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Inleiding

1. Inleiding

"If an application is obviously designed to support
less skilled users. What- You-See-Is-What-You-Get

soon becomes What-You-See-Is-All-You-Got."

Deze uitspraak vomit de heift van een probleem dat zich in veel van van de huidige
computer-applicaties voordoet: of een beginnende, incidentele gebruiker van een
bepaalde applicatie ziet door de bomen het bos (lees: door de menu-structuren de
muis-cursor) niet meer. of een professionele gebruiker voelt zich beperkt in het aantal
of de sneiheid van de functies die hem of haar ter beschikking staan.

Het blijkt heel moeilijk tot bijna onmogetijk te zijn om een applicatie zo te bouwen, dat
elk type gebruiker. van beginner tot professional. er optimaal mee kan werken. Dit staat
in nauw verband met de gebruiksinterface van de applicatie. die de invoer van de
gebruiker naar het programma en de uitvoer van het programma naar de gebruiker in
goede banen moet leiden.

In deze scnptie wordt de aard van gebruiksinterfaces voor professioneel tegenover
incidenteel gebruik beschreven. en wordt beargumenteerd of een gecombineerde
gebruiksinterface mogelijk of wenselijk is. Daarnaast wordt gekeken naar de scheiding
tussen de gebruiksinterface en een bepaalde applicatie, wat van belang is voor de
mogelijkheden om verschillende gebruiksinterfaces voor één apphcatie te ontwerpen.

1.1 Gebruiksinter face OV-Reisplanner

Het onderwerp voor deze scriptie is gekozen naar aanleiding van mijn stage bij
Openbaar Vervoer Reisinformatie VO.E in Utrecht. 1k heb daar een analyse gemaakt
van het gebruik van de OV-Reisplanner. zoals die door de inforrnatrices op de
telefooncentra van 06-9292 gebruikt wordt. De analyse van de (professionele)
gebruiksinterface heeft geleid tot een ontwerp voor een gebruiksinterface voor de
nieuwe OV-Reisp$anner. zoals wordt beschreven in hoof dstuk 2.

Door het sterk professionele karakter van deze toepassing van de OV-Reisplanner. in
vergelijking tot andere toepassingen die bij OVR ontwikkeld zijn en worden. die juist
gericht zijn op incidentele gebruikers. werd ik op het idee gebracht om een vergelijking
te maken tussen de verschillende typeri gebruiksinterfaces. Daarbij wilde ik

onderzoeken of een gebruiksinterface niet zowel optimaal kan zijn voor professionele
als voor incidentele gebruikers. of dat een optimale gebruiksinterface op een andere
manier moet worden gerealiseerd.

Gebruiksinterf aces voor professioneel en incidenteel gebruik 1



Inleiding

1.2 De gebruiksinter face voor pro fessionee! gebruik

Bij een applicatie voor professioneel gebruik moet er vaak zo snel en efficient mogelijk
gewerkt kunnen worden. Gebruikers hebben minder behoefte aan help-f uncties. en
geven bijvoorbeeld de voorkeur aan een karakter-georiënteerde gebruiksinterface die
geheel met het toetsenbord wordt bediend (zoals de OV-Reisplanner bij 06-9292)
boven een grafische gebruiksinterface waarbij gebruik wordt gemaakt van de muis.
Aangezien bij professioneel gebruik tijd meestal veel geld kost. is sneiheid het
belangrijkste cntenum voor de gebruiksinterface.

1.3 De gebruiksinter face voor inciden tee! gebruik

Een incidentele gebruiker heeft andere behoetten dan een professionele gebruiker van
een bepaalde applicatie. Dii is meestal niet alleen afhankelijk van het felt dat een
gebruiker incidenteel dan wel professioneel met een applicatie werkt. maar vooral ook
van de omgeving of toepassing waarbinnen gewerkt wordt. Wanneer naar de
professionele OV-Reisplanner bij 06-9292 gekeken wordt. is het doel telefonische
dienstverlening. Een incidentele gebruiker van een dergelijk programma zou
waarschijnlijk als doel hebben een reis voor zichzelf te plannen. De toepassing van de
apilicatie is dus verschillend. In hoof dstuk 3 wordt verder ingegaan op deze verschillen.

1.4 De gecombineerde gebruiksinter face

Het grootste deel van de huidige computerprogramma's heeft geen afzonderlijke
gebruiksinterfaces voor professionele en voor incidentele gebruikers. Om het de
beginnende gebruiker toch wat eenvoudiger te maken. zonder de professionele
gebruiker in mogelijkheden te beperken. wordt er in sommige gevallen gebruik gemaakt
van verschillende "modes" (hoof dstuk 3). Toch blijkt een gecombineerde
gebruiksinterface vaak een compromis. zodat niet iedereen er optimaal mee kan
werken. In hoofdstuk 4 wordt. in aanstuiting op hoofdstuk 3. beschreven hoe met
verschillende gebruiksinterfaces dezelfde apllicatie kan worden gebruikt. zodat er toch
een zekere vorm van "gecombineerdheid" ontstaat. ook al is het niet binnen de
gebruiksinterf ace zelf.
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2. Gebruiksinterface OV-Reisplanner
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het rapport "Gebruiksinterface OV-
Reisplanner. dat 1k in opdracht van Openbaar Vervoer Reisinformatie. als onderdeel
van mijn afstudeeropdracht. geschreven heb. Het rapport beschrijft de analyse van de
gebruiksinterface van de OV-Reisplanner. zoals die momenteel op de telefooncentra
van 06-9292 OV-Reisinformatie gebruikt wordt.

Aanleiding voor deze analyse vormt de ontwikkeling van een nieuwe OV-Reisplanner.
met de naam ROA (Reisinforniatie Op Afstand). waarin een groot aantal veranderingen
zijn aangebracht ten opzichte van de huidige OV-Reisplanner. Wanneer ROA op de
telefooncentra van 06-9292 OV-Reisinformatie operationeel moet worden. is er een
gebruiksinterface nodig voor die toepassing. Uit de analyse van de gebruiksinterface
van de huidige OV-Reisplanner zijn een aantal punten van verandering en verbetering
ten opzichte hiervan naar voren gekomen. die in de gebruiksinterface voor ROA
verwerkt kunnen worden. Op deze manier zal de nieuwe gebruiksinterface optimaal
kunnen werken. Een ontwerp hiervoor is eveneens te vinden in het rapport.

2.1 Achtergrondinformatie

De kernfunctie van Openbaar Vervoer Reisinformatie V.O.E (OVR) is het verstrekken
van reisinformatie over het totale openbaar vervoer in Nederland. Via telefoonnummer
06-9292 worden door de negen door het land verspreide OVR-centra onder meer
complete reisadviezen gegeven van adres naar adres.

OU-Reisplanner. leldig van 21 augustus j% t/n 4 itober j% (ci CII.
————————meisgeevens1—————— —Plaats)

AIiaetischa llJst I

van: — .——— ——
latie: —, a
halten: aacltn (d)

aadorp
nut: aagtdorp (schosri)

lisatie: gt.rte
halt..: aalbedi (hulsberg)

aalhi (iqd en salhsrg)
tijd: audi.

aal..eei
I aal..eerderbrug
I aalst gld br*el
I aunt gld ((linden)

aunt nb (naalre) r—Iguur
F5 (C dig )) F donderdag fl I aalten
17 (C and " IS augustus j% De huidige

5,3— OV-Reisplanner
— Help

Het belangrijkste hulpmiddel bij het verstrekken van deze informatie is de OV-
Reisplanner. een zeer krachtig computerprogramma. dat OVR in samenwerking met het
Centrum Voor Informatieverwerking ontwikkelde. De OV-Reisplanner geeft de snelste
verbinding van adres naar adres in Nederland. met alle vormen van openbaar vervoer.
Binnen een tijdsbestek van maximaal 30 seconden selecteert de OV-Reisplanner het
gewenste antwoord uit 180.000 straten. 10.000.000 passeertijden. 33.500 halten en
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een groot aantal bijzondere punten. zoals ziekenhuizen. attractie-parken. musea en
dergelijke. Door de wensen van de kiant mee te nemen in de selectie. krijgt deze een
exact op maat gesneden reisadvies.

De OV-Reisplanner is karakter-georiënteerd. dat wil zeggen dat er geen grafische
functies worden gebruikt. maar dat er enkel lettertekens op het scherm staan (figuur
2.1). Dit lijkt sterk op de (MS-DOS) NS-Reisplanner. waaruit de huidige OV-Reisplanner
is voortgekomen. In de OV-Reisplanner zitten echter veel meer functionaliteiten. De
belangrijkste uitbreiding op de NS-Reisplanner is natuurlijk het feit dat de OV-
Reisplanner een route zoekt van adres naar adres. met alle vormen van openbaar
vervoer. in plaats van alleen met de trein van station naar station.

Omdat er steeds meer functies werden toegevoegd aan de OV- Reisplanner. werd het
programma zeif steeds minder overzichtelijk. 00k het onderhoud van de gegevens. die
constant aan verandering onderhevig zijn. werd ingewikkelder en het werd steeds
moeilijker om nieuwe functionaliteiten aan het programma toe te voegen. Om deze
reden is er een nieuwe OV-Reisplanner gebouwd. met de naam ROA (Reisinformatie
Op Afstand). Dit programma is modulair van opbouw. Dat wil zeggen. dat er voor elke
functionaliteit een aparte module bestaat. waardoor de gegevens daann gemakkelijk
kunnen worden onderhouden. Ook kunnen er nieuwe functionaliteiten worden
toegevoegd. door een extra module aan ROA te koppelen.

Op ROA wordt een gebruiksinterface geplaatst. die afhankelijk is van de toepassing.
Zo zien de gebruiksinterface van het ROA-baliesysteem en van de Reiswijzer er heel
verschillend uit. terwijl het onderliggende programma gelijk is. Om ROA ook op de
telefooncentra van 06-9292 te kunnen gebruiken. moet er een gebruiksinterface
gebouwd worden voor deze toepassing. Het rapport "Gebruiksinterface OV-
Reisplanner" beschrijft een ontwerp hiervoor.

2.2 Toelichting bij het onderzoek

De belangrijkste eis waaraan de OV-Reisplanner. en dus ook de gebruiksinterface
ervan. moet voldoen is dat er snel mee kan worden gewerkt. Dit wordt veroorzaakt
door de aard van de toepassing: telefonische dienstverlening. Elke seconde die een
06-9292-gesprek korter duurt. levert een winst op. Bovendien is het van belang. dat
de informatrices het prettig vinden om met het systeem te werken.

Om adequaat de gebruiksinterface. en de invloed ervan op de totale snelheid. te
kunnen analyseren is gebruik gemaakt van de volgende methoden:

• Heuristische evaluatie

• Analyse van video-opnamen op de werkplek bij een OVR—centrum

• Raadplegen van de informatrices via vragenlijsten

Gebruiksinterf aces voor professioneel en incidenteel gebruik 4



Gebruiksinterf ace OV-Reisplanner

In het rapport warden deze methoden van onderzoek uitvoerig beschreven. Aan de
hand van de resultaten van deze analyse is een ontwerp gemaakt vaor de nieuwe
gebruiksinterface. met inachtneming van de andere criteria die een rol spelen. 00k dit
wordt in het rapport beschreven.

2.3 Samenvatting van de conclusies

De gebruiksinterface van de huidige OV-Reisplanner blijkt goed te functioneren. Bij de
analyse zijn geen elementen gevonden die de snelheid waarmee met de OV-
Reisplanner gewerkt kan warden sterk beperken. Er zijn wel een aantal kleinere punten
naar voren gekomen waarop snelheidswinst geboekt kan warden.

In het rapport worden bij het beschrijven van het ontwerp voor de nieuwe
gebruiksinterface een groot aantal relatief kleine aanpassingen voorgesteld. die
bevorderlijk zouden zijn voor de snelheid van de gebruiksinterface. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen twee fasen.

In de eerste fase. de overgang van de huidige OV-Reisplanner naar een OV-
Reisplanner op basis van ROA. wordt een karakter-geonönteerde gebruiksinterface
voorgesteld. om de snelheid te waarborgen en am de overgang voor de informatrices
niet te groat te Iaten zijn. De grootste verandering in dit antwerp betreft het algemeen
bereikbaar maken van alle functies. waarbij het toetsgebruik consequenter wordt.

In de tweede fase. wanneer de snelheid van de ROA OV-Reisplanner hoog genoeg
blijkt te zijn en de informatrices gewend zijn aan de aanpassingen ten apzichte van de
huidige OV-Reisplanner. wordt voorgesteld aver te gaan naar een grafische
gebruiksinterface. die als extra voordelen een grotere flexibiliteit en meer

mogelijkheden tot uitbreiding biedt.

Voor meer iriformatie over de analyse. het ontwerp. de conclusies en de aanbevekngen
wordt verwezen naar het rapport.
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3. Taakanalyse
Om de aard van de taak van de informatrices bij 06-9292 te vergelijken met die van
incidentele gebruikers van een OV-Reisplanner-programma. is op beide taken een
taakanalyse toegepast. Gekozen is voor een hiërarchische taakanalyse (Dix e.a..
1993). waarbij de taak wordt opgesplitst in kleinere stappen. die vervolgens weer
onderverdeeld kunnen worden. Op deze manier kan professioneel en incidenteel
gebruik van een OV-Reisplanner-programma op een meer gedetailleerd niveau worden
vergeleken.

3.1 De pro fessioneel uitgevoerde taak

De taak van de informatrices bij 06-9292 is om kianten van gewenste informatie te
voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de OV-Reisplanner. In figuur 3.1 wordt de
taak beschreven. tot het niveau waar de interactie met de OV-Reisplanner begint.

plan 0.
• doe 1
• doe 2 (ondertussen. lidien mogelijk. begin 3 te doen)
• doe 3 (ondertussen kan 4 gedaan worden. of nogmaals 2)
• doe 4
• indien ktant meer of iets anders wil weten: terug naar 2. anders doe 5

3. 4. 5.
zoek beant woord groet

inform abe vraag kiant

plan 2 plan 3.
doe 2-1 en doe 2-2. tot de • doe 3-len/of 3-2 en/of 3-3.
vraag van do kiant duidelijk athankelök van do gewenste informatie

2-1 luister 2-2 vraag 3-1 zoek 3-2 zoek
naar aanvullende reisadvies eisafhank
kiant informatie van ... naar ... inform atie

Figuur 3.1 Hierarchische taakanalyse van professioneel gebruik
van de OV-Reisplanner

De taak wordt volgens de beschreven plannen door de informatrices hiërarchisch
uitgevoerd. Elk plan definieert hoe en in welke volgorde de subtaken van een bepaalde
taak worden afgewerkt. Hierbij moet worden gelet op de mogelijkheid tot het
tegelijkertijd of door elkaar uitvoeren van de taken 2. 3 en 4. Daardoor is de taak
complexer dan deze hiërarchische structuur op het eerste gezicht doet vermoeden.
Deze complexiteit wordt teruggevonden in plan 0. waarin blijkt dat er meerdere
subtaken parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd.

De taken die betrekking hebben op interactie tussen de informatrice en de OV-
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Reisplanner. 3-1. 3-2 en 3-3. kunnen ieder weer onderverdeeld worden. In figuur 3.2
worden de verdere onderverdelingen van deze subtaken getoond. Samen met figuur 3.1
vormen ze. tot op een bepaalde diepte. de complete hiërarchische taakanatyse van de
professionele taak.

plan 3-li
• doe 3-ha of doe 3-tb en 3-tic
•doe 3-lid

plan 3-2
• inden nog niet gedaan:

doe 3-2.1 ( 3-1)
• doe 3—2.2

zoek
gewenste
informatie

plan 3-i
• doe 3-ti. 3-1.2. 3-13 en undien noodzakel$k 3-1.4

in wUekeurige volgorde
• doe 3-1.5

3-32zoek
gewenste
inform atie

Figuur 3.2 Hiërarchische taakanalyses van de subtaken 3-1. 3-2
en 3-3 uit figuur 3.1 (professioneel gebruik)

Nogmaals wordt erop gewezen. dat de taken die in de bovenstaande figuur zijn
afgebeeld op elk tijdstip kunnen worden onderbroken of bunvloed door één van de
taken 2 of 4 (figuur 3.1). Er is sprake van een mm of meer parallel verloop van de taken
2. 3 en 4. Hierdoor is het verloop van de taak van de informatrice moeilijker te
voorspellen dan de hierarchische taakanalyse doet vermoeden. De reden hiervoor is
dat de kiant op elk willekeurig moment de taak die de inforrnatrice op dat moment
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Taakanalyse

uitvoert kan onderbreken of doen veranderen. Informatrices beginnen bijvoorbeeld
vaak al met het invullen van de reisvraag. terwijt de kiant nog bezig is met het stellen
van de vraag. Op deze manier kan het gemakkelUk voorkomen. dat het nauwelijks meer
mogelijk is om onderscheid te maken tussen de taken 2 (het bepalen van de vraag van
de kiant) en 3 (het zoeken van informatie) uit figuur 3.1. omdat het volledig gelijktijdig
gebeurt. Ook het beantwoorden van de vraag (taak 4) kan ongemerkt weer overgaan
in taak 3. wanneer de informatrice bijvoorbeeld meer antwoorden (reismogelijkheden)
aan de kiant wil geven dan op dat moment op het scherrn getoond worden.

