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inleiding

Down the Rabbit hole organiseert Rabb-it avonden. Deze app is een aanvulling op het grote succes van Mojo.
DTRH wordt het hele jaar door georganiseerd, in meerdere steden zijn area’s te vinden.

doelen van gebruiker

  - De gebruiker wil een leuke Rabb-it avond vinden
  - Op thema (area), artiest, tijd, aantal tips, plaats en/of genre
  - Bekijken van aanbevolen artiesten/avonden (op basis van klikgedrag, vrienden, etc)
  - Aandragen van artiesten vooraf
  - Beoordelen van artiesten achteraf
  - Ondersteunen van verschillende gebruikers en contexten, dus gebruik een combinatie van zoeken en van surfen
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Oplossing in een notendop

De app is gebasseerd op iOS-Native arichitectuur. Er is een globale navigatie aan-
wezig van waaruit content kan worden bereikt. Dit is ontworpen op een manier
waarop voor de gebruiker zo min mogelijk ‘taps’ (clicks) nodig zijn. Dit komt de 
efficientie en overzichtelijkheid
van de applicatie ten goede.



Sitemap

1
DTRH biedt als belangrijkste functionaliteiten het vinden van themaavonden,
artiesten en thema’s. Daarnaast is er voor de harde kern van
DTRH bezoekers een artiesten rankingsysteem.



sitemap
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Naar aanleiding van de infinity diagram is geblek-
en dat bezoekers vaak op een app zoeken naar 
artiesten, de line up en het programma.
Dit is dan ook in mijn app te vinden.

Er is een globale navigatie aanwezig van waaruit 
alle verschillende pagina’s kunnen worden 
bereikt. Dit is ontworpen op een manier waarop 
voor de gebruiker zo min mogelijk ‘taps’ (clicks) 
nodig zijn. Dit komt de efficientie en overzichteli-
jkheid van de applicatie ten goede.

Er zijn 2 belangrijke wegen, 2.0 Agenda en 4.0 
Artiesten, via hier kom je terecht op de andere 
pagina’s.
Verderop zal ik laten zien hoe de pagina’s er uit 
komen te zien en wordt het duidelijker hoe alles 
naar elkaar linkt.

legenda

Meerdere lagen 
op elkaar waar 
meer van dezelfde 
mogelijkheden zijn

Enkele laag



Evenementen vinden

home
agenda
evenement
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1.0 home
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Schets 1 Schets 2

+ Content first
- Knoppen op de voorkant
- Ziet er anders uit dan de rest van de app

+ Content first
+ Geen knoppen op de eerste pagina
-Carousel kan afleidend zijn
- Ziet er anders uit dan de rest van de app

Er is gekozen voor schets 1 maar wel met een aanpassing van de onderkant. Op deze pagina is goed te 
zien wat er allemaal is op basis van klikgedrag.
In deze schets worden de volgende doelen bereikt: Bekijken van aanbevolen artiesten/avonden (op 
basis van klikgedrag, vrienden, etc)
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Het menu knopje, deze klapt uit als je er op klikt

Ontdek je Holletje, op basis van klikgedrag worden hier evenementen voorgesteld

Als je op een evenement klikt dan kom je op de evenementen pagina. Zie 2.1 Evenement

Het menu uitgeklapt

lofi  schetsen

keuze

annotaties

hifi  schetsen



2.0 agenda
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+ Artiesten te vinden op: datum, thema en locatie
+ Zijn weinig knoppen waardoor gebruiker weinig 
hoeft te klikken.
- Plaatje bovenin neemt veel ruimte in

+ Artiesten te vinden op: datum, thema en locatie
+ De hele pagina is gebruikt voor content
- Heel veel opties om op te klikken

 Er is gekozen voor schets 1. Hier hoef je maar weinig te klikken. Wel haal ik het plaatje bovenin weg om-
dat deze veel ruimte gebruikt. De volgende doelen worden bereikt op deze pagina: De gebruiker wil een 
leuke Rabb-it avond vinden en sorteren op thema (area), artiest, tijd, aantal tips, plaats,genre.

schets 1 schets 2

lofi  schetsen hifi  schetsen

keuze

Mei 2015 kun je door midden van de pijltjes naar een andere maand

Menu van de pagina staat nu op datum en kan verwisseld worden naar thema en locatie

