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Agenda

• Præsentation af gruppen
• Udgangspunkt
• Idé
• Teknisk gennemgang
• Visuel prototype
• Brugerundersøgelse

• Spørgsmål

Gruppe 4:

Birgitte Litgov

Sylvia Julie Jarssen

Martin Møller Jensen

Ian Wisler-Poulsen



Udgangspunkt

Undersøge folks opfattelse af lufthavnen og 
den tid de bruger i lufthavnen



Udgangspunkt

Spørgeskemaundersøgelse:

• Rejsende kvinder (54 %) 
• Rejsende mænd (46 %)

• Alder: 21-35 år (66 %)
• Alder: 36-50 år (21 %)

• Rejser 1-2 gange / år: (60 %)
• Rejser 3-12 gange / år: (33 %)

• ½-1 time i lufthavnen (55 %)
• 1-1½ time i lufthavnen (31 %)



Udgangspunkt

Spørgeskemaundersøgelse:

• Jeg har god tid (79 %)
• Jeg har travlt (13 %)
• Jeg har travlt og bliver stresset (1 %)

• Har tid tilovers og tager det roligt (63 %)

• Sidde på café, lounge el.lign. (54 %)
• Shopping (28 %)



Udgangspunkt

Spørgeskemaundersøgelse:

• Lufthavnen er et transitcenter (51 %)
• Fordøren til et andet land eller kultur (36 %)
• Et indkøbscenter med en alternativ parkering (3 %)



Udgangspunkt

Spørgeskemaundersøgelse:

• Jeg er meget interesseret i ny teknologi og ikke bange for at prøve det. (57 %) 

• Jeg er interesseret i ny teknologi, men er lidt forsigtig med at prøve det. (35 %)



Idé

• Lufthavnen er et internationalt knudepunkt

• Der er ventetid

• Kunderne spiser og drikker på caféer el.lign.

• Kunderne er interesseret i ny teknologi



Idé

• En international café, som fremmer dansk design

• Et globalt real-time mødested

• Et nyt (virtuelt) kommunikationsforum

• En spændende oplevelse

• Stor immediacy (udviskning af teknologi og medie)

• Høj immersion (indlevelse i mediet)
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Kastrup Lufthavn

Denmark

Newark Airport

USA

Tokyo Airport

Japan

Teknisk gennemgang
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Visuel prototype



Visuel prototype



• Det lyder rigtig sjovt!!! Det ville jeg helt sikkert gerne bruge min ventetid på

• Interessant koncept… med til at gøre verden mindre… den globale landsby.

• Det er en rigtig god idé! I virkeligheden underligt, det ikke er lavet før…

• Total super sejt - kunne være klasse at snakke med rejsende i den store 
verden lige før man tager ud i den!

Brugerundersøgelse



Spørgsmål
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Gruppe 8
Peter Packroff
Fredrik Moberg



Køer:
• Kan føles som spild af tid, da man ikke kan

foretage sig noget “nyttigt” imens.
• Er til irritation og skaber unødvendig stress.
• Stressede mennesker bruger færre penge.

Check-in:
• En nødvendighed for at rejse med fly.
• Ueffektiv, skaber derfor køer.



Problem:
• For få check-in muligheder.
• For mange der skal checke ind samlet på et sted

Løsning:
• Flere check-in muligheder.
• Sprede check-in mulighederne over flere

lokationer



Problem ved at skabe flere check-in skranker:
• Kræver mere plads
• Kræver mere personale

Løsning:
• Automatisere check-in processen.
• Hjælpe den rejsende til at selv at deltage i 

check-in processen.



Metode:
• Tildele den rejsende et elektronisk kø-nummer

ved ankomst til lufthavnens område.
• Udspredning af knudepunkter. Automatiske

standere bliver placeret i p-huse, på perronerne
og på Hilton Hotellet.

• Ved hjælp af tracking kan den rejsende
lokalisere frie standere samt blive guide til disse
ved hjælp af mobiltelefonen.

• Lade den rejsende selv veje baggagen og
betale evt. overvægt med det samme.



Ved bestilling af flybillet registrerer både
lufthavnen og flyselskabet mobiltelefonens
lokaliseringsinformation.

Scenarie



Så snart den rejsende bevæger sig indenfor
lufthavnens område registrerer lufthavnens
tracking sensorer den rejsendes mobiltelefon
og han/hun får efterfølgende tildelt et nummer
til den virtuelle check-in kø.



Ved ankomst til lufthavnen checker den 
rejsende sin mobil for at finde den nærmeste
check-in stander. Mobiltelefonen registrere den 
rejsendes lokation og præsenterer derefter de 
3 muligheder, der ligger tættest og/eller hvor
færrest er sat i kø.

På baggrund af den modtagede information
kan den rejsende nu selv vælge check-in 
stander.



Ud fra den rejsendes valg af check-in stander kan
mobiltelefonen sættes til at bruges som
navigationssystem. Brugeren bliver nu guided til
den valgt check-in.



Ved hjælp af navigationen forøges chancen for at 
den rejsende ikke altid går til samme check-in, 
men derimod lokalisere en  stander med så lille
en kø som muligt og derved spreder check-in 
knudepunkterne ud.



Den rejsende indlæser id i form af pas eller
kreditkort. Herefter vejes den bagage der skal
checkes ind på den indbyggede vægt. Denne
sidder i gulvet og er illustreret ved hjælp af små
pære i gulvet, som lyser når brugeren er klar til at 
placere bagagen på vægten. I tilfælde af
overvægt kan denne betales direkte i automaten. 
Således slippes der for at skulle stille sig i en ny
kø og vente.



Check-in standeren printer nu et boardingpas og
et RFID-tag. RFID-taget placeres i kufferten. 
Dette gøres for at kunne lokalisere evt. tabt
baggage ved ankomst til sin destination. 



Den rejsende kan nu aflevere baggagen hos
personalet. Her checkes at bagagen har den 
vægt check-in standeren tidligere printede på
boardingpasset. 



Den rejsende har nu hurtigt og effektivt checket
ind og kan nu kan nu i ro og mag bevæge sig
videre til sikkerhedskontrollen. 



Spørgsmål og kritik…
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17/11-06 Gruppe 6

Grundlaget for konceptet
– Manglende kendskab til sikkerhedsprocedurer

Løsning i form af et spil!

PDA som platform

Udnyttelse af eksisterende systemer (SPOPOS)



17/11-06 Gruppe 6

Implementering af systemet

Sikkerhedsoptimering som edutainment
indenfor arbejdspladsens fysiske rammer
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Det Intelligente 
Boardingkort (IBC)

Thomas Schøn, Lars Køie, 
Louise Kyhl Nørgaard og Stine Dahl



Det intelligente Boardingkort

Hvorfor et intelligent 
boardingkort?

Nuværende boardingkort er et lille stykke papir med en stor 
betydning. 

Hvorfor ikke give lufthavnens besøgende flere fordele ved 
deres boardingkort?

Løsning: En PDA med indbygget positionering, der udleveres 
og afleveres på samme måde som det nuværende 
boardingkort.    



Det intelligente Boardingkort

Visualisering af 
løsningsmodel

IBC aktiveres ved aflæsning 
af fingeraftryk.

Pennen springer frem med et 
let tryk med fingeren.

Navigering foregår med tryk 
på skærmen. 



Det intelligente Boardingkort

Features
Forside: Lille display med tid, dato, gate nummer og 
nedtælling til afgang.

Inderside: Stor skærm hvor følgende features findes.
1. Relevant data om personlig flyafgang.
2. Tracking system hvor andre rejsende kan spores i lufthavne.
3. Rating af de forskellige spisesteder i lufthavnen (1-5 stjerner).
4. Tilbud fra lufthavnens butikker.
5. Bog teaser. 
6. Vejrudsigt på rejsedestination.

Personlig profil, med den rejsendes historik.



Det intelligente Boardingkort

Brande Lufthavnen
Keychain

Nyt udseende hvert år designet af en anerkendt designer. 
Efter rejsen kan rejsende fra hele verden benytte keychain i 
deres dagligdag. Dette vil skabe synlighed af lufthavnen.

Kaffekort
Trækkes ud af IBC når den afleveres ved boarding, her er 
flysædenummer noteret. Kortet har størrelse som et dankort 
og kan nemt ligge i pungen. 
Afleveres det i en af lufthavnens cafe’er inkasserer det en kop 
varm kaffe, te, kakao eller et stk. Anthon Berg chokolade. 
Kaffekort har samme design som keychain.