In figuur 3.3 wordt het verloop van een gesprek getoond waarbij twee taken
tegelijkertijd uitgevoerd worden. Deze figuur is identiek aan figuur 4.6 uit het rapport.
Getoond worden: de stem van de kiant. de stem van de informatrice. de handelingen
van de informatrice en de toestand van de gebruiksinterface.

U.S P.S 1.8 1,5 25 2.5 3,1 3,5 4,8 4,5 5,8 5,5 6U 6.5 7,1 7,5 1,1 1,5 5,1

•
sat —Il-—, poUIIddap, Di slide, IIoreà, vinaf bet tentrail stitisu in broninien, let de bus suit 1idsa UI 1k Mi

StT -. rL
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.:.
INUOE1CIS( - -

I.ouerschers -(reisvraai)

8.5 5,5 5,5 18.5 3.8.5 11.8 11.5 ILl 12.5 15.8 13,5 14.5 3.4.5 15.5 15.5 11.0 16.5 11.5 17.5

el 1k ull e i tt. en half elf 's ssrjena uiEaen. Milke bus kin 1k dan ne,ei

-
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Figuur 3.3 Voorbeeld van een gesprek met parallel verloop van de taken 2 en
3 uit figuur 3.1 (bepaal vraag van de kiant en zoek informatie)
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Het parallelle verloop van de taken 2 en 3 is tevens noodzakelijk voor een adequate
verwerking van de vraag van de kiant. Indien de informatrice eerst de volledige vraag
van de kiant zou moeten bepalen. voordat ze begint met het intypen ervan. zou dit een
te grote belasting betekenen. omdat de informatrice dan teveel dingen tegelijk zou
moeten onthouden.

Parallell verloop van verschillende subtaken blijkt typerend te zijn voor professioneel
gebruik van de OV-Reisplanner. Bij incidenteel gebruik verloopt het uitvoeren van de
taak juist serieel. zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

3.2 De incidenteel uitgevoerde taak

De taak van een incidentele gebruiker van een OV-Reisplanner-programma verschilt in
tenminste een belangrijk opzicht van de taak van een informatrice. In plaats van het
geven van iriformatie aan een ander. waarbij ook door die ander wordt bepaald welke
informatie wordt gewenst. bedient de incidentele gebruiker zichzelf. Hij is degene die de
informatie wil hebben. zodat de vraag per definitie al bekend is. en hij is degene voor
wie de informatie bestemd is. Hierdoor ontbreekt het bovenste gedeelte van de
hiërarchische taakanalyse uit figuur 3.1, wanneer de taak van een incidentele gebruiker
wordt geanalyseerd. In figuur 3.4 wordt de hiërarchische taakanalyse van een
incidenteel uitgevoerde taak getoond. tot het niveau waar de interactie met het
computerprogramma begint.

Uit het feit dat de hiërarchische taakanalyse van incidenteel gebruik slechts een kleine
"boom" oplevert. die een onderdeel vormt van de hiërarchische taakanalyse van
professioneel gebruik (bestaande uit de subtaken 3 en 3-1 tot en met 3-3 uit figuur 3.1).
blijkt onmiddellijk dat de taak van de incidentele gebruiker minder complex is dan die
van een informatrice. de professionele gebruiker. Terwiji de informatrice naast het
zoeken van informatie tegelijkertijd nog meer vragen kan krijgen. of alvast een
gedeeltehik antwoord aan de kiant kan geven. wordt de informatie-zoek-taak van de
incidentele gebruiker niet onderbroken. Hierdoor kan hij ook de subtaken 1. 2 en 3
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• Doe len/of 2 en/of 3.

afhankefijk van do
gewenste informatie

Figuur 3.4 Hiörarchische taakanalyse van incidenteel gebruik
van een OV-Reisplanner-programma



2. zoek
eisafhankehjk

inform atie

plan 2
• indén nog net gedaan:

doe 2-1 (: 1)
• ,ndien nodig. doe 2-2
•doe 2-3

Figuur 3.5 Hiërarchische taakanalyses van de subtaken 1. 2 en 3
uit figuur 3.3 (incidenteel gebruik)

Taakanalyse

ongestoord en serieel afwerken. Deze subtaken worden op een soortgelijke manier
onderverdeeld als bij de professionele taak. zoals getoond wordt in figuur 3.5. In de
volgende paragraaf warden de hiërarchische taakanalyses vaor professioneel en
incidenteel gebruik met elkaar vergeleken.

3.3 Verge/liking

Het meest opvallende verschil tussen de hiërarchische taakanalyses voor
professioneel en incidenteel gebruik is dat de taak van de incidentele gebruiker pas
begint. waar de taak van een professionele gebruiker al in een aantal subtaken is
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opgesplitst. Dit verschil wordt niet veroorzaakt door het professioneel. dan wel
incidenteel zijn van het gebruik op zich. Toch houdt het hier wel degelijk verband mee.
Terwiji de hoofdtaak bij professioneel gebruik wordt gevormd door het helpen van de
kiant. zodat het uitvoeren van de taak mede door de kiant gestuurd wordt. bepaalt een
incidentele gebruiker zijn eigen taak. Het verschil in toepassing van het programma bij
professioneel en incidenteel gebruik veroorzaakt hier dus een verschil in de taak.

Wanneer het vervoig van de beide hiërarchische taakanalyses wordt vergeleken
(figuur 3.2 en 3.5). blljkt het professionele en het incidentele gebruik meer op elkaar te
lijken. Er is hier slechts sprake van kleine verschillen. zoals de preciese invulling van de
van ... naar ... vraag (subtaak 3-1 respectievelijk subtaak 1). en het al dan niet
geroutineerd kunnen vinden van bepaalde informatie (subtaken 3-2 en 3-3 in figuur
3.5: de incidentele gebruiker moet bepaalde informatie eerst opzoeken. terwiji de
professionele gebruiker deze automatisch weet te vinden).

Deze verschillen zijn in verhouding tot het eerder genoemde verschil echter erg klein en
zullen geen grote invloed hebben op eventuele verschillen in de gebruiksinterface. Het
eerder genoemde verschil in verwerking van de taak. waarbij een incidentele gebruiker
serieel te werk gaat. terwijl de professionele gebruiker meerdere taken parallet aan
elkaar uitvoert. is daarentegen van groot belang voor het ontwerp van de
gebruiksinterface. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verschillende aard van de
beide taken.

Een bijkomend verschil. dat niet in de hiërarchische taakanalyses naar voren is
gekomen. is dat de professionele gebruiker sterk afhankelijk is van de sneiheid van de
applicatie. Voor incidenteel gebruik is deze zeer hoge snelheid niet nodig. In plaats
daarvan is het voor een beginnende gebruiker zinvoller als de applicatie een
overzichtelijke grafische gebruiksinterf ace heeft. met inzichtekjk venster- en

muisgebruik en on-line helpfuncties.

Het blijkt dat de verschillende eisen die aan een gebruiksinterface worden gesteld niet
alteen worden bepaald door de professionele dan wel incidentele aard van gebruik.
maar juist ook door het feit dat de taken bij verschillende gebruikers niet aan elkaar
gelijk zijn. De vraag is dus niet of een gebruiksinterface zowel geschikt is voor
professioneel als voor incidenteel gebruik. maar of een gebruiksinterface de meest
geschikte is ter ondersteuning van de taak die moet worden uitgevoerd.

3.4 Een haa!bare combinatie?

In principe kunnen gebruiksinterfaces voor professionele en incidentele gebruikers in
één gebruiksinterface gihtegreerd worden. Voorbeelden hiervan zijn de huidige
tekstverwerkers. waarbii professionele en incidentele gebruikers met precies hetzelfde
programma werken. De vraag is alleen. of een dergelilke gebruiksinterface het meest
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geschikt is voor de door een bepaalde gebruiker uit te voeren taak. De beginnende
gebruiker mag niet door de complexiteit van het programma overweldigd worden.
terwiji de gevorderde gebruiker graag aVe mogelijke functies onder handbereik wil
hebben.

Een manier om dit op te lossen is het gebruik van zogenaamde "novice-" en "expert-
modes" in gebruiksinterfaces. In de "novice-mode" staat de gebruiker slechts een
beperkt aantal van de mogelijke functies ter beschikking, zodat de belangrijkste
functies snel geleerd worden. De "expert-mode" maakt alle functies beschikbaar.
zonder dat de complexiteit te hoog wordt. omdat de gebruiker de basisfuncties van het
programma al beheerst.

Hoewel dit goed kan werken. moet er een zekere mate van voorzichtigheid betracht
worden wanneer een dergelijk type gebruiksinterface ontworpen wordt. Ten eerste
moet de novice-mode" zodanig beperkt zijn in functies, dat de beginnende gebruiker
toch "aPes" kan doen wat hij met het programma zou willen doen. Ten tweede moet de
"expert-mode" een echte uitbreiding zijn op de "novice-mode". terwiji de geleerde
functies op dezelfde manier blijven werken. zodat niet eerst weer dingen afgeleerd
moeten warden. Ten derde moet de structuur van de gebruiksinterface bij de overgang
van "novice-mode" naar "expert-mode" gelijk blijven. zodat aPe functies van de "novice-
made" eenvoudig te vinden blijven voor een gebruiker die net is overgegaan naar de
"expert-mode".

In het geval van de OV-Reisplanner bestaat er niet alleen een verschil in de mate van
ervaring van professionele en van incidentele gebruikers. maar ook in de aard van de
taak. Hierdoor zijn er een aantal bijkomende beperkingen met betrekking tot het
ontwerpen van een gecombineerde gebruiksinterface. De belangrijkste beperking
wordt gevormd door het felt dat de OV-Reisplanner voor professioneel gebruik zo snel
moet werken. dat een grafische gebruiksinterface al snel vertragend kan zijn. Met een
karaktergeonënteerde of een sobere grafische gebruiksinterface is echter door
beginnende (incidentele) gebruikers veel lastiger te werken. In dit geval blijken de eisen
die de verschillende soorten gebruik aan de gebruiksinterface steVen (zo snel mogelijk
tegenover zo overzichtelijk en inzichtelijk mogehjk) met elkaar in tegenspraak te zijn. Er
kan dus niet eèn gebruiksinterface worden ontworpen die zowel voor de professionele
als voor de incidentele gebruiker optimaal is.

Door de verschiliende aard van de taak zouden in dit geval twee losse

gebruiksinterf aces ontworpen moeten worden. Wanneer de taken van professionele en
incidentele gebruikers echter voldoende overeenkomen bij een bepaalde applicatie. is
integratie van de gebruiksinterfaces wel mogelijk. door bijvoorbeeld gebruik te maken
van de eerder genoemde onderverdeling in "novice-" en "expert-modes". Hierbij kan
worden opgemerkt dat dit in wezen een gedeeltelijke scheiding betekent van de
gebruiksinterfaces voor professioneel en incidenteel gebruik.
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4. Gebruiksinterface en applicatie

To the user the inter face is the application."

Deze uitspraak heeft betrekking op de manier waarop een gebruiker naar een
bepaalde applicatie (computerprogramma) kijkt. Omdat de gebruiker altijd "door de
gebruiksinterface heen" met een applicatie werkt, lijkt het voor hem zo te zijn dat de
gebruiksinterf ace de hele applicatie vormt. Er is immers geen direct contact tussen de
gebruiker en de applicatie (het computerprogramma. de dataverwerking) zelf. Dit is een
goede reden voor applicatie-bouwers om er voor te zorgen dat het uiteindelijke product
een goede gebruiksinterf ace heeft. De gebruiker ervaart dit dan alsof de apphcatie zelt
goed is. en kan er zo efficiënter mee werken.

4.1 De OV-Reisplanner in verschi!Iende vormen

De uitspraak aan het begin van dit hoof dstuk doet vermoeden dat de gebruiksinterface
een deel is van de applicatie. namelijk dat gedeelte. dat in contact staat met de
gebruiker. In bepaalde gevallen kan de gebruiksinterface echter helemaal los staan van
de applicatie. De applicatie zelf houdt zich dan alleen maar bezig met de eigenlijke
programma-verwerking. terwiji het contact met de gebruiker volledig wordt overgelaten
aan een Iosstaand programma. de gebruiksinterface. De vraag is nu. of het wenselijk is
en zo ja. in welke gevallen het mogelijk is om de gebruiksinterface en de applicatie
helemaal van elkaar te scheiden.

In het geval van de OV-Reisplanner levert het gescheiden zijn van gebruiksinterf ace en
applicatie in ieder geval grote voordelen op. Bij een dergelijke complexe toepassing met
grote hoeveelheden data, die ook nog eens constant aan verandering onderhevig zijn.
zou het veel tijd en moeite kosten. wanneer de programmas voor elke OVR-toepassing
apart onderhouden zouden moeten worden.

Gelukkig is het zo. dat voor alle OVR-toepassingen (het ROA-baliesysteem. de
Reiswijzer, de (nieuwe) ROA-OV-Reisplanner voor 06-9292. het in ontwikkeling zijnde
OV-Thuis systeem). hetzelfde zoekprogramma kan worden gebruikt. Daardoor hoeven
veranderde gegevens slechts één keer te worden verwerkt. Vervolgens kunnen de
verschillende groepen gebruikers via "hun" gebruiksintertace gebruik maken van deze
gegevens.

De OVR-toepassingen kennen dus een scheiding tussen de gebruiksinterface en de
applicatie. Scheiding blijkt hier door de omgang van de gegevens en de complexiteit
van het geheel zeer wenselijk en inderdaad ook mogelijk. In de volgende paragraaf
wordt ingegaan op de criteria voor een mogelijke scheiding tussen gebruiksinterface en

applicatie.
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4.2 Scheiding van de gebruiksinter face en de applicatie

In de iiteratuur worden verschiliende modellen voor mens-computer-interactie
gepresenteerd. waarbij vaak een volledige scheiding tussen de gebruiksinterf ace en de
applicatie g(mpIiceerd wordt. Een voorbeeld van een dergelijk model is het Seeheim-
model (Edmonds. 1992). In figuur 4.1 wordt dit model getoond.

Application

Binnen dit model wordt de gebruiksinterface gevormd door drie onderdelen die tussen
applicatie en gebruiker in staan. Op deze verdere uitsplitsing van de gebruiksinterface
in verschiliende onderdelen wordt hier niet ingegaan. Van belang is, dat het model een
voorbeeld is van een strikte scheiding tussen gebruiksinterf ace en applicatie.

Hoewel het Seeheim-model vrij eenvoudig van structuur is ten opzichte van sommige
andere modellen. geeft het toch een duidelijk beeld van wat in bijna alle modellen opvalt:
er bestaan duidelijke scheidingen tussen verschiHen processen of modules. waarbij die
verschillende processen of modules slechts langs bepaalde wegen onderling informatie
kunnen uitwisselen. In figuur 4.1 worden deze beperkte informatie-stromen door de
pijien aangegeven.

In werkelijkheid blijken programma's vaak niet precies volgens een bepaald model te
Iopen. Wanneer een meer gedetailleerde bilk geworpen wordt op de opbouw en de

Figuur 41 Het Seeheim-model

User

Figuur 42 Het kluwen-model (Seeheim-variant)
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informatie-stromen binnen een programma. blijkt het model vaak aangepast te moeten
worden tot het "kluwen-model'. of zelfs het "één-pot-nat-model". waarbij de
verschillende modules en de informatiestromen ertussen nauwelijks meer te
onderscheiden zijn. In de figuren 4.2 (vorige pagina) en 4.3 worden deze modellen. als
variant op het Seeheim-model. getoond.

a • • •

t
Application o ?,. . * 'User

U S

dialog
• Control

•.Cornp0
a a ma

Figuur 43 Het éen-pot-nat-model (Seeheim-variant)

Duidelijke onderverdelingen in verschillende modules (zoals bijvoorbeeld in

gebruiksinterface en applicatie) zijn blijkbaar minder eenvoudig te maken dan modellen
zoals het Seeheim-model doen vermoeden. Toch blijkt de scheiding van de
gebruiksinterface en de applicatie in een programma vaak minder goed
gmplementeerd te zijn dan in dat bepaalde programma mogelijk zou zijn. Hoewel deze
scheiding namelijk een aantal voordelen biedt. lijkt het scheiden van gebruiksinterface
en applicatie bij het ontwerpen van een programma een lastige taak. Omdat in deze
gevallen dan vaak voor de gemakkelijkste weg wordt gekozen. worden de modellen ult
figuur 4.2 en figuur 4.3 werkelijkheid.

Een gevoig van scheiding tussen de gebruiksinterface en de applicatie is dat
vastgelegd moet worden op welke manier deze met elkaar communiceren. Er moet een
specificatie worden gemaakt van hoe de gebruiksinterface de applicatie kan bedienen.
en hoe de applicatie uitvoer aan de gebruiksinterface kan geven. Wanneer deze
communicatie goed wordt vastgelegd, vereenvoudigt dit het gescheiden ontwerpen van
gebruiksinterf ace en applicatie.

Om verder in te kunnen gaan op de mogelijkheden. de voordelen en de nadelen van
scheiding van gebruiksinterface en applicatie is het noodzakelijk om een onderscheid
te maken tussen twee niveaus van scheiding: logisch en fysiek. Zowel logische als
fysieke scheiding kan met behulp van een model als het Seeheim-model beschreven
worden. Beide scheidingen gaan uit van beperkte informatie-stromen tussen een
aantal modules. Het verschil is. dat fysieke scheiding. naast een formele scheiding van
de modules en de informatie-stromen. ook een concrete scheiding van programma-
code betekent. Wanneer gebruiksinterface en applicatie fysiek gescheiden zijn. vormt
de gebruiksinterface ten opzichte van de applicatie een apart. op zichzelf staand
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programma. dat geen data gemeenschappeliik heeft met de applicatie zeif.

Een Iogische scheiding tussen gebruiksinterface en applicatie is. aan de hand van de
modellen ult de Iiteratuur, in principe altijd mogelijk. Voor de extra tijd en moelte die er bij
het ontwerpen van een op deze manier gestructureerd programma nodig zijn. krijgt men
een meer overzichtelijke en beter te onderhouden applicatie terug.

Een fysieke scheiding tussen gebruiksinterface en applicatie zou nog beter zijn. Naast
het felt dat er een beperkte informatie-stroom tussen gebruiksinterface en applicatie
bestaat. zoals bij een Iogische scheiding. betekent een fysieke scheiding bovendien dat
de gebruiksinterface een apart programma is. dat helemaal los staat van de applicatie.
Als deze scheiding bereikt is. kan er een andere gebruiksinterface aan de applicatie
gekoppeld worden. zonder dat er ook maar lets aan de applicatie zeif veranderd hoeft
te worden. Deze vorm van scheiding werkt daarom het beste. maar er zijn een tweetal
beperkingen in deze vorm van scheiding. die afhankelijk zijn van de applicatie
(Versendaal. 1991):

• Wanneer er. tijdens invoer door de gebruiker. semantische feedback moet worden
gegeven door de applicatie. wordt de fysieke scheiding beperkt.

• Wanneer er. tijdens uitvoering van een computertaak. tussentijdse uitvoer moet
worden gegeven door de applicatie. wordt de fysieke scheiding beperkt.

Een beperking van fysieke scheiding betekent of dat scheiding niet (goed) mogelijk is
bij de gespecificeerde manier van communicatie tussen gebruiksinterf ace en applicatie.
of dat deze specificatie uitgebreid moet worden. zodat er wel een scheiding kan
worden gemaakt. maar daarnaast de communicatie tussen gebruiksinterface en
applicatie omvangrijker wordt. Op een gegeven moment zal de op deze manier
gecreëerde fysieke scheiding echter geen voordelen meer bieden. omdat de
communicatie tussen gebruiksinterface en applicatie dan te onoverzichtelijk en te
omvangrijk wordt.

Wanneer door de aard van de applicatie fysieke scheiding wordt beperkt. kan ervoor
gekozen worden om alleen een logische scheiding toe te passen. Beter is het echter
om de fysieke scheiding. voor zover dat mogelijk is. door te voeren. zodat er bij het
veranderen van de gebruiksinterface slechts in een aantal gevallen aanpassingen in de
applicatie nodig zijn. Dit is het geval. wanneer er jets verandert in de verwerking van de
hierboven genoemde punten. semantische feedback en tussentijdse uitvoer. De
applicatie hoeft dan oak alleen maar op die bewuste punten te worden aangepast.

43 Voordelen en nadelen

Een strikte scheiding tussen gebruiksinterface en applicatie heeft grate voordelen.
maar ook enkele nadelen. Zowel de voordelen als de nadelen zijn in grate mate
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afhankelijk van het type applicatie waar naar gekeken wordt. en de toepassing waarin
deze applicatie wordt gebruikt. In het algemeen kunnen echter de volgende punten
worden genoemd:

Nadelen

• De ontwerper van een programma moet zeer gestructureerd werken. wat in
eerste instantie meer tijd kost.

• Bij bepaalde applicaties is de gewenste fysieke scheiding niet altijd mogelijk.

• Bij innovatieve. hoog-interactieve applicaties kan de gebruiksinterface vaak niet
meteen los van de applicatie staan. zoals bijvoorbeeld bij bepaalde nieuwe
multimedia-toepassingen.

Voordelen

• Er kan voor een bepaalde applicatie voor elke doelgroep een elgen. optimale
gebruiksinterface worden gemaakt.

• Veranderingen en/of verbeteringen in de gebruiksinterface van een bepaalde
applicatie zijn eenvoudiger door te voeren.

• Door de gestructureerde opbouw is het hele programma gemakkelUker te
onderhouden en beter te overzien.

• De gebruiksinterface en de applicatie hoeven niet door dezelfde persoon gemaakt
te worden. Naast een verhoging in de efficiëntie betekent dit dat ze ieder door
experts op hun eigen gebied kunnen worden ontworpen.

• Een applicatie is beter platform-onafhankelijk te maken door gebruik te maken
van verschillende gebruiksinterf aces.

Wanneer de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. leidt dit tot de volgende
conclusie: wanneer een scheiding tussen applicatie en gebruiksinterface enigzins
mogelijk is. moet deze toegepast worden. Bij beperkte mogelijkheden tot scheiding
moet deze zo ver mogelijk doorgevoerd worden. zodat de voordelen ervan toch
(eventueel gedeelteliik) bereikt worden.

Wanneer een goede scheiding tussen applicatie en gebruiksinterface bereikt is. wordt
de behoefte aan een gecombineerde gebruiksinterface voor zowel professionele als
incidentele gebruikers een stuk kleiner. Het ontwerpen van verschillende losstaande
gebruiksinterfaces is dan vnj eenvoudig mogellik. en waarborgt een goede interactie
tussen de applicatie en de verschillende typen gebruikers.
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5. Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten die in deze scriptie naar voren zijn
gekomen samengevat. Paragraaf 5.1 geeft een samenvatting van de hoofdstukken 1. 2.
3 en 4. waama in paragraaf 5.2 de conclusies worden samengevat. Paragraaf 5.3
geeft nog enige stof tot nadenken met betrekking tot het onderwerp

gebruiksinterface".

5.1 Verschil!ende gebruiksinter faces?

Het komt vaak voor dat een bepaalde computer-applicatie gebruikt wordt door
verschillende typen gebruikers. Een grove indeling van deze typen is te maken door
professionele en incidentele gebruikers te onderscheiden. Terwiji er veel applicaties zijn
die slechts één gebruiksinterface hebben, zodat ledere gebruiker op dezelfde manier
met de applicatie moet werken. zou een onderscheid tussen gebruiksinterfaces voor
professioneel en voor incidenteel gebruik een verbetering kunnen betekenen met
betrekking tot de mens-machine-interactie bij individuele gebruikers. Aan de hand van
een voorbeeld ult de praktijk. de OV-Reisplanner. is hier nader onderzoek naar gedaan.

Het blijkt dat de toepassing waarin de OV-Reisplanner gebruikt wordt. sterk bepalend
is voor de eisen die aan de gebruiksinterface gesteld worden. Professionele gebruikers
(de informatrices bij 06-9292) bedienen de OV-Reisplanner in een toepassing voor
telefonische dienstverlening. terwijl incidentele gebruikers een OV-Reisplanner-
programma in een toepassing voor "thuisgebruik" zouden hebben. Door de
verschillende eisen die daardoor aan de gebruiksinterface gesteld worden. blijken twee
afzonderlijke gebruiksinterfaces. één voor professioneel en èén voor incidenteel
gebruik. in dit geval grote voordelen te bieden ten opzichte van één gecombineerde
gebruiksinterface. Voor de andere toepassingen waarin de OV-Reisplanner gebruikt
wordt (bijvoorbeeld de Reiswijzer). zijn weer andere gebruiksinterf aces gemaakt.

In de literatuur wordt vaak uitgegaan van een scheiding tussen de gebruiksinterf ace en
de applicatie. terwijl de werkelijkheid een ander beeld geeft. Strikte scheiding blijkt lang
niet altijd toegepast te worden. hoewel er een aantal voordelen aan verbonden zijn. In
het geval van de OV-Reisplanner bestaat er wèl een strikte scheiding. waardoor het
onderhoud van de gegevens veel eenvoudiger is. Scheiding blijkt niet altijd voor elke
apphcatie volledig mogelijk. maar 00k gedeeltelijke scheiding brengt voordelen met zich
mee.

5.2 App!icatie-afhankelifkheid

Voor het ontwerpen van gebruiksinterfaces voor professioneel en incidenteel gebruik
moet de aard van de toepassing altijd als belangriikste criterium worden gebruikt.
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Hierdoor zal het noodzakelijk blijken om voor een bepaalde applicatie afzonderlijke
gebruiksinterfaces te ontwerpen. indien de applicatie in verschillende toepassingen
wordt gebruikt. Het is hierbij van groot belang. dat de gebruiksinterface de gebruiker
optimaal ondersteunt bij het uitvoeren van zijn of haar taak in een bepaalde toepassing.

Integratie van gebruiksinterf aces. zodat een gecombineerde gebruiksinterf ace
ontstaat voor gebruik in verschillende toepassingen. professioneel dan wel incidenteel.
is af te raden. Hoewel dit minder tijd en moeite lijkt te kosten bij het ontwerpen. zijn de
nadelen groter dan de voordelen. Er ontstaat altijd een compromis. waardoor niet elke
gebruiker binnen zijn of haar specifieke toepassing optimaal met de applicatie kan
werken.

Het is daarom goed om een scheiding te maken tussen de gebruiksinterface en de
applicatie. voor zover dit mogelijk is. Ook dit hangt af van de toepassingen van de
applicatie. Wanneer de applicatie en de gebruiksinterface los van elkaar staan. is het
veel eenvoudiger am voor verschillende toepassingen verschilleride gebruiksinterfaces
te ontwerpen. Door de extra voordelen die scheiding tussen applicatie en

gebruiksinterface met zich mee brengt. is het ontwerpen van verschillende losstaande
gebruiksinterfaces oak te verkiezen boven één enkele "gecombineerde" gebruiks-
interface, die gebruik maakt van verschillende "modes". Hierbij is het namelijk moeilijk
am dezelfde mate van overzichtelijkheid te bereiken die verschillende gebruiks-
interfaces bezitten, terwiji het ontwerpen van een dergelijke "gecombineerde"
gebruiksinterface vaak extra moeilijkheden met zich mee brengt.

5.3 Do gebruiker a/s criterium

Bij het ontwerpen van gebruiksinterfaces. en van computerprogramma's in het
algemeen. moet gelet warden op het doel waarvoor ze warden gemaakt. Hoewel voor
velen het maken van winst als doel geldt. waardoor het product meestal minder
afgestemd is op de gebruiker dan het zau kunnen zijn. laat het èchte doel waartoe
computerprogramma's zouden moeten warden gemaakt. zich als volgt samenvatten:

Computers en applicaties moeten zo werken, dat ze de gebruiker
optimaa! ondersteunen en helpen bij het uitvoeren van z,jn of haar taak.

Hoewel dit een triviale uitspraak lijkt. blijkt in de praktijk dat te veel
computerprogramma's hier niet aan voldoen. En wanneer een computerprogramma hier
niet aan voldoet. heeft het zijn doel gemist. Immers:

De gebruiker is er niet voor de computer
maar de computer is er voor de gebruiker
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nIeiding

1. Inleiding

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de gebruiksinterface van de OV—Reisplanner. het
computerprogramma dot door de informatrices op de OVR-centra (06-9292) gebruikt wordi. Het
onderzoek bestaat ult twee delen. Het eerste deel wordt gevormd door een analyse van de
gebruiksinterlace van de OV—Reisplanner. Hef tweede dee! wordt gevormd door een ontwerp
voor een nieuwe gebruiksinterface. op basis van de resultaten van de analyse.

In dit eerste hootdstuk wordt achtergrondinformahe gegeven over het doe! van dit onderzoek.
Tevens wordt bij enkele termen een korte uitleg gegeven.

Hoofdstuk 2 goat in op de opzet van het onderzoek. bestoande uit de analyse van de
gebruiksinterface van de OV-Reisplanner en een ontwerp voor een nieuwe gebruiksinterface.

De hoofdsfukken 3.4 en 5 geven een versiag van de verschillende methoden die gebruikt zijn om
de gebruiksinterface te analyseren. De resultaten van deze analyse worden in hoofdstuk 6
samengevat en toegelicht. Hierbij worden mogelijke aanpassingen en uitbreidingen van de
gebruiksinterface op een rijtje gezet.

Hoofdstuk 7 beschrijft hoe deze aanpassingen in een nieuwe gebruiksintertace verwerkt kunnen
worden. Dit wordt gedaan aan de hand van twee ontwerpen. Van het eerste ontwerp is een
voorbeeld—programma beschikbaar dat de aanpassingen in de gebruiksinterface illustreert. Het
tweede ontwerp is een uitbreiding op het eerste. en wordt aan de hand van screenshots

toegelicht.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 een algemene conclusie gegeven in de vorm van een korte
samenvatting van de resultaten van het onderzoek. en worden aanbevelingen gedaan met
betrekking tot de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe gebruiksinterface.

In de bijlagen worden gegevens en voorbeelden vermeld waar in dit rapport naar verwezen
wordt. Het rapport is echter ook zonder de bijlagen te lezen.

1.1 De OV-Reisplonner en ROA

De OV-Reisplanner is hel computerprogramma dot door de informatrices (en intormanten) bij
06-9292 OV-Reisinformatie gebruikt wordt. De gebruiksinterface van de OV-Reisplanner is
karakter-georiênteerd. dat wil zeggen dot er geen grafische functies worden gebruikt (zoals
bijvoorbeeld in Windows). maar dat er enkel lettertekens op het scherm stoan. DII lijkt sterk op de
(MS-DOS) NS- Reisplanner. waaruit de huidige OV-Reisplanner is voortgekomen.

In de OV—Reisplanner zitten echter veel meer functionaliteiten. Behalve het felt dat de OV-
Reisplanner een route zoekt van adres naar adres. met alle vormen van openbaar vervoer. in
plaats van alleen met de trein van station naar station. zijn er een groot aantal extra functies
ingebouwd. Voorbeelden hiervan zijn treintaxi—informatie. dynamische informatie en in rubrieken
ingedeelde informatie.

Omdat er steeds meer functies werden toegevoegd aan de OV-Reisplanner. werd het
programma zelf steeds minder overzichtelijk. Oak het onderhoud van de gegevens werd
ingewikkelder en het werd steeds moeilijker om nog meer functionaliteiten aan de CV-
Reisplanner toe te voegen. Om deze reden is er een nieuwe OV—Reisplanner gebouwd. met de
naam ROA (Reisinformatie Op Afstand). Dit programma is modulair van opbouw. Dat wil zeggen.
dat er voor elke functionaliteit een aparte module bestaat. waardoor de gegevens daarin
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Inleiding

gemokkelijker kunnen worden onderhouden. Wat voor dit onderzoek vooral van belang is is dat
er op ROA een gebruiksinterface geplaatst moet worden. Deze gebruiksinterfoce. ook wel HCI
(Human-Computer-Interface) of MMI (Mens-Mochine-Interface) genoemd. zorgt voor de
interactie tussen het computerprogramma en de gebruiker. De gebruiksinterface bepoalt dus
hoe het programma er voor de gebruiker uitziet op het scherm, en hoe de gebruiker het
programma moet besturen (by. met de muis of het toetsenbord). Doordat de gebruiksinterface
voor ROA losgekoppeld is. kon voor alle mogelijke OVR-toepassingen hetzelfde systeem worden
gebruikt. met verschillende gebruiksinterfaces. Zo is het enige verschil (wat programmatuur
betreft) tussen het ROA—baliesysteem en de Reiswijzer-zuil de verschillende gebruiksinterface. In
figuur 11 wordt deze opbouw verduidelijkt.

bebru iksinterf aceROA
Figuur 1.1 Schematische opbouw van ROA

Om ROA op de OVR-centra te kunnen gebruikeri moet er dus een gebruiksinterface komen voor
deze toepassing. Dit is een goed moment om te kijken of de gebruiksintertace van de huidige
OV- Reisplanner voldoet en of er verbeteringen of aanpassingen in gemaakt moeten worden
tot een nieuwe gebruiksinterface voor ROA te komen.

1.2 Achtergrondinformatie

De kernfunctie van Openbaar Wrvoer Reisinformatie V.0.F. (OVR) is het verstrekken van
reisinformatie over het totale openboar vervoer in Nederland. Via telefoonnummer 06-9292
worden door de negen door het land verspreide OVR-centra onder meer complete reisadviezen
gegeven. van adres noar odres. Het belangrijkste hulpmiddel bij het verstrekken van deze
informatie is de OV-Reisplonner. een zeer krachtig computerprogromma. dat OVR in
samenwerking met het Centrum voor Informatieverwerking ontwikkelde. De OV-Reisp$anner geeft
de snelste verbinding von adres naar adres in Nederland. met alle vormen van openboar
vervoer. Binnen een tijdsbestek von moximaal 30 seconden selecteert de OV-Reisplanner het

gewenste antwoord uit 180.000 straten. 10.000.000 passeertijden. 3500 halten en een groot
aantal bijzondere punten zoals ziekenhuizen. attractie-parken, musea en dergelijke. Door de
wensen van de kiant mee te nemen in de selectie. krijgt deze een exact op moat gesneden

reisadvies.

Naost het geven van telefonische reisinformatie. houdt OVR zich ook bezig met andere middelen
om reizigers van informatie te voorzien. Voorbeelden hiervan zijn het bolie-systeem en de
Reiswijzer.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Marko Bikker. in het kader van een stage die deel uitmaakt van
het afstudeerproject voor de studie Technische Cognitiewetenschap. aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht von Openboor Vervoer Reisinformatie
V.0.F. te Utrecht
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2. Opzet van het onderzoek

In het algemeen kan het ontwikkelen van gebruiksinterfaces in twee nauw verbonden
onderdelen worden ingedeeld. Het eerste onderdeel wordt gevormd door onderzoek naar de
elsen waaraan een bepoalde gebruiksinterface moet voldoen en hoe doaroan voldaan kan
worden. Het tweede onderdeel bestaat uit het ontwerpen van een zodanige gebruiksinterface.

dat zo veel mogelijk aan de eisen wordt voldoan.

2.1 Analyse van do gebruiksintertoce

De belangrijkste eis waaraan de OV-Reisplanner. en dus ook de gebruiksinterface ervan. moet

voldoen is dot er snel mee kon worden gewerkt. Als een gesprek met een kiant die 06-9292 belt
gemiddeld eén seconde korter zou duren. zou dit een enorme winst zijn. Het doel is dus een
gebruiksinterfoce te bouwen waarmee de informatrice zo snel mogelijk de gewenste informatie

kan opzoeken. Door het analyseren van de gebruiksinterfoce van de huidige OV-Reisplanner kan

worden ondezocht of deze voldoet aan de snelheid-eis. en hoe dii eventueel verbeterd kan

worden. Voor deze analyse zijn verschillende methoden gebruikt.

2.1.1 Heuristische evaluatie

Bij een heuristische evaluatie worden een aantal punten nagegoan waaraan een
gebruiksinterfoce in het algemeen zou moeten voldoen. Deze evaluatie wordi beschreven in

hoofdstuk 3.

2.12 Video-opnamen OVR-centra

Om te bestuderen hoe informotrices met de OV—Reisplonner. en dus met de gebruiksinterface

ervan omgaan. zijn video-opriamen gemaakt bij het OVR-centrum in Groningen. Door het
beeldscherm. de informotrice en het geluid van de gesprekken op te nemen, konden allerlei
aspecten van de 06-9292-gesprekken en de verwerking ervan worden geanalyseerd. De

resultaten van deze video-analyse worden beschreven in hoofdstuk 4.

2.1.3 Vragenlijsten informatrices/informafltefl

De informatrices en informanten van de OVR-centra vormen een belangrijke bron van informatie

met betrekking tot het gebruik van de OV-Reisplanner. Welke veranderingen zouden zij willen in

de gebruiksinterfoce. wat vindt men logisch of juist onlogisch. welke functies worden voak
gebruikt. en hoe zou de reactie zijn op eventuele ingrijpende veranderingen in de
gebruiksinterfoce? Om deze bron van informatie te raadplegen zijn noar de negen OVR-centra
vragenlijsten opgestuurd. die door de informatrices zijn ingevuld. De resultaten hiervan worden

beschreven in hoofdstuk 5.

2.2 Ontwerp voor een nieuwe gebruiksintertace

Aan de hand van de resultaten van het bovengenoemde onderzoek is een ontwerp gemaakt

voor een nieuwe gebruiksinterface. Omdat er nog verschillende andere criteria en beperkingen

een rol spelen bij dii ontwerp. kunnen waarschijnlijk niet alle aanpassingen in een keer
doorgevoerd worden. Daarom is er onderscheid gemoakt tussen iwee fasen. In hoofdstuk 7

worden deze fosen. met bijbehorende ontwerpen. beschreven en toegelicht.

Gebruiksinterface OV-Reisplanner
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3. Heuristische evoluatie
Een heuristische evaluahe heeft tot doel te controleren of een bepaa$de gebruiksinterfoce oan
een aantal regels voldoet. Deze regels zijn vuistregels. dus regels die in het agemeen zouden
moeten gelden. Bij gebruiksinterfaces richten de meeste heuristische evaluaties zich op een
bredere gebruikersgroep dan waar bij de OV-Reisplanner sprake van is. De informotrices zijn
namelijk professionele gebruikers die geacht worden alle functies van de OV-Reisplanner te
kennen. Er is bijvoorbeeld geen uitgebreide tutoriar—functie nodig die beginnende gebruikers
op weg tielpt. loch is een heuristische evauatie voor de gebruiksinterface van de OV-Reisplanner
zinvol. omdat de sneiheid waarmee gewerkt kan worden bevorderd wordt door een iogisch
opgebouwde gebruiksinterface.

In paragraaf 31 wordt een heuristische evaluatie beschreven. Hiervan wordt in paragroaf 3.2 één
punt uitgelicht. In paragroaf 3.3 worden de resultaten van de evaluatie samengevat en worden
de probleempunten op een rijtje gezet.

31 Leerboarheid, flexibiliteit en robuustheid

Aan de hand van de principes leerbaorheid. flexibilifeit en robuustheid kan een gebruiksinterface
worden geevalueerd:

• Heeft de gebruiker snel door hoe het systeem bediend moet worden?

• Kan de gebruiker het systeem zo bedienen als hij zou wiDen en zoals hij verwacht?

• Heeft de gebruiker door in welke toestand het systeem zich bevindt?

Aan de hand van deze due vragen wordt de gebruiksinterface geevalueerd.

Bij Ieerbaarheid zijn termen als consistentie en voorspelbaarheid van belang. Zit de
gebruiksinterface van de OV-Reisplanner zo in elkaar dat een gebruiker snel door heeft hoe alle
functies gebruikt kunnen worden? Gedeeltelijk is dit inderdaad het geval. Vanuit het reisvraag-
scherm kunnen bijvoorbeeld alle 'algemene functies opgeroepen worden. Vanuit een reisadvies
kunnen de functies die met dot bepoalde advies te maken hebben worden gebruikt.
Tegelijkertijd is dit niet helemaal consequent. Vanuit een reisadvies kan bijvoorbeeld niet de
vervoerssoort worden veranderd. Daarvoor moet de gebruiker eerst terug floor de reisvraog.
waarvandaan de Instellingen kunnen worden bereikt. Ook is de teletekst-functie alleen vanuit
bepaalde schermen op te roepen. In paragraaf 3.2 wordt hier verder op ingegaan.

Flexibiliteit is een belangrijk principe als het gaat om de sneiheid von de gebruiksinterface. Zijn
functies vanuit alle schermen oproepbaar. of kunnen ze alleen via een bepaalde (om)weg
worden bereikt? Zoals eerder bij Leerbaarheid vermeld werd. kon dit bij de gebruiksinterface van
de OV-Reisplanner verbeterd worden. in het ideale geval is elke functie op leder moment
oproepbaar.

00k het principe van robuustheid heeft te maken met de sneiheid van de gebruiksinterface. Als
er snel op een actie van de gebruiker gereageerd wordt. komt dat ten goede aan de
robuustheid. 00k moet de gebruiker op elk moment kunnen zien in weike toestand het systeem
zich bevindt. rder moeten foute acties van de gebruiker snel herkend en gecorrigeerd kunnen
worden. De gebruiksinterface van de OV-Reisplanner voldoet voor het grootste deel aan dit
principe. Als het systeem bijvoorbeeld bezig is. komt de melding [Bezig met zoeken] onder aon
het scherm te staan. wat vervolgens verandert in [Gereedl. De reactiesneiheid op toetsaanslagen
zou in bepaalde gevallen flog iets hoger kunnen.
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3.2 Consequent toetsgebruik

Het gebruik van de verschillende toetsen in de OV-Reisplanner is niet overal consequent. Dit hoeft
geen grote snelheidsverlaging te betekenen. moor een verbetering hierin bevordert de
leerbaarheid en de flexibiliteit. zodat de sneiheid misschien hoger kan worden. Hieronder volgt
een opsomming van inconsequenle gevallen van toetsgebruik:

• Het scrollen van tekst op bet scherm. met behuip van de cursortoetsen. Page Up en Page
Down, en de toetsen + en -' werkt niet in elk scherm hetzelfde.

• Het afsluiten van een bepoold scherm (bijvoorbeeld Teletekst) kan vaak maar door één
bepaalde toets. Deze bets verschitt per scherm Esc. Enter of FlO.

• De toets om een nieuwe reisvroog te beginnen. Fl. is niet vanuit elk scherm be gebruiken.
Vanuit Overige Informatie moet je bijvoorbeeld met de Esc-toets (soms meerdere malen)
terug naar bet reisadvies of de reisvraag.

• 00k andere functies zijn soms niet bereikbaar uit een bepaald scherrn. terwiji die
bereikbaarheid wel wenselijk is. Het eerder genoemde voorbeeld van bet veranderen van
de vervoerssoort is hier van toepassing.

• Sommige toetsen hebben een dubbele functie. F5 en F6 veranderen in de reisvroog
bijvoorbeeld de datum. terwiji ze in het reisadvies zorgen voor een advies op een eerder
respectievelijk later tijdstip.

In sommige van bovengenoemde gevallen is de bediening niet flexibel omdat bet systeem er
niet op is gericht. De vervoerssoort kan bijvoorbeeld alleen vanuit de reisvraag via lnstellingen
veranderd worden. omdat er don een nieuw reisadvies gezocht moet worden. In de
gebruiksinterface zou dit opgevangen kunnen worden, door te controleren vanuit welk scherm
een bepaalde functie wordt opgeroepen. Als F4 (Instellingen) bijvoorbeeld vanuit een uitgeklapt
reisadvies zou worden gekozen. zou de gebruiksinterface er voor moeten zorgen dat er. na het
aanpassen van de vervoerssoort, automatisch een nieuw reisadvies opgezocht wordt.

3.3 Conclusies bij de heuristische evaluatie
Een geoefende gebruiker ondervindt minder problemen met de in dit hoofdstuk genoemde
punten dan een ongeoefende. Omdat bij de OV-Reisplanner sprake is van professionele
gebruikers. zal een verbetering op grond van deze evaluatie waarschijnlijk geen grote
snelheidswinsten opleveren. loch kan er winst geboekt worden door bepaalde omwegen om
een functie be bereiken kort te sluiten. zodat er minder handelingen nodig zijn. Daarnaast kan een
consequenter gebruik van toetsen gemakkelijk worden geimplementeerd. en dot kan. indien de
bestaande toets-combinaties gehandhaafd blijven. alleen maar positief werken met betrekking
tot de bedieningssnelheid.

De punten die bij de heuristische evaluatie noar voren zijn gekomen. zijn samen be vatten in twee
kernpunten. Ten eerste hebben toetsen niet altijd dezelfde functie. Dit kan in een nieuwe
gebruiksinterface vrij eenvoudig worden aangepast. Ten tweede zijn bepaalde functies niet
overal vandaan bereikbaar. Om dit op te lossen moet de gebruiksinterface de juiste aches
kunnen verzorgen om een betere onderlinge bereikbaarheid van functies mogelijk te maken.
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4. Resultaten van de video-opnamen

Om grondig te kunnen analyseren hoe de interactie tussen de gebruiksinterface von de OV-
Reisplanner en een informatrice verloopt. zijn video-opnamen gemaakt op een OVR-centrum.
Op deze manier konden naderhand de opbouw van de 06-9292 gesprekken. de volgorde van
de handelingen en de tijd die ze kosten worden geanalyseerd. In de paragrofen 4.1 en 4.2
worden de opzet van het video-onderzoek en de video-opstelling beschreven. De paragrafen
4.3. 4.4 en 4.5 gen een orzicht van de gegevens die met behuip van deze video-opnamen
verzameld zijn. In paragraaf 4.6 worden tenslotte de conclusies bij dit gedeelte van het
onderzoek samengevat.

4.1 Opzet

Het OVR-centrum in Groningen stelde zich beschikbaar voor video-opnamen. Gedurende twee
dagen zijn opnamen gemaakt van een werkplek in het OVR-centrum. waardoor vijf
verschillende informatrices en intormanten gefilmd konden worden. Op deze manier is een kielne
tien uur aan bruikbaar video-materiaal gemaakt. Dit video-materiaal is naderhand op
verschillende manieren geanalyseerd. De belangrijkste gegevens die zo verzameld zijn. kunnen
worden samengevat in due punten:

• Vragen van de klant en de opbouw van een gesprek

• Wachttijden (stiltes of betekenisloos gepraat) in een gesprek

• Gebruik van verschillende functies van de OV—Reisplanner

4.2 Video-opstelling

De video-opstelling die gebruikt is bestaat uit twee cameras op statieven, een mengpaneel met
monitor en een video-recorder. Het geluid van het gesprek werd opgenomen door een extra
head-ser op de microfoon van één van de cameras te zetten. De cameras waren z.o

opgesteld. dat de ene het beeldscherm van de OV-Reisplanner opnam. met daarbij een
tijdmelding in 1/10 seconde. terwiji de andere de inforrnatrice in beeld had. inclusief gezicht en
handen. Figuur 4.1 toont deze opstefling.

OV-Reisplanner
Camera 1 beeldscherm en

tijdmelding

Toelsenbord

Camera 2

Figuur 41 De video—opsteliing

Met behulp van het mengpaneel en de video-recorder werden de beelden van de beide
camera's samengevoegd. Op deze manier werd een video-opname verkregen met het
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Resultaten von de video—opnamen

beeldscherm von de OV-Reisplanner. een tijdmelding in 1IO seconde. en de informatrice of
informant. Het geluid van het gesprek werd oak op de video-band opgenomen. Het zo ontstane
video-beeld wordt getoond in figuur 4.2

Beeldscherm
OV-Reisplanner

lnfoimanl
lnformatrice

________________H_____

Figuur 4.2 Resultaat op de videobanden

Deze video-beelden konden naderhand worden geanalyseerd. Dii wordt beschreven in de
volgende paragrafen.

4.3 Vragen van de kiont

Van de opgenomen gesprekken zijn er 246 geanalyseerd. Als eerste stop is gekeken noar wat de
kiant vraagt: hoe stelt de kiant zijn vraag. welke invloed heeft dat op de verwerking van het
gesprek en wat voor soon vragen worden er gesteld.

Een groot deel van de vragen heeft een vrij eenvoudige opbouw. De kiont wil alleen weten
wanneer, en eventueel hoe. hij van A noar B kan. Van dergelijke gesprekken zijn voorbeelden te
vinden in de transscnipties 1. 2 en 3 uit bijiage A. De eerste van deze transscripties wordt ook
getoond in figuur 4.3 In deze figuur is op een tijdschaal het venloop van het gesprek te zien.
Naast de stem van de kiant en de informant worden ook de toetsaanslagen van de informant en
de toestand van de gebruiksinterface (welk scherm er op dat moment te zien is) getoond.

1.1 1.5 1,8 1.5 2,1 2.5 II 3.5 4,1 4.5 5.1 5.5 .I ,5 7,1 1.5

Stu kl.it:

Stu inf.niatr ice

v*..up 1M1 I iRIj eII •.vliá I:

-.
ToetsaansL.gei:

Toestiadliterface:

N I

IVVLL(N
•1• Iftvaerscheri (reLsvti.g) lieu

7.8 7.5 8,8 8,5 5,8 5,5 18.8 19.5 11.8 11.5 11.8 12.5 13.1 13.5 1.I 14.5

5te kiant:
N1UN*LS

=
: .,

Stu iiferatrIce1

Toets.aaslage*:

I.'
,l ———'.L '?I ,,I. —

TIJI•F - zOL ZOU
,: a 12 II 5 • + 4

:..

Toestind Interface:
Sun •ou,rs.sCSoLL SOUILS

•Invoersciiera wardt ingevald Ii 119 €i*1I .ies • scrsUrIi

Figuur 4.3 Opbouw van een van A naar B-gesprek

(vervoig op de voigende pagino)
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N515,IN5 5555IutiflI , Mt! Di.a.. 55. - a.. a.. a..
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.
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Figuur 4.3 (vervolg)

Van de 246 gesprekken zijn er 103 gesprekken van deze vorm. Dot betekent dot lets meer don
40% van de vragen simpele van A floor r-vrogen zijn. De orige vragen zijn te verdelen in
twee groepen: een groep gesprekken woarin geen reisadvies gegeven hoeft te worden. moar
waarbij bijvoorbeeld alleen noar de prijs von een treinreis gevraagd wordi en een groep
gesprekken waarin noost de van A naar r—vraag flog meer informatie wordt gevraagd. zoals
de prijs van de reis. of informatie over Railrunners. De 246 geanalyseerde gesprekken zijn dus als
volgt in te delefl:

• 42% simpele von A naar B"—vragen

• 41% van A naar r-vrogen plus extra informatie (b.v. pius)

• 17% vrogen zonder reisodvies (by. alleen prijsinformatie)

De transscripties 4 en 5 uit bijlage A zijn voorbeelden van de tweede categorie. Voorbeelden
van de derde categorie zijn de transscripties 6 en 7.

Bij de vragen waar een reisadvies gevroogd wordt. volt op dot de klant niet altijd de
vertrekploots en de bestemming in de juiste volgord& noemt. Transscriplie 2 is hier een
voorbeeld von: de klant noemt alleen de bestemming. De informatrice kan hierop inspelen door
eerst in de reisvroag het blok noor in te vullen. of vertrek en bestemming noderhand met F2 om
te wisselen.

Lastiger wordt het. wanneer een kiant de vertrek- of oankomstplaots. en de lokatie in

omgekeerde volgorde noemt. In transscriptie 5 is hier een voorbeeld von te zien. In ondere
gesprekken noemt de klant als bestemming bijvoorbeeld alleen busstation er vanuit goonde
dat de informatrice wel begrijpt in welke plaots dot busstotion ligf. In de OV-Reisplanner kan niet
eerst de lokatie worden ingetypt en doorna pas de ploats. Dit zou ook ingewikkeld zijn. omdot er
nog geen Iijst met straat- en holtenamen bekend is waaruit gekozen kan worden. voordat de
ptaots is ingetypt. In hoofdstuk 6 wordt dit pcobleem verder besproken.

In ongeveer de helft van de gevallen waorin de kiant om de prijs van een bepoalde reis vraagt,
is er geen sprake van een van A naar r- vraag. In transscriptie 7 wordt bijvoorbeeld de prijs van

Gebruiksinterface OV—Reisplanner 8
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een enkeltje Groningen - Utrecht gevraagd. zonder dat de kiant wil weten wanneer die reis
gemaakt kan worden. De informatrice moet echter wel een tijd intypen en een reisadvies

opzoeken. voordat ze de prijs-functie (toets 4) kan gebruiken. In paragraaf 4.4 blijkt dot hier een
tijdwinst kon worden verkregen door in één hondeling de prijs van een reis te kunnen bereiken.

zonder eerst een tijd te hoeven intypen en expliciet een reisadvies te laten zoeken.

In figuur 4.4 wordt een tabel getoond van de vragen die in 5% of meer van de gesprekken aan
de orde zijn gekomen. In de tabel komen dingen als Treintaxi. Roilidee en Voorzieningen niet

voor. omdat die slechts in respect ievelijk 2,6 en 2 van de 246 gesprekken voorkwamen.

Wanneer van A noar B 83%

Prijsinformatie 21%

Wanneer terugreis van B naar A 9%

Vroag m.b.t. een bepaalde buslijn 9%

Andere tijd. datum. bestemming etc 9%

Informatie over kortingkaarten 6%

Intormatie over meermanskaart 6%

Wel of geen bepoalde vervoersoort 5%

Figuur 44 Tobel van vragen die in 5% of meet van de gesprekken vooikomen

• Kianten vragen vook noor een bepoolde buslijn. In de OV-Reisplonner is hier geen voorziening voor.
Kianten willen soms alleen met de bus. terwiji de reis bjvoorbeeId met de trein of de interliner sneller is.

of juist andersom.

De percentages in figuur 4.4 geven het procentuele aantal gesprekken weer waarin een
bepaalde vraog voorkomt. Als een kiant bnnen één gesprek bijvoorbeeld twee verschillende
reisadviezen vroagt. wordt dit als één Vknneer van A naar r-vraag gerekend. Als een kiant

daarnaast ook nog informatie wil over de prijs. don telt het totale gesprek mee 01$ één Wanneer
van A naar r-vraag plus één prijsinformatie-vraag.

4.4 Wachttijden in de gesprekken

Als er een suite volt in het gesprek tussen een kiant en een informatrice. betekent dit
snelheidsverlies. De informatrice moet namelijk zo snel mogelijk de gewenste informatie oan de
kiant verstrekken. dus of luisteren floor de klant. Of zeif antwoord geven. Andere dingen don het
steilen von vrogen of het geven van informatie vertrogen het gesprek en dienen dus zo veel

mogelijk vermeden te worden.

Suites vormen wochttijden in een gesprek. moor 00k betekenisioos of informotieloos geproat.
zoals bijvoorbeeld even kijken.. . of 1k zoek het even voor u op. hoor. Dit soon wachtti;den
worden voor een groot deel veroorzaakt doordat de informatrice zeif bezig is met het zoeken
naar informatie. of doordat ze moet wachten op informotie die door het systeem gezocht wordt
(zoals een reisadvies). 00k de communicatie tussen de informatnice en het systeem kan

wachttijden veroorzaken. omdat de informatrice bijvoorbeeld dingen in moet typen.

4.4.1 Systeemafhankelsjke wachttijden

Het kan gebeuren dat een informatrice moet wachten met het geven von informalie oan de
kiant. omdat de OV-Reisplanner bijvoorbeeld bezig is met het zoeken noon een reisadvies. Dii

Gebruiksiflterface OV-Reisplonfler 9
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kost nou eenmaal tijd. en is niet afhankelijk van de werking van de gebruiksinterface. Deze
wochttijden worden systeemafhankelijk genoemd: ze worden volledig bepoald door het
programma zeif.

Door de modulaire opbouw van ROA zullen de meeste systeemafhankelijke wachttijden jets
longer worden dan bij de huidige OV-Reispionner. Hoewel de gebruiksinterface het systeem zeif
niet snelier kan maken. heeft de gebruiksinterfoce wel invloed op de systeemafhankeiijke
wachttijden. De gebruiksinterface kon er bijvoorbeeId voor zorgen dot een reisadvies op een
zodanig tijdstip in bet gesprek opgezocht wordt. dat de totale wachttijd minimool zol zijn. Zo kan
de gebruiksinterface. inciusief een langere systeem-afhonkelijke wochttijd. toch sneller werken.
Het gaat er dus om. die onderdelen in de gebruiksinterfoce op te sporen. die wachttijden
veroorzaken. Door verbetering of aanpassing van die onderdelen kan een snelie(re)
gebruiksinterface worden gerealiseerd.

4.4.2 Het kritieke pad

Wanneer een informatrice in de OV-Reisplonner een reisodvies opzoekt. moeten er dingen
ingetypt worden. 00k moet de informatrice bijvoorbeeld het beste reisadvies voor de kiant uit de
door de OV-Reisplanner gepresenteerde adviezen holen. Deze dingen kosten natuurlijk tijd. loch
veroorzaken die lang niet altijd een wachttijd. dus een stilte in het gesprek. of een zinnetje ais
even zien.... Dit komt doordat ze op dat moment niet op het kritieke pad liggen.

Het kritieke pad wordt gevormd door de hondelingen die de iengte van bet gesprek bepalen.
Het grootste deel von deze handelingen wordt gevormd door de vraag van de kiont en het
antwoord van de informatrice. Als een informatrice de reisvroag geheel kan invullen tijdens het
stellen van de vraag door de klont. dan ligt dot invuilen van de reisvraag niet op bet kritieke pad.
Het kritieke pad wordt dan namelijk door de vraag van de kiant bepoald. Als de kiant zijn vroag
echter sneller stelt. of de informatrice er longer over doet om de reisvraag in te vulien. kan het
invu lien von vertrek- of aankomstpiaats. of bijvoorbeeld de tijd. wel degeiijk op het kritieke pad
komen te liggen.

Om de totale duur von een gesprek te verkorten. moeten dus die acties en hondelingen worden
bestudeerd die op het kritieke pod liggen. Zodra er jets op het kritieke pad ligt. dot niet een
vraag of antwoord van de klant of informatrice is. ontstoat er een wachttijd.

De transscripties 8 en 9 uit bijloge A zijn voorbeelden von gesprekken respectievelijk met en
zonder wachttijden. in tronsscriptie 8 komen op het kritieke pod handelingen van de informal rice
voor. Dit wordt getoond in figuur 4.5: op de aangegeven ploatsen wordi het kritieke pad niet
gevormd door het gesprek tussen kiant en informatrice. moor door handelingen die de
informatrice tijdens een stilte in het gesprek uitvoert. zodat er een wachttijd ontstoot.

e,e e,s 1,1 1.5 2.1 2,5 1,1 3,5 4,1 4,5 5,1 5,5 ,l ,5 7,1 7.5 II 1,5 ,I
.

Id.. iI u**.. 1iiiief, dertà M.tà
OET (VU*)isnfj. INiJ reict aU,

INVOER$CIIEI INUULL(N
Invoerschri (Reis,raai)

Figuur 4.5 Voorbeeld von een gesprek met wochttijden
(vervolg op de volgende pagina)
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Figuur 4.5 (vervolg)

Het kritieke pad in transscriptie 9 wordt vofledig gevormd door het gesprek tussen kiant en
informatrice. In figuur 4.6 is te zien dat er geen wachttijden ontstoan. doordat de informatrice alle
handelingen kan uitvoeren tijdens de vraag van de kiant.

I.e e.5 1,8 1,5 2,1 2,5 3.1 3,5 4,1 4,5 5,8 5,5 6,0 6,5 70 7,5 i.e 5,5 s.c

4aUCT •
et —1——, ,s1dIig Di ulidi, Morlee, anaf Net contrail statIon In broningen, net do bus naar 8ai, on *

'U

INVULLONINUOConSTNEI
•l. Invoerschern(retsvra.I) If

di lI ciUl —, on

flEE ZOEE - ENTEN

.EzI'Ui.on,iIN NEil.---- — —l.J. I,erztclt.4..d.4..
I Eakel

-

21.11.5.! 1.5 8L1 2L5 211L5 221

I.-t-—r-tIi
e It eon on vIIJftt

2,.S 2I 25 2.I

NN$LUI TINE UEEU.

Enkel reisadvies 0vrzicNt aa,psluitend yer,ser

Figuur 4.6 Vooabeed von een gesprek zonder wachttijden

(vervoig op de volgende pagino)
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Figuur 4.6 (vervolg)

4.4.3 Overzicht van de wachttijden

Het vinden van door de informatrices uit te voeren handelingen die wachttijden (kunnen)

veroorzaken is een belangrijke stop in het zoeken naar een zo snel mogetijke gebruiksinterfoce.

Veel van deze handelingen zijn namelijk afhankelijk van de gebruiksinterface. zodat een
verbetering hierin zeer waarschijnhijk Ieidt tot een vermindering van de wachttijden bij het
gebruiken van de OV-Reisplanner.

Dat er door het reduceren van wachttijden een behoorlijke tijdwinst kan worden geboekt. is te

zien in figuur 4.7. In de tabel worden de percentages wachttijden in de gesprekken getoond. per

gefilmde informant/intormatrice. en in totaal.

Informant Totale Wachttijden Percentage

Informatrice gespreksduur (sec) (sec) wachttijden

PPI 4977 576.2 11.6%

PP2 5462 1175.9 21.5%

PP3 2297 211.8 9.2%

PP4 9803 1200.5 12.2%

PP5 1990 121.3 6.6%

1OTAAL 24529 3296.5 13.4%

Figuur 4.7 Tabel van gespreksduur en wachttijden

In de tabel is te zien dot het percentage wachttijden tussen de informanten/informatrices
onderling nogal verschilt. Dit is voor een deel te verklaren door een verschil in ervaring met de

OV- Reisplanrier. maar ook door verschillen in de soorten vragen die de betreffende informant of
informatrice opdat moment moest verwerken. De manier waarop de kiant een vroag stelt heeft

ook invloed op het al dan niet voorkomen van wachttijden in de gesprekken.

Om te onderzoeken bij welke handelingen de meeste wachttijden ontstaan. zijn per handeling
de wachttijden opgemeten. In figuur 4.8 worden twee tabellen getoond woarin te zien is hoeveel

wachttijd de verschillende handelingen in totaol hebben veroorzaakt. en welke handelingen vaak

een wachttijd tot gevoig hebben. Figuur 4.8o toont bij elke handeling het aantal malen dot er

een wachttijd door veroorzaakt werd. Figuur 4.8b toont de wachttijden zelf. De tabellen zijn op de

volgende pagina afgedrukl.

In bijioge B wordt een uilgebreid overzicht getoond van de wachttijden. In deze bijiage is per

gesprek te zien hoeveel wochttijd een bepoalde handeling heeft veroorzoakt. 00k wordt er

aangegeven welke handelingen zijn uitgevoerd zonder dat er wachttijden zijn ontstoan.

Gebruiksinterface OV—Reisplonfler
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PP4 PP5

39 4

66 11

51 11

0 0
48 5

3 0
1 0
5 2

1 1 0 0 2

1 1 0 1 0

134 56 214 35

37 33 85 26

Figuur 4.80 Tobel van aontal wachtttjdefJ per handeling

Figuur 4.8b Tabel van de wachttijdefl per hondeliflg in seconden

4.5 Overzicht von gebruikte functies

Bij de analyse van de video-opflamefl is 00k gekeken floor het gebruik van de verschillende

lunches van de OV-Reisplaflflel. Zijn er functieS die niet gebruikt worden? Worden bepaatde

functies meer gebruikt dan andere. gelijksoortige. functies?

In figuur 4.9 wordt een tabel getoond van de functies die door de informatrices zijn gebruikt

tijdens de video-OPflamefl. Deze label is afgedrukt op de volgende pagina. In hoofdstuk 6

wordt. in combinatie met de resultaten van de vragenlij$t. verder ingegaan op het gebruik van

de functies.

opvallend is het hoge aantal veranderingefl van het aantal halten bj PP4. Dit komt doordat deze

informatriCe bij het invullen van de reisvraag het aantal halten altijd veranderde noar due. Om

een beeld he krijgen van het noodzakeliike gebruik van deze functie dient daarom gekeken he

worden naar de mate waarin bij de andere informatuiceS het aantal halten wordt veranderd.

In bijlage C wordt per gesprek aangegeVefl welke lunches zijn gebruikt en in welke volgorde ze

zijn gebruiki.

GebfuikSiflterfOCe ov_Reisplanfler

Handeling
Vertrekiokatie intypen
Aankomstlokatte intypen
Tijd en datum inslellen
VervoersOOrt veranderen
Scroflen en geschikt advies zoeken

Railidee
Stationsvoorzieningen
Terugreis opzoeken (md. tijd)

Rubrieken
Vialokatie oproepen en intypen
Totoal aantal wachttijdefl
Totaal aantal gesprekken

Totaal PPI PP2 PP3

99 22 23 11

165 33 36 19

146 34 37 13

6 0 7 2

110 17 30 10

6 3 0 0

2 1 0 0

5 2 115
4

3

556
243

117
62

Hondeling
82.9 222.9 41.0 158.1 9.8

Vertreklokatie intypen 514.7
180.1 427.8 76.9 406.3 30.4

Aankomstlokatie intypen 1121.5
465.8 63.0 182.9 36.7 157.3 25.9

Tijd en datum instellen
41.3 5,1

VervoersOort veranderen 46.4
152.5 267.6 51.6 326.1 36.8

Scrollen en geschikt advies zoeken 834.6
150.2 48.2 102.0

Railldee
5.5 6.2

5$ationsvoorziefliflgefl 11.7
67.2 12.4 16.0 0.5 26.4 11.9

Terugreis opzoekefl (mc!. tijd)
48.3 23.5 7.5 0 17.3

Pubrieken
8.1 9.9 18.1

Vialokatie oproepen en intypen 36.1
3296.5 576,2 1175.9 211.8 1200.5 132.1

Totatewachttiid
Totale gespreksduur 24529.0 4977.0 5462.0 2297.0 9803.0 1990.0
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Totaal
170

85
149
108

78
242

19
164

4

235
26
62
14

211
90
22

293
115

0
51
42
10

7

I
6

2

243

PPI PP2 PP3

42 35 23
20 10 15
44 24 24
24 18 16

8 17 12
63 39 26

1 3 12
0 0 2

2 1 0
59 39 31

8 4 6

21 11 9

7 3

67 35
15 15

1 4
84 50

2 16
0 0

32 11

14 9

5 2

2 2

0 1

3

30
15
0

44
2

0
3

4

0
0
0

3 0 0
0 0

62 37 33

0 1

60 19
36 9

8 9

89 26
94 1

0 0
1 4

13 2

3 .0
o 3

0 0
3 0
1 0

85 26

Figuur 4.9 Tabel von gebruikie functies

4.6 Conclusies bij de video-opnamen

De ongeveer 250 gesprekken die met behulp van deze video-opnamen zijn geanalyseerd.
vormen natuurlijk maar een klein deel van de bijna tienmiljoen gesprekken die per joar door de
OVR—centra worden verwerkt. loch geeff deze analyse een beeld van hoe een dergelijk gesprek
verloopt en hoe de informatrices hierbij gebruik maken van de OV-Peisplanner.

De vragen die door kianten gesteld worden. bestaan voor het grootsie deel uit van A noar 8-
vragen. De meeste wachttijden ontstaan dan ook bij het invullen van de Reisvraag en het
selecteren van een geschikt reisadvies. Het zoeken naar een bepaalde lokatie in de lijst met
straat- en haltenamen blijkt hierbij veel tijd te kosten. Het verdient daarom aanbeveling. te
onderzoeken of hier een verbetering in kan worden oangebrocht. 00k oan de minder voak
gebruikte lunches. zoals Railidee en Rubrieken. moet echter aandacht worden besteed. Hoewel
er hierbij niet vaak wochttijden ontstaan. omdat de functies weinig gebruikt worden. zijn de
wachttijden wanneer ze wél gebruiki worden long in vergelijking tot de wochttijden bij vaker
gebruikte functies. Over het totaal genomen zou een verbetering hierin geen grote tijdwinst
opleveren. maar de betreffende kianten zouden wel sneller geholpen kunnen worden. wat
natuurlijk ook van groat belong is.
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PP4

61

27
48
37
31

90
1

161
I

83
6

14

Pp5
9

13
9

13
10
24

2

I
0

23
2

7

Functie
Vertrekstation met verkorting
Vertreklokatie (geen verkorting)
Aankomststation met verkorting
Aankomstlokatie (geen verkorting)
Datum veranderen
Tijd intypen (niet e of r)
Tijd verkort intypen (e of T)
Aantal halten veranderen
Via-functie gebruiken
Opnieuw (Fl)
Terug (F2)
Herhalen (F3)
Instellingen veranderen (F4)
Zoeken met vertrektijd (F9)
Zoeken met aankomsttijd (no)
Overzicht reisadviezen (0)
Eén reisadvies (T)
Uitgebreid reisadvies ()
Meerdere reisadviezen (21
Aansluitend vervoer (3')
Prijsinformatie (4)
Route-informatie (5)
Rubrieken (Fll—F9)

Treintaxi

Railidee
Stationsvoorzieningen
Totaal aantal gespcekken



Pesultaten von de video-opnomen

Hoewel bepoalde functies in de OV-Reisplanner slechts sporadisch gebruikt worden. is het loch
zinvol om er oandacht aan te besteden. Bij de op video opgenomen gesprekken blijkt
bijvoorbeeld Treinlaxi-informatie vaker in een boekje te worden opgezocht don met behuip van
de OV-Reisplanner. Een verbetering van deze lunches Iijkt doarom op zijn ploats.

In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op het aanpossen van functies en de gevolgen daarvan
voor de wochttijden.

GebLJ ks nterface OV_Retspanner 15
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5. Resultaten van de vragenhijst

De informatrices van de OVR-centra vormen een belangrijke bron van informatie met betrekking
tot het gebruik von de OV-Reisplanner. Daarom is er een vragenlijst opgesteld. om op deze
manier informatie te verzamelen over het werken met de OV-Reisplanner in de praktijk en over
de eventuele veranderingen die de informatrices graag doorgevoerd zouden willen hebben.

Paragraaf 5.1 beschrijft de opzet van de vragenlijst die vervolgens in paragraaf 5.2 wordt
toegelicht. De resultaten van de vragenlijst worden in de paragrafen 5.3 en 5.4 gepresenteerd.
Tenslotte worden in paragraaf 5.5 de conclusies bij de vragenhijst samengevat.

51 Opzet

De gebruikte vragenhijst bestoat uit een aantal stellingen die op een vijf punts school beoordeeld
kunnen worden (eens...oneens). en een aantal open vragen (opmerkingen en suggesties). In
bijlage D wordt deze vrogenhijst getoond.

Om voldoende informatie te kunnen verzamelen, moesten ongeveer honderd vrogenlijslen
worden ingevuld. Hiertoe is naar elk van de negen OVR-centra een pakket van 15 vrogenlijsten
gestuurd. met het verzoek er minimaal tien ingevuld terug te sturen. Op deze manier zijn 23
ingevulde vragenlijsten teruggekregen. Een aantal van de informatrices had alleen de stellingen
beantwoord. De resultaten hiervan komen in paragraaf 5.3 aan de orde. Er is echter ook veel
informatie verzameld via de open vragen. De resultaten hiervan worden in paragroaf 5.4
gepresenteerd.

5.2 Toelichting bij de vragenlijst

De vragenhijst, bestaande ult stellingen en open vragen. wordt getoond in bijlage D. Het eerste
deel van de vragenhijst wordt gevormd door 34 stellingen. die elk op een vijfpunts schaal
beoordeeld kunnen worden, door een van de cijfers 1 tot en met 5 te omcirkelen. Deze cijfers
hebben hierbij de volgende betekenis:

I - Helemaal mee eens
2 - Voor het grootste deel mee eens
3 — Niet mee eens en niet mee oneens
4 - Voor het grootste deel niet mee eens
5 - Helemoal niet mee eens

In de verwerking van de antwoorden op de stellingen zijn de niet-beantwoorde stellingen
weggelaten. Stellingen waarbij twee van de vijf cijfers zijn omcirkeld. in plaats von éên. zijn in
beide categorieên voor de heift meegeteld. Wanneer iemand zowel 4 als 5 had omcirkeld. is dit
verwerkt door een halve 4 en een halve 5. Om deze reden komen in de volgende paragraaf bij
de antwoorden op de stellingen ook niet-gehele aantallen voor.

De eerste vier stellingen vormen het onderdeel Algemeen. Dit zijn algemene stellingen over het
werken met de OV-Reisplanner. Deze stellingen zijn bedoeld om de invuller te laten wennen aan
de manier van antwoorden met behulp van de vijf punts school.

De slellingen 5 tot en met 11 hebben betrekking op de bediening van de OV-Reisplanner. Het
gaat hier vooral om de bediening met behuip van het toetsenbord. Wordt het toetsgebruik als
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logisch of Thandig ervaren. of zijn hier problemen mee.

De stellingen 12 tot en met 19 hebben betrekking op het zoeken naar informatie in de OV-
Reisplanner. In hoofdstuk 4 is gebleken. dat dit relatief veel tijd kost. Met behuip van deze
stellingen konden de informatrices aongeven welke informatie goed. en welke minder goed
bereikbaar is.

Met behulp van de stellingen 20 tot en met 26 is de frequentie van het gebruik van de
verschitlende functies van de OV—Reisplanner onderzocht.

De steflingen 27 tot en met 34 hebben betrekking op eventuele veranderingen. De informatrices
konden hier aongeven welke veranderingen zij wet of juist niet zouden willen. en hoe ze bet
zouden vinden als er een nieuwe 0V-Reisplanner zou komen die anders zou moeten worden
bediend.

Bij de open vragen konden de informatrices commentaar geven op een zestal onderdelen van
de OV-Reisplanner. te weten:

• Invoerscherm (van ... noar .... datum. tijd)
• Presentatie van een reisadvies op het scherm
• Treintaxi. Pailidee en Voorzieningen
• Rubrieken en Trefwoord
• Dynamische informatie en Teletekst
• Bediening van de OV-Reisplanner

Naast de open vragen was er ruimte voor overige opmerkingen". Op deze manier kon
informatie worden verzameld die niet via de stellingen kon worden gevraagd. Overigens hebben
sommige informatrices oak bij de stellingen zelf commentaar geschreven. zoals oak in de
toelichting die boven de vragenhijst stond afgedrukt. was gevraagd.

5.3 Antwoorden op de stellingen

Het volgende overzicht toont bij elke stelling wat er geantwoord is. In de grafiekjes is in één
oogopslag te zien wat de meest gegeven antwoorden zijn. Per antwoord is tevens aangegeven
hoe vaak ieder mogelijk antwoord voorkwam. hoeveel informatrices een bepaalde stelling
hebben beaniwoord. en wat bet gemiddelde antwoord op de stelling is. Dii laatsfe is geen echt
gemiddelde. omdat de antwoorden gegeven zijn op een discrete school van 1 tot 5. terwijl een
gemiddelde waarde op een continue schaal Iigt. De gemiddelde antwoorden vormen daarom
slechts een indicatie voor het antwoord van de gemiddelde informatrice. De grafiekjes geven
een beter beeld van de gemiddelde antwoorden op de stellingen.

Aan het eind van deze parograaf wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden op de
stellingen.

'Box
'ox Stelling 1 (fig. 5.1)
Box

78X De OV-Reisplanner beef t een overzichtelijke indeling en opbouw.

(1):37 (2) :64 (3) :19 (4) :0 (5) :0
Aantal antwoorden: 120 Gemiddeld antwoord: 1.9

eels serIes
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Stolling2 (fig.5.2)

De indeling van de OV-Reisptanner bevordert een goede
communicotie met de kiant.

(1) :24 (2) :58 (3) :31 (4)7 (5) :1

Aantal antwoorden: 121 Gem iddeld ontwoord: 2.2

Stelling 3 (fig. 5.3)

Als een kiant niet de preciese eindbestemming weet. springt de
OV-Reisplonner doar goed op in.

(1):13 (2):33 (3):36 (4):25 (5):13}

AantaI orltWOOrdefl: 121 Gemiddeld ontwoord: 2.9

Stelling 4 (fig. 5.4)

1k kan aVe functies von de OV-Reisplanner moeiteloos gebruiken.

(1):62 (2):46 (3):12 (4):0 (5):0

Aantal antwoorden: 120 Gemiddeld antwoord: 1.6

Stelting 5 (fig. 5.

De functies van de toetsen Fl tim F12 zijn logisch gerangschikl.

(1):47 (2):45 (3):18 (4):6) (5):2

Aantal antwoorden: 119 Gemiddeld antwoord: 1.9

SteIling 6 (fig 5.6)

Het heen en weer goon met behuip van de pijltjestoetsen. + en -.
Page Up en Page Down goat gemakkelijk.

(1) :69 (2) :37 (3)7 (4) :9 (5)0
Aantal afltWOOrden: 122 Gemiddeld antwoord: 1.6

Slotting 7 (fig. 5.7)

De indeling van het invoerscherm (van/noor) is eenvoudig en

overzichtelijk.

(1) :744 (2) :41 (3) :4 (4) :1 (5) :0
Aantal afltWOOrdefl: 121 Gemiddetd ontwoord: 1,4
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ResuUaten von de vrogenl;jst

'Ix
'Ix
lIz
'Ix
SIX

4SX

'AX

etas NSttS

Stelling 8 (fig. 5.8)

Hells noodzakelijk dat je op drie verschillende manieren (Fl. F2. F3)
terug kunt noar het invoerscherm.

(1) :54 (2) :30 (3) :20 (4) :7 (5) :7
Aontal antwoorden: 118 Gem iddeld antwoord: 2.0

Stelling 9 (fig. 5.9)

Het instellen van de datum voor een reisadvies goat gemakkelijk.

(1) :63 (2) :39 (3) :14 (4)5 (5)1
Aantal ontwoorden: 122 Gemiddeld ontwoord: 1.7

Stefling 10 (fig. 510)

Het intypen van de tijd goat gemakkelijk.

(1) :75 (2) :37 (3) :6 (4) :4 (5) :0
Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld ontwoord: 1.5

SteIling 11 (fig 5.11)

Met behuip van instellingen (F4) kun je het soort vervoer (bus. trein
etc.) gemakkelijk veranderen.

(1) :64 (2) :37 (3) :11 (4) :6 (5) :1
Aantal antwoorden: 119 Gem iddeld antwoord: 1.7

SteIling 12 (fig. 5.12)

De verschillende Radldeeen zijn gemakkelijk te vinden.

(1) :22 (2) :47 (3) :24 (4) :19 (5)9
Aantal ontwoorden: 121 Gemiddeld antwoord: 2.6

hIS
'Ix
'Ix
'IX
'Ix
SIX
'OX

1!X

Stelling 13 (fig. 513)

Dynamische informatie komt met behuip van de apestoartjes
duidelijk in het reisadvies naar voren.

(1) :19 (2) :55 (3) :25� (4) :15 (5) :7
Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 2.5
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Stefling 14 (fig. 5.14)

Stationsvoorzieningen zijn gemakkelijk op te zoeken.

(1) :51 (2) :53 (3) :15 (4) :3 (5) :0
Aantal anlwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1.8

SteIling 15 (fig. 5.15)

Treintaxi—informatie is gemakkelijk in de OV-Reisplanner op te
zoeken.

(1) :61 (2) :46 (3) :11 (4)4 (5) :0

Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1,7

Steiling 16 (fig. 5.16)

In de Iijst met straatnamen en halten is snel iets te vinden.

(1):19 (2):62 (3):31 (4):9 (5):0

Aantal antwoorden: 121 Gemiddeld antwoord: 2,2

Stolling 17 (fig. 5.17)

De prijs von een trein- of busreis is gemakkelijk op te zoeken.

(1) :81 (2) :34 (3)3 (4) :3 (5)1
Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1.4

Stelling 18 (fig. 5.18)

Bijzondere locaties zijn gemokkelijk Ic vinden in de steden— en
stratenhijst.

(1) :16 (2) :44 (3) :41 (4) :12 (5) :6

Aantal antwoorden: 119 Gemiddeld antwoord: 2.6

Stalling 19 (fig. 5.19)

Als ik iets over een bepaald onderwerp in de 'Overige Intormatie
zoek. dat er niet in stoat, dan kom ik daar snel genoeg achter.