Alle area’s zijn klikbaar, dan ga je naar de evenementen pagina. Zie 2.1 Evenementen

Thema is hier aangeklikt en uitgeklapt, er wordt nu gesorteerd op thema

Locatie is hier aangeklikt en uitgeklapt, er wordt nu gesorteerd op locatie

Kaart van Nederland waar je een punt kunt aanklikken en dan wordt er gesorteerd op Locatie, er wordt at random een locatie 
aangegeven. Dit werkt niet op GPS.
Een dropdown. Hier heb je de mogelijkheid om een Thema/Area aan te klikken, vervolgens krijg je dan de avondjes te zien

Dropdownmenu uitgeklapt, alle area’s/thema’s
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annotaties

8



7

2.1 Evenement

+ Weinig knoppen
- Plaatje bovenin neemt veel ruimte in

+ Optie om aan te geven of je wel of niet gaat, 
vervolgens om een kaartje te kunnen kopen
+ Meerdere opties per evenement, line-up, info en 
locatie
- Plaatje bovenin neemt veel ruimte in

 Er is gekozen voor schets 2 maar dan zonder de pijltjes. Mensen weten nu wel dat als ze zulke knop-
pen zien dat je daar gewoon op kunt klikken voor de volgende pagina. De volgende doelen worden hier 
bereikt: De gebruiker wil een leuke Rabb-it avond vinden Ook het businessgoal ticket kopen is hierin 
verwerkt. 

keuze

Hier is het evenement te zien dat je hebt aangeklikt

Optie om aan te klikken of je een ticket wilt kopen, hierna opent het venster om een ticket te kopen (buiten de 
scope)
Het menu waarvan Line-up nu is aangeklikt en uitgeklapt

Het menu waarvan Info is aangeklikt en uitgeklapt, hierin staat alle informatie over het evenement

Het menu waarvan locatie is aangeklikt en uitgeklapt

De locatie van het evenement dat op dat moment aangeklikt is.

annotaties

lofi  schetsen hifi  schetsen

schets 1 schets 1
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aandragen en beoordelen van artiesten

overzicht artiesten
artiesten aandragen
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4.1 artiesten overzicht
lofi  schetsen hifi  schetsen

schets 1 schets 1

+ Weinig knoppen
+ Veel content
- Plaatje bovenin neemt veel ruimte in

+ Weinig knoppen
- Plaatje bovenin neemt veel ruimte in

 Er is gekozen voor schets 1, in deze schets is er veel aandacht besteed aan de content. Het gaat om een 
artiesten overzicht waarin je kunt raten, en hier ligt dan ook de focus. Het volgende doel van de gebrui-
ker wordt behaald: Beoordelen van artiesten achteraf, maar in dit geval kan het ook vooraf!

keuze

2 opties, Overzicht en Aandragen. Nu zit je op: Overzicht. Op de volgende pagina komt: Aandragen

Optie om te kiezen of er op Rating wordt gesorteerd of op naam. 

 Hier kun je een artiest liken. Dit gaat dan +1

Het aantal keer dat er op ster ‘‘like’’ is gedrukt. Er wordt op volgorde van Rating nu afgebeeld.

Naam is nu aangeklikt en uitgeklapt, de volgorde is nu veranderd op naam. van A t/m Z

Aandragen is te vinden op: 4.2 Aandragen artiest

annotaties
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4.2 aandragen artiest
lofi  schetsen hifi  schetsen

schets 1 schets 1

+ Overzicht met hoeveel stappen er nog komen
+ Veel content
- Mensen kunnen te denken dat het te lang duurt

+ Gebruiker weet hoeveel hij/zij moet invullen
- Plaatje bovenin neemt veel ruimte in
- wis knop

 Er is gekozen voor schets 2, de gebruiker wil een artiest kunnen aandragen vooraf. Met dit ontwerp 
ziet de gebruiker dat er maar heel weinig ingevuld hoeft te worden. Alle content staat op 1 pagina.

keuze Hier is de content van de andere pagina, namelijk: Aandragen

Gere is een dropdown, kun je uitklappen

Het dropdownmenu van: Genre

Kies evenement is een dropdown, kun je uitklappen

Het dropdownmenu van: Kies evenement

Zodra je op ‘‘Bevestig’’ hebt geklikt krijg je deze pop-up
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