


Dagens program:

9:00 Velkomst

9:15 Gruppe 4

9:30 Gruppe 8

9:45 Gruppe 6

10:00 Gruppe 2

10:15 Pause (25min)

10:40 Gruppe 7

10:55 Gruppe 1

11:10 Gruppe 9

11:25 Gruppe 3

11:40 Sammenfattende kommentarer 

12:00 Tak for i dag







Agenda

• Præsentation af koncept
• BeamUp spot
• Opfølgning i forhold til 17. november

• Spørgsmål

Gruppe 4:

Birgitte Litgov

Sylvia Julie Jarssen

Martin Møller Jensen

Ian Wisler-Poulsen



Idé

• En international café

• Et globalt real-time mødested

• Et nyt (virtuelt) kommunikationsforum

• En spændende oplevelse

• Stor immediacy (udviskning af teknologi og medie)

• Høj immersion (indlevelse i mediet)



Kastrup Lufthavn

Denmark

Teknisk gennemgang



Kastrup Lufthavn

Denmark

Newark Airport

USA

Teknisk gennemgang



Kastrup Lufthavn

Denmark

Newark Airport

USA

Teknisk gennemgang



Kastrup Lufthavn

Denmark

Newark Airport

USA

Tokyo Airport

Japan

Teknisk gennemgang



BeamUp spot



Opfølgning i forhold til 17. november



Kan det lade sig gøre?



Kan det lade sig gøre?



Lo-fi prototype bruger test



Hvorfor skal det være 3D?



Hvorfor skal det være kommercielt?



Hvorfor skal det være en café?



Hvor mange steder skal det være?



Hvorfor skal det være i lufthavnen?



Spørgsmål





Gruppe 8
Peter Packroff
Fredrik Moberg



Metode:

• kø-nummer ved ankomst + tid på kø
• Udspredning af knudepunkter. 
• Check-in e.g. fra p-huse, perronerne Hilton
• Tracking guider rejsende til frie standere + 

angiver kø-tid
• Rejsende vejer selv veje baggagen og betaler

evt. overvægt – all-in-one





Test foretaget:

• Testpersonen modtager fyldt kuffert samt telefon med 
head set. 

• T.P. får tildelt kort med 3 check-in muligheder på mobil-
displayet (10min tidspres)

• - T.P. skal nu bevæge sig til valgte check-in
• Ved ankomst til valgte location skal check-in proceduren 

gennemføres (simuleres)
• T.P tænker højt, så vi kan kortlægge, hvor evt. 

problemer måtte være
• Simulerer, at bagage vejer for meget, og at der skal 

betales overvægt. 
• T.P. bliver guided til baggage drop-off



Test foretaget:

1070Lokation 3

952Lokation 2

564Lokation 1

Afstand i meterRejsende i køCheck-in id

Lokation 1: Befinder sig i stueetagen ved kopi rummet.
Lokation 2: Befinder sig på 2 sal ved 2a24.
Lokation 3: Befinder sig på 4 sal ved 4a54.
Bagage dropoff befinder sig i scrollbaren.

Tidsfrist: 10 minuter til at nå at aflevere bagagen.



Opdagelser ved test:

• Betjening af fiktivt interface gik fejlfrit
• Tvivl om rejsende vil gå omkring for at spare tid
• Svært at vende sig til at lytte under stress
• Hvad hvis man ikke bruger denne type stander? Kan 

man trække nummer?
• Hvad hvis man løber tør for batteri/ mister forbindelsen



Løsningsforslag:

• Kalde-system, som i afgrænset område kalder 
navn/nummer op, og beder dem henvende sig til evt. 
check-in 7

• Opsætning af flere kort/interaktive kort, evt. rfid visning.

• Nummer-træk ved ankomst (for ikke mobil-brugere)



Spørgsmål og kritik…







PROTOTYPEN

Fase1:
Præsentationsvideo med EtrackuatE’s
grafiske interface.

Fase2:
Vertikal 3D prototype af interaktionen i 
programmet.



FUNKTIONSTEST



FUNKTIONSTEST

Brugertesten: 6 testpersoner. 3 kvinder – 3 mænd. 
Heraf 2 lufthavnsansatte.
Alder mellem 24 – 45.