(1) :7 (2) :22 (3) :33 (4) :25 (5) :19

Aantal antwoorden: 106 Gemiddeld antwoord: 3.3
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Resultoten von de vrogenlijst

55

u.et*s

tens — .neens

Stelling2O (fig.5.2
1k verander het aantal hollen in het invoerscherm voak.

(1):60 (2):46 (3):8 (4):6 (5):1
Aantal antwoordefl: 121 Gemiddeld antwoord: 1,7

Stelling 21 (fig. 5.21)

1k moak voak gebruik von de functie Aansluitend vervoe( (toets 3).

(1) :74 (2) :30 (3) :11 (4)6 (5) :1

Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1,6

Stelling 22 (fig. 5.22)

1k lees het reisadvies voak van het uitgebreide reisschema of (punt-

bets).

(1):55 (2):34 (3):18 (4):11 (5):4
Aantal antwoordefl: 121 Gemiddeld antwoord: 2,0

Stelling 23 (fig.

1k gebruik de functie Rubrieken voak (F9 vanuit

(5) :0(1) :61 (2) :43 (3) :15 (4)
ontwoord: 1.7Aontal antwoordefl: 121 Gemidd&d

Gebruiksiflterfoce QV_Reisplaflfler

SteUing 24 (fig. 5.24)

1k gebruik de functie "Trefwoord voak (FlO vanuit 0.1.).

(1):21 (2):26 (3):35 (4):23 (5):15

Aantal antwoordefl: 121 Gemiddeld ontwoOfd: 2,9

Stelling 25 (fig. 5.25)

1k moak voak gebruik van de functie om meerdere reisadviezn

onder elkaar te zien (toets 2).

(1) :55 (2) :16 (3) :18 (4) :17 (5) :15

Aantal antwoorden: 121 Gemiddeld antwoord: 2,3
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Stelling 26 (fig. 526)

1k maak voak gebruik van de route-informatie (bets 5).

(1) :51 (2) :54 (3) :15 (4) :2 (5) :0
Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1.7

Stelling27 (fig.5.27)

Gebruik van verschillende kleuren zou de overzichtelijkheid
bevorderen.

(1):16 (2):15) (3):50 (4):20 (5):20

Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 3.1

SteIling 28 (fig 528)

Een nieuwe OV-Reisplanner moet zo veel mogelijk Iijken op de
huidige.

(1) :34 (2) :45 (3) :34 (4)4 (5) :1
Aantal antwoorden: 118 Gemiddeld antwoord: 2.1

SteIIing29 (fig.529)

Een nieuwe OV-Reisplanner moet sneller werken dan de huidige.

(1) :68 (2) :24} (3) :14 (4) :8 (5) :7
Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1.9

Stelling 30 (fig. 5.30)

1k heb geen bezwaar met de muis te werken bij de bediening van
de OV- Reisplanner.

(1) :29 (2) :17 (3) :24 (4) :16 (5) :32
Aantal antwoorden: 118 Gemiddeld antwoord: 3.0
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Stelling 31 (fig. 5.31)

Je zou ook een bepaalde buslijn op moeten kunnen zoeken.

(1) :106 (2) :13 (3) :3 (4) :0 (5) :0
Aantal antwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 1,2
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lass -________________________________

_________________

Stelling 32 (fig. 532)

_______________

1k zou het vervelend vinden om te moeten wennen aan een heel
andere nieuwe OV—Reisplanner.

455

US (1):16 (2):22 (3):34� (4):23} (5):26

Aantal onlwoorden: 122 Gemiddeld antwoord: 3.2
tens steens

Ins

____________________

Stelling 33 (fig. 5.33)

lax Een nieuwe OV-Reisplanner moel gebruik maken van verschillende
vensters.

(1) :23 (2) :24� (3) :46 (4) :7 (5) :11
255

Aantal antwoorden: 112 Gemiddeld antwoord: 2,6
tens sneens

'SIX

____________________

Stelling 34 (fig. 5.34)

71X Een nieuwe OV-Reisplanner moet er eigenhijdser uiizien.

(1):5 (2):16 (3):62 (4):1O} (5):24
Aantal antwoorden: 118 Gemiddeld antwoord: 3,3

tens

Als korte samenvatting van deze resultaten zou gesleld kunnen worden dot de informatrices over
het algemeen heel tevreden zijn met de werking van de OV-Reisplanner. maar dat ze toch
graag een poor dingen veranderd zouden willen hebben.

De antwoorden op de eerste vier stellingen (Algemeen") geven aan. dat de OV-Reisplanner
volgens de informatrices goed opgebouwd is en de communicatie met de kiant bevordert.
Alleen als de kiant niet de preciese eindbestemming weet. schiet de OV-Reisplanner te kort.

De antwoorden op de stellingen 5 tot en met 11 loten zien dat men over het algemeen heel
tevreden is met de monier woarop de OV—Reisplanner bediend moet worden.

Uit de antwoorden op de stellingen 12 tot en met 19 kan worden geconcludeerd dat het zoeken
van informatie in de OV-Reisplanner niet altijd gemakkelijk of snel genoeg is. Vooral Railidee,
dynamische informatie en het vinden van een bijzondere locatie in de steden- of stratenlijst
scoren matig. 00k blijkt dat informatrices er niet snel genoeg achier kunnen komen of een
bepaald onderwerp nou wel of niet in de Overige Informatie vermeld stoat.

Uit de antwoorden op de stellingen 20 tot en met 26 blijkt dat de meeste functies van de OV-
Reisplonner regelmatig door de informatrices worden gebruikt. Alleen de Trefwoord-functie
wordt door een groot deel van de informatrices niet of weinig gebruikt. bets 2 (meerdere
reisodviezen onder elkaar) wordt door ongeveer de helft wèl. en door de andere helft niet zo
vook gebruikt.

De antwoorden op de stellingen 27 tot en met 34 zijn bijzonder interessant met betrekking tot het
ontwerpen van een nieuwe gebruiksinterface. Bij deze stellingen blijkt dat de informatrices het
over bepaalde dingen onderling niet eens zijn. Het gebruik van verschillende kleuren. de muis, of
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verschillende vensters blijkt voor de ene intormatrice wèl en voor de andere juist helemaal niet
wenselijk te Zijfl. Ook zijn de meningen verdeeld wat betreft het eventueel moeten wennen aan
een andere OV-Reisptanner. Een kielne meerderheid van de informatrices zou dii niet zo erg
vinden. Of een eventuele nieuwe OV-Reispianner er eigentijdser zou uitzien. maakt de meeste
informatrices niet zo veel uit. Wel zou in een nieuwe OV—Reisplanner een bepaaide busiijn
moeten kunnen worden opgezocht. en de OV-Reispianner zou sneiler moeten zijn. 00k hier bIijkt
de sneiheid dus weer belangrijk te zijn.

5.4 Antwoorden op de open vragen

Met behuip van de open vragen (oprnerkingen en suggesties) is veel informatie verzameld die
niet in de steilingen kon worden uitgedrukt. Een deel van de informatrices heeft bij de open
vrogen een toelichting gegeven op het beantwoorden van de steilingen. maar oak zijn er veel
opmerkingen en suggesties gegeven die nuet direct met één van de stellingen te maken hadden,
vooral bij de 'Overige opmerkingen. In bijiage E worden commentaar, opmerkingen en
suggesties van de informairices getoond.

in deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste en meest genoemde
punten. Bij elk punt worden een aantal nummers gegeven van de bijbehorende opmerkingen in
bijlage E Tussen o wordt telkens het nummer van de stelling of open vraag getoond. Daarachter
staan de nummers van de opmerkingen.

Net als bij de stellingen blijken 00k bij de open vragen veel informatrices heel tevreden te zijn
over het werken met de OV-Reisplanner. Bij de opmerkingen/suggesties-vragen zijn veel zinneijes
te vinden als werkt goed 1k ben tevreden zoals het 1s en is prima zol. loch zijn er 00k hier
weer klachten" hoewel die zich vaak op één (klein) punt per informatrice toespitsen.

Bij de indeling van het invoerscherm (reisvraag) is een behoorlijk aantal opmerkingen gekomen
over de voigorde van de handelingen. Wel kianten beginnen met de bestemming. en vaak oak
eerst met de straat, en daarna pas de plaats. zoals ook al in hoofdsfuk 4 is vastgesteld.
informatrices willen de cursor graag zeif verplaatsen. en zo de voigorde kunnen bepalen waarin
de gegevens ingetoetst worden. Voorbeelden uit bijioge E Zjfl: <2> R1Z <7) U6, UlO. <36' 8,116.

Bij de stellingen bleek dat veel informatrices de OV—Reispianner te langzaom vinden. Dii is oak
terug te vinden 1n het commentoar. Hier vail op dot er veel klachten zijn over 'Aachen. Dii komt
vaak op het scherm te staan, doordat er automatisch 'a (afkorting voor station Aachen) wordt
ingevuid bij de vertrek- of aankomstplaats. wanneer er geen plaots is geselecteerd. Het
standaard invuilen van 'o bij een Enter—toetsaansiag zou dus moeten komen te vervallen. in
hoofdstuk 7 wordt hier verder op in gegaan. 6 8. 29 D12 36 Ri2. <4b R18. D5. D13. 113.

Bij het corn mentaar komen twee soorten opmerkingen over de datum voor. De eerste is dat het
handig zou zijn om de datum, net als de tijd, direct te kunnen intypen. vooral als de kiant een
advies wil voor een poar weken later. De tweede opmerking is dat het wenseIijk is dat bij het
reisadvies. noast de datum zelf. ook de dog van de week wordt getoond. Zo kan bijvoorbeeld
snel worden gezien of een bepaald reisadvies voor het weekend of voor door de week geldt. 7,
R12. 8. 3& Ui. 16. 118. <41, Rio, 120.

Een hiermee samenhangend punt wordt gevormd door het tonen van de tijd. Informatrices willen
graag continu de tijd in beeld hebben. zodat ze direct kunnen zien of een reisadvies nog
'haalbaa( is. In plaats van de (nieuwe) functie s om de systeemtijd in te vullen bij de reisvraog.
zou de systeemtijd volgens sommigen per definitie bij de tijd ingevuld moeten zijn. tenzij je die
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wiU veranderen. <36> R5. HZ 118. <42> Rio. D3. 120.

Het zoeken van bijzondere bestemmingen in de steden- en stratenlijst goat niet oltijd
gemakkelijk. zo bleek at uit de stellingeri. Hier zijn ook enkele opmerkingen over gemaakt niet
alleen met betrekking tot bijzondere bestemmingen. moor 00k met betrekking tot inconsistentie
in de shoal— en haltenamen. In hootdstuk 4 bleek dat bij het zoeken in de lijst voak wachttijden
ontstaan. dus dit is een belangrijk punt. do> 8. 9. U8. <18> Z4. Ho. <36> GO.

Verbindingen die twee minuten sneller zijn. maar meer overstappen hebben. zouden minder snel
getoond moeten worden dan een lets langere verbinding met minder overstappen. Alleen bij
veel snellere verbindingen zouden meer overstappen toelaatbaar zijn. <37> U9. 116. <42> R18. DZ

Er zijn veel opmerkingen over alfobetische volgorde in Railldee en Rubrieken, omdat door vaak
(te) long gezocht moet worden. Sommige informatrices raden een ander zoeksysteem oan.
bijvoorbeeld met een hypertext-achtige omgeving. Een andere oplossing zou zijn een trefwoord-
functie he maken met alle Rubrieken en/of Railldeeen erin (de huidige Trefwoord—functie is niet
compleet genoeg: <24> U3. U6. H16). Dot er vanuit de Overige Informatie alleen met behuip von
(een aantal malen) Esc teruggegaan kan worden noor het reisadvies. wordt als storend ervaren.
<12> D12. 17. <37> R6. RIo. 6. GO. Z5. H1Z <39>6. 9. U2 U1O. 117. <41> Z13. 7. GO.

Dynamische informatie is volgens veel informatrices niet up-to date genoeg. Soms komt de
informatie te loaf, en soms blijft die erin staan terwijl het niet meer geldig is. Ook is het vervelend
dat de informatie soms betrekking heeft op de "verkeerde lijn. waardoor het onoverzichtelijk
wordt. De apestaartjes-methode is verder wet in orde. <40> Ru. R12. 6. U3. U9. UlO. X6.

Over de teletekst-functie is men over het algemeen positief. op één kleinigheid no. Als er een
teletekst-pagina verandert, komt er een melding op het scherm die met een willekeurige toets
kan worden verlaten. Hierdoor worden toetsoanslagen soms niet zo verwerki als de informatrice
verwacht. Als de melding van Teletekst tijdens het intypen van een vertrek— of aankomstlokatie
wordt getoond, mist er een letter uit het ingelypte woord. omdat de melding één toetsaanslog
verbruikt heeft. <40>8. D9. <42> D12. 119.

Er zijn nog een aantal opmerkingen over wat kleinere dingen in de 0V--Reisp1anner. Het
veronderen van de vervoersoort met behulp van F4 kan alleen via het reisvroag-scherm. Dit
veroorzoakt veel handelingen vanuit een reisadvies (cS> 8). Het zou gemakkelijker zijn als de #—
aanduiding van Treintaxi ook bij bet reisadvies voor de straatnaam boven oan het scherm zou
blijven stoan (<15> D12). Het is lastig dat er altijd een tijd moet worden ingetypt. ook als men alleen
de prijs van een reis wit weten (<42> U2 Dli). Misschien kan er onder een reisadvies beknopte
prijsinformalie worden gegeven (<37> GO). Route-informahie zou ook voor het vertrekpunt en na
het oankomstpunt moeten worden gegeven (<42> GO).

Wat ook olin de stellingen naar voren kwam. is dat men graog een bepoalde buslijn wil kunnen
opzoeken (<31> U6. D12 <42> R2 2. D1O). Dit zou een uitbreiding vergen in bet programma zelf, en in
mindere mate voor de gebruiksinterface van de OV-Reisplanner. Hetzelfde geldt voor hel tonen
van omgevingskaarljes of zonekaarten op het scherm (<42> U9. D5. Z5. 121).

Over het gebruik van de muis of van verschillende vensters zijn ook bij de opmerkingen de
meningen sterk verdeeld. De één vindt het heel handig. de ander juist niet. <3O U6. UlO. <42> P17.
Z12. H12.
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5.5 Conclusies bij de vragenhijst

De informatrices blijken over het algemeen tevreden te zijn over de werking van de huidige OV-
Reisplanner. Er zijn weinig klachten over de belangrijkste functie. het zoeken van een reisadvies.
hoewel er een aantal kielne dingen verbeterd zouden kunnen worden. Over de Orige
Informatie is men iets minder tevreden. Hier zou volgens de informatrices een aantal dingen
verbeterd kunnen worden.

Opvallend is het relatief grote aantol opmerkingen over de sneiheid van de OV-Reisplanner. Veel
informatrices kiagen dat de OV—Reisplanner trager is geworden sinds er nieuwe werkstations zijn
geinstalleerd. Des te belangrijker is het. dat de nieuwe OV-Reisplanner sneller wordt.

De meningen van de informatrices zijn zeer verdeeld als het goat om zken als muisgebruik of
gebruik van verschillende vensters. 00k vindt de één het vervelender dan de ander als men aan
een nieuwe OV-Reisplanner zou moeten wennen.

Een aantal van de in dii hoofdstuk genoemde probleempunten van de OV-Reisplanner zou door
middel van een aangepaste gebruiksinterface kunnen worden opgeost. Dit wordt besproken in
hoofdstuk 6. De overige punten die door de informatrices zijn genoemd. zouden in het
programma zeif verwerkt moeten worden. In hoofdstuk 8 worden deze punten samengevat.
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6 Gebruik van de OV-Reisplanner

In de hoofdstukken 3. 4 en 5 is gebleken hoe er met de OV-Reisplanner wordt gewerkt. Het
gebruik van de verschillende functies is onderzocht. en er zijn suggesties voor veranderingen en
uitbreidingen noar voren gekomen. Dit hoofdstuk goat in op die veranderingen en uitbreidingen.
In paragroaf 6.1 wordt een overzicht gegeven van de functies die in de huidige OV-Reisplanner te
vinden zijn. Paragroaf 6.2 goat in op het gebruik van deze functies. en woar de knelpunten zitten.
Paragraaf 6.3 beschrijft hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost door aanpassingen en
uitbreidingen in de gebruiksinterface.