Det intelligente Boardingkort

Pause
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Spøgelser
Gruppe 7



Her er CPH

Det er et non-place.

-Et offentligt sted. 
-Et sted man passerer;
mister noget af sin 
identitet og føler mangel
på tilknytning til. 

Man er helt alene sammen med tusinder af andre..



Her er Michael Christiansen 

Han er forretningsmand og
rejser to gange om måneden.

Michael synes køer er
tidsrøvere; de giver stress. 
Man mister følelsen af kontrol
og så vil man bare direkte til
gaten..



Hvad er problemstillingen?

• Hvordan får vi Michael Christiansen til at 
føle sig mindre stresset? 

• Hvordan får vi Michael Christiansen til at 
tage lufthavnen til sig som ‘sit sted‘?



Her er Henry

Han er et spøgelse,
rejser 50 gange om dagen
og er aldrig stresset.

Henry er Michaels personlige butler 
og passer tiden for ham,
giver praktiske informationer, 
køber ind og formindsker
Michaels stress i køerne 
med quiz og nyhedsoplæsning.



Her er et ur
Aktivt RFID tag og GPS 
navigationssystem.

Interaktion:
Audio: musik, lyd og stemme; 
som input (voicerecorder) 
og output (earplugs).

Visualitet: tekst, billeder (både levende
og still-) og grafiske elementer.

Urskiven og kunstværker i Cph er
monitorer. Kunstværkerne bruges som
touch screens (’art with Computer
embedded’) i de offentlige
arealer.

Vibreren aktiverer brugerens
opmærksomhed. 
Touch både ved
-berøring af skærme
-når man arbejder ved sin computer
-når man scroller på sin menu på uret
-når man benytter sig af knapper.



Her er en touch screen

Når Michael synes at
urets display er for
lille, aktiverer han
nærmeste kunstværk.



Alternativer

Hvis Michael bliver
træt af Henry, 
vælger han blot 
et andet spøgelse.



Hvorfor et ur?
• Man har typisk tillid til sit ur. 

• Man kan programmere et ur så det følger lufthavnens ure - også i 
den lufthavn man lander i - så tiden altid stemmer overens med hvor
man er.

• De forretningsmænd vi har interviewet sagde, at de normalt ikke tog 
deres dyre ure med på rejse, da det kunne opfordre til tyveri eller
overfald i mange lande.

• En forretningsrejsende vil synes om konceptet: 'et lufthavnsur' -
finde det frem af skuffen, programmere det og på den måde gøre sig
klar, hver gang han skal ud at rejse.

• En mobiltelefon er mindre egnet, fordi det vil besværliggøre en 
løbende dialog mellem spøgelse og bruger, hvis brugeren også skal
bruge sin mobiltelefon til almindelige telefonopkald.



Betjening

-Og
et ur er lettere at 
betjene med én hånd.



Tak for
opmærksomheden

Gruppe 7
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- når service bliver en oplevelse

Gruppe 1:

Rikke G. Sindberg
Camilla S. Nielsen 
Veronica Skotte
Tatjana Andric



Særligt kendetegn 

L
Praktisk info / navigation Oplevelse af dansk kultur



Konceptet

L

Hvem?
• Udenlandske turister:  - dansk - engelsk

Hvad?
• Kontekstbaseret information på turisternes modersmål

Hvorledes?
• Mix-reality briller med 2 systemer: 

Virtual infoguide og Virtual oplevelses-univers



Motivation

Tænkeeksperiment 
• Hvordan opleves CPH lufthavn af udenlandske turister?

Sprogbarrierer medfører:
• Problemer med at orientere sig

• Mindre personlig kontakt

• Indskrænkelse af bevægelsesfrihed

Statistisk belæg



Hvorfor  ’ ’ ?

L

2 = Udforsk også (two) i lufthavn? 

