = Perfect

Stappen

8 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9-10 = Matig

11+ = Slecht

Klik op “Whiteboards”
Klik onder “Whiteboard Softline 100x100 cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op “Whiteboards”
Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Whiteboards softline 100x100cm”
2. Klik op “Whiteboard Softline 100x100 cm” in de
zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”

5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: Maakte gebruik van de knop winkelwagen rechtsbovenin.
Testtaak 3: Bestel het product: Kantelbord Wit 100x150cm, ga echter niet betalen maar
maak een account aan (tevens test of gebruiker nu ander pad kiest dan daarvoor met
bestellen)
Aantal clicks: 8
8-9 = Perfect
-

Stappen

10 = Goed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11-12 = Matig

13+ = Slecht

Klik op “Kantelborden”
Klik onder “Kantelbord Wit 100x150cm” op “bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op “Kantelborden”
Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm”
Klik op de productpagina op “Bestel”
Klik op “Bekijk Winkelwagen”
Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
Vul gegevens in
Klik op “Maak een account”
Vul wachtwoord in
Klik op “Bestelling Plaatsen”
OF

1. Typ in de zoekfunctie “Kantelbord Wit 100x150cm”
2. Klik op “Kantelbord Wit 100x150cm” in de zoekresultaten
3. Klik op de productpagina op “Bestel”
4. Klik op “Bekijk Winkelwagen”
5. Klik op “Doorgaan naar afrekenen”
6. Vul gegevens in
7. Klik op “Maak een account”
8. Vul wachtwoord in
9. Klik op “Bestelling Plaatsen”
Afwijkingen van stappen: Maakte gebruik van de knop winkelwagen rechtsbovenin.

Extra Vragen
Meetvragen:
- Weet u op welke manieren u contact kunt opnemen met
Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja, hoe weet u dat?
Via telefoonnummer, staat bovenaan de pagina. En het adres staat onderaan de
pagina.

-

Weet u wat de voordelen (services) zijn van Whiteboards&Prikborden.nl en, zo ja,
hoe weet u dat?
Ja deze staan in de header.

Conclusies
De bestelbutton wordt goed gebruikt, echter zijn er twee testpersonen die niet wachtten tot
na het aanklikken van deze button de knop winkelwagen kwam. Zij gingen rechtsboven naar
de knop winkelwagen. Dit gaf echter geen foutmelding en kan dus gewoon gebruikt worden,
ook al is de andere knop nog aan het laden.
De service en voordelen van Whiteboards&Prikborden.nl worden door iedereen gezien.
Er wordt niet afgeweken van de stappenplannen. Op één testpersoon na, die per ongeluk
het verkeerde product aanklikte.

Bijlage H: Adviesrapport

Adviesrapport
Toekomst van Whiteboards&Prikborden.nl

In de toekomst zou de webshop nog verbeterd/aangepast kunnen worden aan de
systeemeisen welke zijn opgesteld in het ontwerprapport. De systeemeisen waar nog niet
aan is voldaan zijn:
-

De webshop zou “mooie” overgangs effecten via jQuery moeten hebben.
De webshop kan gebruik maken van jQuery om mooie effecten te krijgen.
Gebruikers kunnen producten vergelijken.
Gebruikers kunnen aankopen via sociale media delen.
Gebruikers kunnen aanbiedingen via sociale media delen.
Gebruikers kunnen producten via sociale media delen.
Gebruikers kunnen via paypal/creditcard afrekenen.

De prioritering van deze punten zijn in het ontwerprapport terug te vinden.
Om de naamsbekendheid van Whiteboards&Prikborden.nl, en dus Newcandle, te vergroten
kan gekeken worden naar hoofdstuk 4.4 in het marketingcommunicatieplan, waarin
uitgeschreven staat op welke manieren de webshop gepromoot kan worden.
Uit de tweede testfase is gebleken dat de knop ‘bekijk de winkelwagen’, die tevoorschijn
komt na het aanklikken van ‘bestel’ op de overzichtspagina’s (productgalerij, dus niet
productpagina zelf) vrij traag laad. In de toekomst kan gekeken worden op welke manier dit
op te lossen is waardoor deze button sneller laad, voor een efficiëntere webshop.
Als laatste zou er in de toekomst een grootschaliger usability onderzoek uitgevoerd kunnen
worden. Dit kan aan de hand van een usability-test met behulp van de heuristics van Jakob
Nielsen. Welke in het volgende overzicht te vinden zijn:

Visibility of system status
The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate
feedback within reasonable time.
Match between system and the real world
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the user,
rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making information appear in a
natural and logical order.
User control and freedom
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency exit" to
leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support undo and
redo.
Consistency and standards
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same
thing. Follow platform conventions.
Error prevention
Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from occurring
in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and present users with a
confirmation option before they commit to the action.
Recognition rather than recall
Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user should
not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of
the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate.
Flexibility and efficiency of use
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert user
such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to tailor
frequent actions.
Aesthetic and minimalist design
Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of
information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their
relative visibility.
Help users recognize, diagnose, and recover from errors
Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the problem,
and constructively suggest a solution.

Help and documentation
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to
provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the
user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large.

Een usability-test kan op dezelfde manier opgezet worden als wat beschreven is in het
testplan van de webshop. Aan de hand van deze heuristics zouden een aantal testtaken
bedacht kunnen worden welke getoetst kunnen worden aan 4 – 6 testpersonen.

Bijlage I: Whiteboards & Prikborden.nl

De webshop is te vinden via de URL www.whiteboards-en-prikborden.nl
Hieronder enkele screenshots:

