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Inleiding
Voor u ligt het ontwerpdocument van de opdracht ‘Hoe kan er
een gebruiksvriendelijke mobiele versie worden ontworpen
voor Horse Reality, zodat de doelgroep moeiteloos de
game kan beleven en ervaren?’ In dit verslag wordt dieper
ingegaan op het eindproduct en het ontwerp daarvan. Er
wordt inzichtelijk gemaakt hoe er tot de oplossing is gekomen
en welk concept daaraan ten grondslag ligt; hoe er tot dit
concept is gekomen is te lezen in de onderbouwing op blz.
40. Er wordt een werkend prototype gepresenteerd en de
samenhang van de verschillende onderdelen. Verder wordt
de waarde voor de gebruiker en meerwaarde voor het CMDdomein/maatschappij beschreven.
Het ontwerpdocument heeft in bijlage 2 een video van het
werkende high-fi prototype.
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Strategy
‘Hoe kan een gebruiksvriendelijke mobiele versie worden
ontworpen voor Horse Reality, zodat de doelgroep moeiteloos
de game kan beleven en ervaren?’

5

De doelgroep
Huidige Horse Reality spelers van rond de 21 jaar, die zich
focussen op het onderdeel van het trainen van paarden, al
bekend zijn met de game (1+ jaar gespeeld) en open staan
voor een mobiele versie.
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Waarde voor de gebruiker
Het eindproduct heeft waarde voor de gebruiker, omdat voor
deze doelgroep naar hun belangen en behoeften is geluisterd.
Uit de gegevens van de enquête over de gameplay (zie
onderbouwing, bijlage 5.1 blz. 166) van Horse Reality waren
verschillende inzichten gekomen en gevalideerd.
Zo gebruikt 78% van de doelgroep al een smartphone om
games op te spelen. De drempel om over te stappen van
desktop naar een smartphone ligt laag. Verder speelt de
doelgroep van Horse Reality al in de browser op mobiel,
maar meer dan de helft zou liever de game in een mobiele
applicatie willen spelen.

bovenscrollen om door te gaan naar het volgende paard. Het
zou dus ook fijn zijn als alles in hetzelfde scherm past.
Ten slotte is het huidige ontwerp niet geoptimaliseerd voor
mobiel, dus is in het eindproduct rekening mee gehouden met
een grid voor een smartphone.

De doelgroep heeft de meeste frustraties als het gaat om
de navigatie van de stable blocks; in het ontwerp is deze
navigatie versimpeld en in de iteraties van het low-fi prototype
(zie onderbouwing, bijlage 3.2 blz. 125) is al rekening gehouden
met hoe een paard naar een ander stable block verplaatst kan
worden.
De algemene navigatie is versimpeld door gebruik te maken
van een top bar en een bottom navigation. Ook moet de
doelgroep veel klikken bij het trainen van paarden. Dit is
opgelost door de elementen in stappen te laten verschijnen en
op dezelfde plek, zodat de doelgroep onthoudt op welke plek
een element zit en er niet meer bij hoeft na te denken. Verder
vind de doelgroep naar beneden te moeten scrollen irritant.
Zo duurt het heel lang om je paarden te training, omdat je
dan eerst een paar keer naar beneden moet scrollen om drie
trainingselementen aan te klikken en vervolgens moet je naar
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Meerwaarde voor het CMDwerkveld of maatschappij
Desktop browser games zijn ook steeds vaker te vinden als
een applicatie, deze ontwikeling is al langer in beweging. Zo
is technologie steeds in ontwikkeling en er wordt steeds meer
gelet op de UX/UI. Op het gebied van browser games zijn
er verschillen, zo maakt Horse Reality gebruik van een web
framework en draait dus op een website (Kobalt Digital, 2021).
De responsive lay-out is nog in ontwikkeling, maar voor een
mobiele applicatie ligt het ontwerp anders.