2 opgaver pr. bruger

Forklaring af EtrackuateE’s GUI og derpå bruger feedback 
på design og funktioner.

Forklaring af 3D model, og derpå gennemprøvning af 2 
missioner. Tænkehøjt test og derefter evaluering.



FOKUS for FUNKTIONSTEST

Evaluere spillets menneske-computer interaktion.
- Spilmæssige + grafiske elementer 

Vurdering af programmets GUI ud fra præsentations 
videoen og 3D model (til afprøvning af interaktionen)
- Undersøgelse af brugerens forståelse af 
navigeringssystemet, engagement (flow) og motivation.



om TESTEN

3D spillet var ikke hundrede procent repræsentativt for 
PDA spillet – svært at se igennem.

ÆNDRINGER og PROBLEMER

Programmet skal kunne understøtte lyd, som en 
navigationshjælp.

Beskrivelse af missioner .



ÆNDRINGER og PROBLEMER 

BRUGERFLADE: mulighed for at komme ind i et 
informationssystem ved tryk på i knappen

– Vælg mission
– Afbryd mission 
– Genstart mission
– Afslut
– Mulighed for at se sidste meddelelse
– Evt. adgang til den digitale røde håndbog: 

Problem med at læse store dokumenter på PDA’en
– Mulighed for at skifte mellem vinduer uden at afbryde 

processen.



MOTIVATION
Highscore liste!

Valgfrihed over de tilgængelige missioner på etagen ud fra 
en liste på PDA’en.

Hold-opdeling af de forskellige faggrupper spiller mod 
hinanden. Præmieres eksempelvis med hyttetur, frokost 
oa. - En måde at aktivere brugere der måske ellers ikke vil 
benytte sig af programmet løbende.

Sætte flere (sjove) elementer ind i forbindelse med særlige 
begivenheder/årstider (find nissen).







Gruppe 2 præcenterer…

Intelligent Travel Card

Intelligent 
Travel Card

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



Intelligent Travel Card

Koncept idé

ITC (Intelligent Travel Card). 
En mobil enhed der benyttes i 
rejsesituationer.
Indeholder en lang række service, som er 
relevante i forbindelse med rejse. 



Intelligent Travel Card

Løsnings 
model på ITC

ITC aktiveres ved aflæsning 
af fingeraftryk.

Stylus springer frem med et 
let tryk med fingeren.

Navigation foregår via 
fingertouch eller stylus. 



Intelligent Travel Card

Udvidelse af Koncept
Købes af den 
enkelte person. 
Er en fast del af ens 
rejseudstyr. 

CPH bliver mere 
nærværende under 
hele rejsen.
Ikke blot en 
transportservice, 
men en 
rejseservice, der 
kan servicere og 
vejlede. 



Intelligent Travel Card

Indhold og menu struktur
ITC har 4 funktionsområder med følgende features. 
Før rejsen:
1) Indeholder oplysninger om sikkerhedsregler, bagagevægt, toldregler, rejseforsikringer mm.
2) Giver direkte besked hvis der kommer ændringer i forventede rejsetidspunkt.
3) Giver direkte besked hvis der kommer ændringer i hotelbestillingen, de trafikale forhold eller 
andet. 
I lufthaven:
1) Oplysninger om tidspunkt for flyafgang, gate nr., og plads nr.
2) Tilbud fra CPH’s butikker.
3) Rating af CPH’s spisesteder.
Under rejsen:
3) Info om transportmuligheder på rejsedestination.
5) Rejse Guide (f.eks. politikkens).
3) Rating af spisesteder og oplevelser.  
4) Kontakt til udlejnings steder. (bil, scooter, båd, hotel, lejligheder mm.)
Generelt:
1) Personlige påmindelser.
2) Generelle nyhedsbreve fra lufthaven.
3) Personsøge funktion og messenger funktion.
4) Gruppekommunikation f.eks. under grupperejser.
5) Bogteaser, så de rejsende kan læse et udsnit fra bøger fra CPH’s boghandler.
6) Tilbud fra butikkerne i CPH, osv. osv. 



