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Conclusie: 
 
Het apparaat is niet consistent genoeg, het wisselt constant van scherm en terminologie. 
Verder staat het apparaat op een vrijwel onzichtbare lokatie. Hiernaast heeft het apparaat 
ook nog eens vrijwel de meest onzichtbare kleur. Hij is grijs.  
De ophanging moet opnieuw gedaan worden want de hoogte waarop het apparaat hangt 
is erg onhandig voor de meeste mensen van gemiddelde hoogte. Zelfs voor mensen waar 
de hoogte wel goed voor is (bijv. mensen in een rolstoel) zijn nog niet in staat om het 
apparaat te gebruiken wegens de verschillende hoogtes die het apparaat hanteert.  
Het pinscherm is te diep en te hoog om er vanaf een lage positie in te kunnen kijken.  

Een ander mankement aan het apparaat is dat de pictogrammen die gebruikt 
worden niet aansluiten bij de handelingen en de voorwerpen waar de pictogrammen op 
zouden moeten wijzen (icoon van Avans-pas lijkt op die van een PIN-pas).  
Tevens gebruikt het apparaat meerdere talen zonder daarvoor gekozen te hebben, Het 
oplaad apparaat gebruikt de Engelse taal, terwijl de PIN automaat zowel Engels als 
Nederlands gebruikt zonder enkele consistentie.  
Dit gebrek aan consistentie komt ook weer terug in de plaatsing van de schermen, ze zijn 
op verschillende hoogtes en het PIN-scherm dat belichting nodig heeft is niet belicht en 
het hoofdscherm dat dat niet nodig heeft wel belichting. Eén van de weinige positieve 
punten is dat de meest logische bedragen direct zichtbaar zijn terwijl de minder gebruikte 
pas bereikbaar na het kiezen voor "higher amount" waardoor een overlading van 
informatie wordt tegen gegaan.  

Al met al is dit apparaat een prachtig onderwerp om een usability opdracht over te 
maken en het feit dat er al een mededeling aan hangt dat als je er niet uitkomt dat je je 
maar moet melden bij de balie waar mogelijk niemand is, maakt dit onderwerp een leuke 
uitdaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Om deze problemen tegen te gaan hebben wij de volgende Design Principles opgesteld: 
 
Het apparaat….. 
 
- Laat je gelijk zien hoe je moet beginnen met het opladen. 
- Geeft relevante instructies 
- Vind je in de buurt van de relevante faciliteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deze doelen willen wij bereiken doormiddel van de volgende oplossing: 
 
Oplaadstation bij:   - Sodexo 
    - CMD lab 
    - Koffieruimte 
    - toepasbaar op andere ruimtes waar de school dit handig vind. 
 
Aan de vormgeving veranderen wij: 
   
  Avans Chipkaart: 

- Een chipkaart die te scannen is, zodat je je avans kaart nooit hoeft in 
te voeren en zodat je, je pinpas nooit hoeft te scannen.  
We zorgen ervoor dat deze handelingen verschillend blijven. 

    
  Oplaad stations: 
   - De lokatie zal veranderd worden naar de bovenstaande afdelingen. 
   - Het apparaat krijgt Avans themakleuren zodat hij beter zichtbaar is. 
   - Alle handelingen behalve je pincode invoeren zijn op hetzelfde  
     scherm. 
   - Er staat goed aangegeven waar het apparaat voor dient voordat je er 
     al bent 
   - Stappen die uitgevoerd moeten worden, zijn zichtbaar in de vorm van 
     stappen; huidige stap is gekleurd, stappen te gaan donker grijs. 

 We plaatsen een kader om de stap heen waar je nu bent. 
   - Het apparaat geeft aan, ‘Welkom, scan je Avans Chipkaart.’ 
   - Je krijgt direct na het scannen feedback over je saldo. 
   - Na het scannen van je pas, verteld het apparaat je: ‘Raak het scherm 
     aan om op te laden.’ 
   - Je krijgt de opties om op een van de buttons:  €5,00, €10,00, €20,00   
                                  Of’ander bedrag’(zelf invoeren bedrag)op het touch screen. 
   - Na het invoeren van het bedrag krijg je een bericht, volg PIN  
     instructies op het andere scherm. 
    - PINterminal geeft feedback: ‘Voer PINpas in.’ Als je dat doet --> 
   - ‘Voer pincode in en druk op ok.’  

- ‘Wilt u een transactie bon? ja/nee’ 
   - Je druk op ja of nee. 
   - Beide schermen geven feedback dat de pas is opgeladen. 
   - ‘Het opladen is voltooid. Prettige Dag.’ 
 
  Betaalterminals 
   -  Een PINterminal waar nu ook gescand kan worden 
   -  De terminal bevindt zich op plaatsen waar betaald moet worden voor 
      de faciliteiten. 
   -  Een vervangend scan apparaat wordt geplaatst in sodexo , dit  
      apparaat kan de nieuwe manier van betalen hanteren (het scannen).  
      Het pinnen blijft hetzelfde. 
   -  Niet gekozen voor een scan-paal wegens de ruimte die de  
      medewerkers nodig kunnen hebben. 
   -  Bij de kopieerapparaten is er wel gekozen voor een paal, ter  
      vervanging van de huidige palen. 
   -  Nu scannen i.p.v. pas invoeren. 
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