2 = Oplev lufthavn i ’ anden’ dimension

2 = Antyder af brillerne anvender to systemer



Målgruppe: Kinesere

Kinesisk turisme

• Årlig vækstrate 12,5 %
• 2009: 105.000 kinesiske overnatninger i 

København 
• Højt forbrug: 150 euro om dagen

Ønsker og behov

• Bedre skiltning
• Mere H C Andersen
• Bedre shoppingmuligheder



Teknologi bag konceptet
Hardware

CPH logo - sensor

’aerodynamiske’
højtalerne

Volumen-knap med vertikal dreje-funktion 

Tænd/sluk - knap med trykfunktion



Teknologi bag konceptet

Hvordan får man brillerne?
• Automaten – inden for indgangen til afgangshallen

Konceptets service er baseret på to teknologier: 
• Sporingsteknologi 
• Eyetracking - teknologi



Teknologi bag konceptet

Software

• HCA eventyr• Lystbaseret information

• Behovsbaseret information



Introduktion til brillerne

Virtual guide præsenterer systemet 



Lystbaseret information



Lystbaseret information



Lystbaseret information



Lystbaseret information



Lystbaseret information



Lystbaseret information



Lystbaseret information



Infotainment



Infotainment



Infotainment



Markedsføring



Vi tilbyde CPH

• Forbedret servicestandard
• Mere unik og attraktiv lufthavn
• Økonomiske fordele via reklamer for forretninger i 

lufthavnen
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Yuki Wong

Uddannet arkitekt
Bor i Kyoto i Japan
35 år
Har været på 1 uges forretningsrejse til 
Danmark
Gift med Youshiki, sammen har de en 
dreng på 6 år



Ved check-in udleveres
• Boarding kort
• Flyer med kort introduktion til EarPort’en, som 

er konfigureret med Yuki’s data, som f.eks. 
nationalitet, køn, alder, destination

• EarPort & AirPen



EarPort info
- Tilbud
- Fortællinger om dansk 

design, historie, kunst 
m.m.

- Info om flyafgang
- Kø-tider
- Flyforsinkelser

Hvis du ønsker at modtage 
tilbud, tryk på AirPen’en
eller peg på logo’et og tryk.



Shopping
• EarPort indikerer ”Fri tid”.

• AirPen aktiverer tilbud fra 
butikkerne nær ved Yuki.
– Butikkerne er inddelt i 

zoner der aktiveres via 
sporing.

• Dagens tilbud indtastes af 
butikkerne som tekst.

• Et centralt system 
oversætter teksterne til 
tale via EarPort.



• I loungeområdet er der opstillet 8 montrer
• Logo af EarPort
• Repræsenterer Dansk kultur og design
• 4 montrer viser eksklusive kendte danske varer 
• De sidste 4 repræsenterer nye danske designere



• Kunst i lounge området
• Logo af EarPort
• Høre om kunstnerens baggrund
• Vil kunne købes i Illums Bolighus - Art and Craft



• Info om hvor man kan købe Georg Jensens produkter
• Bliver guidet hen til butikken
• Køber termokande fra Georg Jensen



Shopping
• EarPort logo på udvalgte 

varer.

• AirPen aktiverer 
produktinformation.

• Storytelling som service.
– Ex: Info om producent, 

produkt, anvendelse, 



En pølse med brød er 
typisk dansk og du har 
sikkert set 
pølsevognene rundt om 
i byen…………..



Grillet Bøf
3.700,- Yen

Dansk 
smørrebrød

2.999,- Yen



Go to Gate
• Info om Boarding tid.

• EarPort tilbyder vejvisning 
til din Gate.

• Sporing af den rejsende 
fortæller systemet hvis 
man går forkert.

• EarPort’en afleveres ved 
Gaten.



Ekstra services
• De enkelte flyselskaber 

kan, mod betaling, give 
deres kunder målrettet 
information om f.eks. 
Lounges 

• Systemet kan bruges i 
krisesituationer

• Børn der er blevet væk kan 
spores

• Man kan målrette tilbud på
baggrund af køn, alder, 
nationalitet m.m.

• Man kan hjemmefra 
bestille specielle service 
hvis man f.eks. er 
gangbesværet



Gruppe 3



Agenda
• Præsentationsvideo

• Kort om konceptet

• Storyboard

• Spørgsmål

CPH GLOBE
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Video

• Præsentationsvideo

CPH GLOBE
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Kort om konceptet

CPH GLOBE
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Kort om konceptet
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Kort om konceptet
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Kort om konceptet

CPH GLOBE
Gruppe  3



Storyboard
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Tak for opmærksomheden
☺

Spørgsmål?

CPH GLOBE
Gruppe  3

CPH GLOBE
Gruppe  3



Sammenfattende 
kommentarer



Tak for i dag!
Vi ses 8. december