Intelligent Travel Card

Brug af ITC udenfor CPH

Fokus i første fremlæggelse: Brug af ITC i 
lufthavnsområdet. 
Fokus i denne fremlæggelse: Brug af ITC før 
og under selve rejsen.
Fokus på navigationen med ITC. Samt fokus 
på funktionalitet og anvendelsesmuligheder. 

http://www.itu.dk/people/larskoeie/Konceptudvikling/Mat
eriale%20om%20lufthavnen/kort.jpg
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Spøgelser
Gruppe 7

Charlotte
Christina

Krista
Natascha



Der var engang…











Men tilbage til den
forretningsrejsende…



www

Valg af:
Ur-design
Ven/spøgelse
Destination
Interesser
Indkøbsliste
Check-in mulighed



www

Hun er mest casual og
omsorgsfuld, og jeg tror

hun har styr på tiden!



www

Jeg vil have noget
der ikke er for tungt.

Det skal være maskulint 
og smart.



Ankomst

Du skal checke in 
ved disk 28-32.

Ved disk 31 er der den 
korteste kø..



Kø

Ønsker du 
en quiz, 

vejrudsigten, 
Eller nyheder?



Forespørgsel
Jeg skal have vekslet 

noget valuta..

Hvad er kursen og hvor 
er banken?

Kursen er 6.55.

Gå til nærmeste 
kunstværk, så jeg kan 

vise dig hvor banken er.



Senere på en cafe

Åh nej…Jeg har glemt at 
købe en gave til min 

kæreste..

Det klarer jeg!
Oplys mig blot om 

prisleje og 
gaveønske...så vil gaven 

stå klar ved din gate.



Go To Gate
Okay!Alt er klaret. 

Der er 10 minutter til vi 
skal gå, så du har god 

tid til at pakke sammen.



Vejviser

Du kan få vist vejen på
et kort på et kunstværk 
eller blot følge pilen i 

urets display



Og således levede og rejste han 
- og alle de andre forretningsrejsende –
lykkeligt til deres dages ende…





- når service bliver en oplevelse

Gruppe 1:

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

Lars Meirup



Det kinesiske univers
“Visitors from China with their special characteristics and 
demands are starting to become a major element of the 
travelling community”.

Den kinesiske turist
• Embedsmand – har mange penge
• Rundrejse – besøger andre 

skandinaviske lande
• Besøger København i 2,4 dage
• Elsker shopping
• Rejser i grupper
• Dårlige til sprog
• Glade for elektroniske dimser



Konceptet 

Hvem?
• Udenlandske turister:  - dansk, - engelsk

Hvad?
• Kontekstbaseret info på turistens modersmål

Hvorledes?
• Mix-reality-briller med 2 systemer: 

Virtual infoguide og Virtual oplevelses univers



Scenario

Shi og Cao i CPH lufthavn
• Scenario



Brugertest

Hvad har vi testet?
• ’Look and Feel’ – for at skabe fornemmelse af hvordan  

det er at have brillerne på
• Navigation – Hvordan folk bevæger sig?

Hvem har vi testet?
• 4 personer – udledninger 

Hvor har vi testet?
• Fields - Omgivelse som har samme træk som lufthavn,  

stresset miljø

Hvordan har vi testet?
• Fysisk menu, 2 typer briller
• Scenario opgaver
• Interview og reflekterende situation



Video og Resultater
Video

Resultater:
• Briller – mærkelig med ski briller, men har ikke 

problemer med solbriller
• Navigation – Ikke problemer med at bevæger sig 

rund og navigeres, men nogle ting skal gøres 
tydeligere 

• Refleksion – Mere forskellige infotainment, navnet 
’ infotainment’ der var forvirrende,
Vigtigt at vide hvor man er i menu
Information om forsinkelser, fly afgang og gate skal 
nok gives lidt tidligere så man føler sig ikke stresset 
hvis der er kun 10 min til afgang –’ Det gør ikke 
noget hvis du gentager en vigtig information et par 
gange, da denne information er altafgørende for 
rejsende. ’



The end

Tak!