Het eindproduct is met de methode ‘Mobile First’ ontworpen
en met de doelgroep in gedachten. Dit zorgde ervoor dat
het eindproduct geen één op één kopie was van het huidige
ontwerp, maar is er nagedacht welke componenten ingezet
konden worden om het ontwerp zo gebruiksvriendelijk mogelijk
te maken voor mobiel. Een responsive lay-out betekent niet
gelijk dat de gebruiksvriendelijkheid is opgelost, maar dat
de doelgroep moet worden betrokken in het proces om het
product te verbeteren. Een UX-designer is voor de gameindustrie belangrijk, omdat zij de visie van de game designers
vertalen naar een leuke en intuïtieve speelwijze. UX-designers
zijn ook wel de brug tussen het game design en de speler
(Gupta, 2022).
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Scope
De guiding en design principles zijn verwerkt in het
eindproduct. Een uitgebreidere beschrijving van de guidingen design principles is te vinden in het document ‘De
onderbouwing’.
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Design principles
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Concept: ‘Within Reach’
‘Horse Reality maakt het je gemakkelijk doordat je kan
navigeren binnen handbereik, zo wordt je tijd optimaal benut
en bereik je snel jouw doel.’
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High-fi prototype
Het werkend high-fi prototype:
https://xd.adobe.com/view/b9380032-decc-45be-9df61152a3629167-ec6b/?fullscreen
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Structure
Voor het eindproduct is de uiteindelijke flow uitgewerkt
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bij

Skeleton
Het eindproduct is ontstaan vanuit het low-fi prototype. Het
low-fi prototype is ontstaan vanuit de wireframes.
Deze zijn te vinden in bijlage 3 en 4 van de onderbouwing .
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Foundation
De look-en feel in details
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Foundation
Lay-out

Het eindproduct heeft voor de paardenpagina 6 onderdelen:
1. Navigatie naar profiel en munteenheden;
2. Titel van de pagina en eventuele actie;
3. Navigatie door middel van tabs;;
4. Zoekbalk en filteropties met daarbij eventuele acties;
5. De hoofdelementen;
6. Hoofdnavigatie in de vorm van een bottom navigation.
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Foundation
Lay-out

Het eindproduct heeft voor de trainingspagina 6 onderdelen:
1. Illustratie, terug knop, side sheet navigatie,eventuele acties
en informatie;
2. Navigatie door middel van tabs;
3. Eventuele progress indicatie en actie;
4. Hoofdelementen;
5. App bar bottom navigatie;
6. Hoofdnavigatie in de vorm van een bottom navigation.
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Foundation
Grid systeem

Het eindproduct maakt gebruik van een lay-out grid systeem
in Adobe XD en bestaat uit drie elementen. Hiervoor zijn de
richtlijnen van een 8 point grid aangehouden. Dit is voor
het ontwikkelen van het product het gemakkelijkst is en er is
genoeg witruimte om de gebruiker genoeg rust te geven. Het
eindproduct maakt gebruikt van de volgende afmetingen:
1. Gutter width: 16px;
2. Column width: 70px;
3. Margin: 16px.
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Foundation
Navigatie flow

Het eindproduct heeft verschillende levels als het gaat om
de navigatie. Zo zal de bottom navigation gebruik maken van
een ‘lateral navigation’ waarbij de pagina’s op hetzelfde
level zitten. De pagina’s van de verschillende views zitten op
hetzelfde level. De trainingspagina’s vallen onder het level
van de paardenpagina’s en er kan gebruik gemaakt worden
van een ‘reverse navigation’ om terug te komen op de
paardenpagina’s. In bijvoorbeeld het trainingspagina zit een
‘forward navigation’ waarna het kiezen van de tijdsduur de
hoofdelementen veranderen naar exercises.
Lateral navigation

Forward navigation
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Reverse navigation

Foundation
Kleuren

In het eindproduct wordt gebruik gemaakt van de huidige
kleuren van Horse Reality en zijn voor de speler deze kleuren
herkenbaar. De meest voorkomende kleuren worden hiernaast
toegelicht.
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Foundation
Typografie

In het eindproduct wordt gebruik gemaakt van het font
Poppins en volgt de richtlijnen van de type scale generator van
Google Fonts (Google, 2022). Poppins heeft een breed bereik in
font stijlen (Google, 2022b) en is gebaseerd op geometrie. Voor
Deloryan B.V. is deze font gemakkelijk te implementeren in de
game, omdat dit onder een open source licentie valt, waardoor
dit font te gebruiken is voor commerciële doeleinden.
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Foundation
Iconografie

De iconen van het eindproduct bestaan uit iconen van de
huidige game Horse Reality, zelf ontworpen iconen en iconen
uit de library van Fontawesome (Font Awesome, 2022).
Iconen maken gebruik van de wet van het ingevulde hiaat
(beeldtaal boek), zo wordt ontbrekende visuele informatie
aangevuld door de hersenen. Horse Reality laat veel informatie
zien, vandaar dat sommige informatie is versimpeld tot een
icoon. Aan Deloryan B.V. wordt het advies gegeven om de zelf
ontworpen iconen te verbeteren.
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Foundation
Vormen

Het eindproduct maakt in het ontwerp gebruik van
verschillende vormen.Voornamelijk is er gekozen voor ronde
hoeken in de vormen, zodat het design aandacht trekt naar
de content en niet naar de component. Voor de gebruiker zijn
afgeronde hoeken gemakkelijker om informatie te verwerken
en fijner om te zien (UX Movement, 2016). In het eindproduct
zijn afgeronde hoeken bijna op elke component terug te
vinden. De navigatie componenten hebben geen afgeronde
hoeken, zodat er een contrast gecreëerd wordt tussen ronde
en scherpe hoeken. Hiermee worden de componenten
onderverdeeld in verschillende niveaus.

30

Design patterns
Het high-fi prototype bestaat uit de volgende design patterns
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Top navigation
In het eindproduct is een top navigatie gebruikt in plaats van
het huidige hamburger menu, omdat de game complex is met
vele pagina’s en de speler veel moet scrollen om bijvoorbeeld
bij de notificaties te komen.
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Bottom navigation
Een bottom navigatie is ingezet, zodat de hoofdelementen
worden weergeven en de speler vanuit daar naar de
hoofdpagina’s kan gaan. In het eindproduct wordt alleen
in de Estate pagina genavigeerd en dit is aangegeven
door de iconen en de tekst van de andere pagina’s hogere
transparantie te geven. De andere onderdelen zijn niet
uitgewerkt. Verder is het sidemenu op de desktopversie
geherstructureerd.
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Bottom navigation en
structuur
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Top bar
De titel en een actie worden
weergeven, zodat de speler weet op
welke hoofdpagina hij zit. De estate
pagina bij het huidige ontwerp is
gecombineerd met de paardenpagina.
Paarden zitten namelijk in een estate.
Op deze pagina kan de gebruiker de
capaciteit van het aantal paarden
verhogen, zonder het scherm te
verlaten.
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Bottom bar
In de bottom bar kan de speler van
paard wisselen en de naam, tagline
bewerken en van stable block wisselen.
De bottom bar is ergonomisich, omdat
de speler gemakkelijk de navigatie kan
bereiken.
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Popups / Textfields
Popups

Zoals in de app top bar beschrijving aangeven hoeft de
speler niet meer naar een andere pagina om de capaciteit
te verhogen. Door een popup kan de speler op dezelfde
hoofdpagina blijven. Door naast de popup of op het kruis icoon
te klikken gaat de popup weg. De popup geeft een beschrijving
hoe dit element in elkaar zit. En wordt ondersteund door
visuals.
Een fullscreen popup wordt ingezet om de paarden naam,
tagline of stable block aan te passen. De gebruiker kan deze
stappen op één scherm uitvoeren in plaats van terug te gaan
naar een andere pagina, zoals dit in het huidige ontwerp wel
het geval is.

Textfields

De popup om het paard te bewerken maakt gebruik van
verschillende textfields om aanpassingen te doen aan de tekst.
Als er op een text field wordt gedrukt is de bedoeling dat het
toetsenbord tevoorschijn komt.
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Dialog
Na de call-to-action van de popup komt een alert dialoog. Dit
is in het eindproduct ingezet zodat de gebruiker geïnformeerd
wordt over de keuze die is uitgevoerd. De gebruiker kan de
actie annuleren of bevestigen.
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Tabs
Voor het eindproduct worden tabs
als een extra menu van de huidige
pagina ingezet. Zo kan er op de
paardenpagina van stable blocks
gewisseld worden waarin de paarden
zitten. Bij de trainingspagina worden
de hoofdelementen veranderd en is
de trainingspagina een andere pagina
geworden, maar blijft de pagina wel op
hetzelfde level als de trainingspagina.
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Searchbar
De search bar is in het eindproduct niet verder uitgewerkt,
maar wel aanwezig. Met de te verwachten behoeften van de
doelgroep in de toekomst is er al rekening mee gehouden
dat zij graag paarden willen zoeken of filteren, omdat het
lastig kan zijn voor de gebruiker als zij meer dan 100 paarden
hebben. Dit component zou men kunnen weg laten, zonder
dat de lay-out opnieuw moet worden ontworpen.
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Cards
Cards zijn ingezet om de content
en een actie uit te beelden. Op de
paardenpagina wordt er genavigeerd
naar de trainingspagina als een
gebruiker er op drukt.
In het low-fi prototype is verder
nagedacht over wat er gebeurt als
een card geselecteerd wordt. Op
de trainingspagina wordt er naar
het volgende trainingsonderdeel
genavigeerd.
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List
De list component wordt in het
eindproduct hetzelfde ingezet als
de card component. De list view is
compacter en voor de gebruiker een
snellere manier om een paard op te
zoeken. De doelgroep gaf aan dat zij
het fijn vinden als er geswitcht kan
worden tussen de verschillende views.
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Progress indicators
In het eindproduct zitten verschillende progress indicators. In de top bar wordt een level indicator progress aangegeven.
Op de paardenpagina wordt weergeven hoeveel energie er is. Op de trainingspagina wordt de lengte van het progress
aangeven in lineaire en circulaire vormen bij de verschillende onderdelen.
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Navigation drawer
Een navigation drawer is ingezet om op het trainingspagina
te navigeren binnen de stable blocks. De speler hoeft het
scherm niet te verlaten om te switchen, maar daarvoor is wel
de mogelijkheid door de terugknop. De navigation drawer
wordt rechts weergeven als deze actief is. De bedoel is dat de
navigation drawer met een swipe gebaar naar links geopend
wordt en naar rechts gesloten.
State: Actief
De achtergrondkleur van de list elementen is een lichtblauwe
kleur #E2ECF5.
State: Non actief
De achtergrondkleur van de non actieve list elementen is een
witte kleur #FAFBFF
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Buttons / icoons
In het eindproduct zitten verschillende buttons die een andere
functie hebben. De meest belangrijke buttons die nog niet zijn
uitgelegd in dit document worden hier beschreven.
1. Care for all, deze button zorgt ervoor dat alle paarden
verzorgd worden. Het symbool met het uitroepteken
verdwijnt. Deze button is voor de speler optioneel met het
aanschaffen van een premium account.
2. Filter icoon zorgt ervoor dat de paarden gefilterd kunnen
worden (in wireframe x is hier over nagedacht).
3. De view icoon zorgt ervoor dat de speler tussen de card en
list view kan wisselen.
4. De pijl icoon en estate icoon vormen samen een knop om
terug te gaan naar de paardenpagiina(ook wel estate).
5. De icoon met het paardenhoofd en een huisje zorgen ervoor
dat in het Adobe XD prototype de side sheet component
wordt geopend.
6. De deelknop met het deelicoon zorgt voor de mogelijkheid
dat de link van het paard gedeeld kan worden in een
andere app.
7. De pijl naar rechts bij de progress indicator van het trainings
element zorgt dat er een stap in het progress terug gezet
wordt. Deze interactie gebeurt ook als er op de illustratie
wordt gedrukt.
8. Het icoon met een cirkelpijl dient als een reset voor de
gekozen trainingselementen.
9. Met de pijlen bij de navigation drawer kan er na het
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volgende of vorige paard worden gegaan.
10. Het potlood icoon zorgt ervoor dat een popup wordt
weergeven waar de naam, tagline en stable block kan
worden aangepast.

Dropdown menu / Divider
Dropdown menu

Het eindproduct maakt gebruik van een dropdown menu bij
de trainingspagina als er een exercise is gekozen. De gebruiker
wilde wel de mogelijkheid hebben om de overige exercises
te zien. Door op het pijl icoon te drukken worden de exercises
weergeven onder het huidige element.
Een exposed dropdown menu wordt ingezet voor de fullscreen
popup om de tekst aan te passen. Het menu wordt onder het
menu item weergeven waar het paard in een ander stable
block verplaatst wordt.

Divider

In de componenten zoals de navigation drawer van het
eindproduct worden dividers gebruikt om de elementen te
scheiden. Dit gebeurt door de achtergrondkleur te veranderen
(full bleed divider) of door de exercises te onderscheiden van
elkaar (line divider).
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