6.1 Overzicht van functies

De functies van de OV-Reisplanner zijn verdeeld over een aantal schermen. In deze paragraaf
worden per scherm de functies beschreven. en de overgangen tussen de verschillende schermen
met behuip van het toetsenbord.

Het centrale scherm in de OV-Reisplanner is de Reisvraag. Hier worden vertrek- en
aankomstlokatie ingetypt. woarna een reisadvies gezocht kan worden. Met de toetsen Fl. F2 en F3
kan respectievelijk het scherm worden ieeggemaakt kunnen de verirek- en aankomstlokaties
worden verwisseld en kan noar het tijd-ve$d worden gesprongen. Met F4 worden de Instellingen
bereikt. F5. F6. F7 en F8 veranderen de datum. Met F9 en RO wordt een reisadvies gezocht.
respectievelijk met vertrek- en met oankomsttijd. Al en F12 worden gebruikt om naar de Overige
Informatie en naar Teletekst te goon. Verder kan met Shift-A vraagafhankelijk vervoer worden
bereikt. met Shift-F6 eventuele dynamische informatie en met Shift-Fil Railldee-informatie. Met
CtrI-W kan een via-lokatie in de reisvraag worden toegevoegd. De cursortoetsen. + en - en Enter
verplaatsen de cursor tussen de van/naar/tijdblokken en in de Iijst met plaatsen of locaties. Deze
Iaatste kunnen natuurlijk ook gewoon met behulp van het toetsenbord worden ingetypt.

Het reisadvies kan in verschillende vormen op bet scherm worden gepresenteerd. bets 'O (of F9

of FlO vanuit de Reisvraag) geef I een overzicht van de gevonden adviezen. bets T (of Enter) bat

één van deze adviezen in detail zien. bets 2 doet hetzelfde. moor loot meerdere adviezen
tegebijkertijd zien (onder elkaar). De punt-toets geeft een olternatieve presentatie van één
reisadvies.

Vanuit de verschillende mogelijke vormen van het reisadvies kan de Aansluitend vervoer—functie

met toets 3 worden bereikt. prijsinformatie met toets 4 en route-informatie met toets 5. Tussen

deze schermen kan met de cijfertoetsen gewisseld worden. Enter heeft hetzelfde resultaat als

toets 0 behalve vanuit het reisadviezen-overzicht-scherm zeif. Dan wordt er namelijk één
advies getoond.

Vanuit alle bovengenoemde schermen kan met behulp van A. F2 en F3 op verschillende
manieren worden teruggekeerd noar de Reisvraag. Met behuip van de cursortoetsen. +. -.
F5 en F6 kan het geselecteerde reisadvies worden veranderd. of kan er door bet scherm worden

gescrolled. Met Fil en F12 worden Overige Informatie en Teletekst bereikt. Vanuit de
gedetailleerde reisadviezen kan met bets 6 (of Shift-F6) eventuele dynamische informatie

worden getoond. Met Shift-Al wordt Railldee-informatie opgevraagd.

Het Instellingen-scherm kan alleen vanuit de Reisvraag worden bereikt. met behubp van F4. In dit

scherm kunnen met behuip van functietoetsen. cijfertoetsen en cursortoetsen instellingen worden
veranderd. Met behuip van FlO wordt teruggekeerd naar de Reisvroog.
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In het scherm van Overige Informatie kan met behuip van de cijtertoetsen gekozen worden voor

Treintaxi. Railidee of Voorzieningen bij een bepoalde plaats. Met behulp van F9 worden de
rubrieken bereikt. met behulp van FlO de trefwoord-functie. De Overige Informatie kan worden

verlaten met de Esc-toets.

In het scherm van de Rubrieken kan met behuip van de cursortoetsen of door het intoetsen van

een getal een bepoalde rubriek worden geselecteerd. Door verder van de cursor-toetsen en

Enter gebruik te maken wordt informatie over een bepaald onderwerp gevonden.

Railidee-informatie werkt vanuit de Overige Informatie op een soortgelijke manier als Rubrieken.

Treintaxi. Voorzienirigen en trefwoord geven direct informatie over een bepaalde plaats
respectievelijk trefwoord. Met Esc wordt teruggegaan naar het Thoofdscherm van de Overige

Informatie.

Binnen Teletekst en in de dynamische informatie kan met behulp van de cursortoetsen gescrolled

worden. Beide schermen worden afgesloten door een druk op de Enter-toets.

Verder zijn er nog toetsen om de OV-Reisplanner te verlaten (CtrI-C en an-Home). om op- of

aanmerkingen te kunnen doorgeven (toets T). en om een overzicht te knijgen van mogelijke
toetsaanslagen (toets r).

6.2 Gebruik van functies

In de hoofdstukken 3. 4 en 5 is bij de verschillende methoden van onderzoek het gebruik van de

verschillende tuncties van de OV-Reisplanner aan de orde gekomen. De meeste functies van de

OV-Reisplanner worden door de informatrices regelmatig gebruikt. De informatrices zijn over het

algemeen tevreden over dit gebruik. moan op een aantal punten zou het gemakkelijker en vooral

sneller moeten. Voor het gebruik van de functies die betrekking hebben op het zoeken van een

reisadvies (Reisvroag. reisadviezen. prijsinformatie. Instellingen etc.) volt hierbij te denken aan een

betere onderlinge bereikbaarheid. wat ook al uit de heuristische evaluatie noar voren kwom.

Ook de bereikbaarheid tussen deze groep functies en de functies uit de Overige Informatie kan

worden verbeterd. In de Overige Informatie zelf zou de snelheid omhoog kunnen worden

gebracht door een andere zoekmethode.

In de huidige OV—Reisplanner moet de gebruiker altijd terug naar de Reisvraag. om
vertreklokatie. aankomstlokatie. tijd. datum of soort vervoer te veranderen. Het zou beter zijn

warineer deze dingen zouden kunnen worden veranderd zonder eerst terug te moeten naar de

Reisvroag (en vervolgens opnieuw de gewenste informatie op te moeten zoekeri). Hier volt te

denken aan meerdere vensters noast elkaar. woar bijvoorbeeld in een venster de Reisvraag

continu blijft staan. terwiji in een tweede venster het reisadvies wordt gepresenteerd. of

bijvoorbeeld de pnijs van een Railldee. die bij een verandering van de vertreklokatie automatisch

wordt aangepast. Bij drie vensters zou naasl de Reisvraag ook het reisadvies continu in beeld

kunnen blijven stoan. Het werken met vensters venlangt echier een snelle grafische interface en is

bij een karakter—geOriéflteerde gebruiksinterface nauwelijks te realiseren. In hoofdstuk 7 wordt dit

vender besproken.

Het gebruik van functies in de OV-Reisplanner zou flexibeler moeten worden. Niet alleen de
bereikbaarheid tussen functies onderling. moor ook de flexibiliteit binnen bepaalde functies kan

worden verbeterd. Bij de Reisvraag volt te denken aan een meer I lexibele manier van invoeren

van de vertiek- en aankomstlokatie. door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden eerst de

straatnaam in te voeren. Ook zouden veel informatrices groag standoard beginnen met de
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bestemming.

Bij het zoeken naar een bepaolde lokatie in de lijst met straat- en haltenamen zou een selectie
op alléén halten of alléén bijzondere punten versnellend kunnen werken. vooral als niet bekend is
hoe (en of) een bepoald bijzonder punt in de OV-Reisplanner is verwerkt.

Naast bovengenoemde punten kan het gebruik van de toetsen Page Up en Page Down. Enter en
Esc en de cursortoetsen consistenter en flexibeler gemaakt worden. zodot niet binnen de ene
functie met Page Up en Page Down gescrolled moet worden. en in de andere met - en -.
Hetzelfde geldt voor het ofsluiten von bepaalde schermen. bijvoorbeeld instellingen met FlO.
Hier zou ook Enter of Esc moeten kunnen worden gebruikt.

6.3 Aonpossingen en uitbreidingen van de gebruiksinterfoce

In de vorige paragraaf zijn een aantal punten besproken die leiden tot aanpassingen en
uitbreidingen van de huidige gebruiksinterface. In deze paragraaf wordt een opsomming
gegeven van aanpassingen en uitbreidingen die in een nieuwe gebruiksinterface. indien
mogelijk. verwerkt moeten worden.

• Functies moeten algemeen bereikbaar zijn. Alle relevante functies moeten vanuit elk
scherm oproepbaar zijn. De gebruiksinterface moet er voor zorgen dat de nodige aches
worden uitgevoerd (zoals het zoeken van een reisadvies wanneer vanuit de Reisvraag
direct de prijs van een reis wordt opgevraagd).

• Vertreklokatie. aankomstlokatie. tijd. datum en soon vervoer moeten vanuit een reisadvies

en bijvoorbeeld vanuit Railldee—informatie te veranderen zijn. zonder dat men eerst naar
de Reisvraag terug moet en vervolgens opnieuw weer de gewenste informatie op moet
zoeken. Verschillende vensters zouden hier uitkomst bieden. Als dit niet mogelijk is. kan een
terug-toets worden gedefinleerd. die na het veranderen van één van de in de Reisvraag

ingetypte onderdelen. de gewenste informatie (automatisch aangepast) weer laat zien.

• Bij de Instellingen moeten drie dingen worden toegevoegd. Ten eerste moet het maximale
aantal halten dat per definitie getoond wordt. instelboar worden (is nu altijd 2). Ten tweede
moet er een instelling komen die de keuze mogelijk maakt of de cursor aan het begin van
een reisvraag (Fl) in het van-blok of in het naa(-blok moet sloan. Ten derde moet
instelbaar worden welk type reisadvies er getoond wordt wanneer er vanuit het overzicht-
scherm met behuip van Enter een advies geselecteerd wordt: het normale uitgebreide

advies (toets T) of de alternatieve presentatie (punt—toets).

• De Reisvraag moet flexibeler invoer accepteren. De straatnaam moet kunnen worden
ingetypt voordat de plaots is ingevuld. In dat geval kan er nog geen lijst met straat- en
haltenamen worden getoond. maar moet no het invoeren van de plaatsnaam de eerder
ingetypte straatnaam alsnog door de Iijst worden herkend. Een druk op de Enter-toets bij
een niet-ingevulde plaats moet niet Aachen veroorzaken. moar moet de plaatsnaam
leeg laten en de cursor naar de lokatie-positie verplaatsen. De tijd moet standoard op de
systeemtijd staan (ol dan niet automatisch ingevuld). De datum moet. net als de tijd. oak
direct intypboar zijn.

• Bij de lijst met straat- en haltenamen moet een keuze gemaakt kunnen worden tussen het
tonen van alles. alleen halten of alleen bijzondere punten. De gebruiksinterface kon door
herkenning van de (h) en (b)-aanduidingen hier zorg voor dragen. Op deze manier

Gebruiksinterface OV-Reisplanner 29



Gebruik von de OV-Reisplonner

werkt het alleen goed wanneer er een alfabetische Iijst getoond wordt. Een niet-
altabetische herkenning kan niet automatisch alleen halten of bijzondere punten
genereren. tenzij dit in bet programma zetf zou worden ingebouwd.

• Binnen de Rubrieken en Railldee moet door middel van een trefwoord kunnen worden
gezochi. Wanneer (eventueel doarnoast) de huidige indeling gehandhaafd blijft. moet er
voor beide een alfabetische Iijst komen (zoals bij geen selectie maar dan geheel op
alfabetische volgorde).

• Bij een stroat waar Treintaxi beschikbaar is. moet 00k tijdens het presenteren van het
reisadvies een teken (#) blijven stoan. Verder moeten de huidige tijd en de dog van de
week continu in beeld zijn. In het geval van een treinreis zou onder het reisadvies
automatisch beknopte prijsinformatie kunnen worden weergegeven (bijvoorbeeld de prijs
van een enkele reis en een retour 2e klas. met en zonder reductie). De melding veranderde
teletekst pagina ... moet onder aan het scherm komen te staan. in ptaats van midden op
het scherm. De melding verdwijnt dan pas als Teletekst is geraodpleegd.

In het volgende hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van de monier waarop de
bovenstaonde punten in een gebruiksinterface geimplementeerd zouden kunnen worden.
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7. Ontwerp van de gebruiksiflterfaCe

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van een nieuwe gebruiksinterface voor de OV-Reisplanfler.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten die bij de analyse van de huidige

gebruiksiflterfOce naar voren zijn gekomen. De nieuwe gebruiksinterface moet in ieder geval

voldoen oan de ontwerpcriteria die beschreven worden in paragraat 7.1. De overgang van de

huidige OV-Reisplanfler naar een OV-Reisplanner op basis van ROA brengt een aantal

beperkingen met zich mee. die beschrevefl worden in paragraaf 7.2. Om ondanks deze

beperkingen aan de criteria te kunnen voldoen. zal de nieuwe gebruiksinterface in eerste

instantie niet vofledig zo ontworpefl kunnen worden. dat alle bij de analyse naar voren gekomen

punten in het ontwerp zijn verwerkt. De eerste omzetting van de OV-Reisplanner naar ROA zal

doarom beperkt zijn wat betreft veranderirigen in de gebruiksinteffOce. Het ontwerp van deze

gebruiksinterface wordt beschrevefl in paragraaf 7.3. Op langere termijn. wanneer de

beperkingen van het systeem zijn verminderd. kan gedocht worden aan een gratische

gebruiksiflterface. In paragraaf 7.4 wordt een ontwerp voor een dergelijke gebruiksinterface

beschreven.

7.1 Ontwerpcriteria

Met betrekking tot de overgang van de huidige OV-Reisplanner noar een OV-Reisplanr'er op

basis van ROA zijn er twee belangrijke criteria waaraan de gebruiksinterface moet voldoen:

• Met (de gebruiksinterface van) een OV-Reisplanflel op basis van RCA moet tenminste net

zo snel gewerkt kunnen worden als met de huidige.

• De gebruiksinterface van de ROA-OV-ReisPtanner mag niet al te veel afwijken van hoe de

gebruiksinterfClCe van de huidige OV—Reisplaflnel er uit ziet.

Het eerste criterium is hierbij belangrijker don het tweede. Indien een geheel veranderde

gebruiksinterfaCe zou leiden tot een grote snelheidswinst dan zouden de verschillen tussen de

huidige en de nieuwe gebruiksinterface sneller acceptabel zijn dan wanneer er hiermee geen

snelheidswinst zou worden verkregen. Een totaal ondere gebruiksinterface zorgt echter

waarschijnhijk juist voor een vermindering van de snelheid. omdat de irdormatrices dan minder

gebruik kunnen maken van de ervaring die ze hebben opgedaan met het werken met de

gebruiksir%terface van de huidige OV-Reisplaflfler.

7.2 Beperkingen

De huidige OV-Reisplaflfler is zo opgezet. dot er zo snel mogelijk mee gewerkt kan worden. ROA

is echter zo overzichtelilk mogelijk opgebouwd. door te werken met modules. Het nadeel van

deze opbouw is. dat de overzichteliikheid ten koste gaot van de sneiheid. Doordat de

verschillende modules onderling informatie moeten uitwisselen om tot een geschikt reisadvies te

kunnen komen, treedt er snelheidsverlies op ten opzichte van de huidige OV-Reisplanner.

Wanneer de gebruiksinterface van de huidige OV-Reisplanfler noar ROA gecopieerd zou worden

(in een aangeposte vorm). zou het heel goed mogelijk zijn dat de ROA-planner trager werkt dan

de huidige OV-Reisplanfler.

Noast de beperking in sneiheid van RCA zeif. bestaan er flog beperkingen in de sneiheid van

verschilleflde soorten gebruikSiflterfaces De gebruiksinterfOCe van de huidige OV—Reisplanner is

GebruikSiflterface OV-Reisplaflfler
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karakter—georiênteerd. Dli werkt sneller don een grafische gebruiksinterlace. Hoewel een
grafische gebruiksinterface voor de OV—Reisplanner heel geschikt zou zijn en goed zou inspelen
op mogelijke toekomstige uitbreidingen. zal ter wille van de snelheid in eerste instanhe toch
gekozen moeten worden voor een karakter—georiênteerde gebruiksinterface. Op langere termijn
kan alsnog een grofische gebruiksinterfoce worden gerealiseerd. wanneer dii niet longer
nodelige gevolgen zal hebben op de snelheid.

In de volgende twee paragrafen worden twee ontwerpen voor een nieuwe gebruiksinterface
besproken. Bij het eerste ontwerp is de sneiheid het belangrijkste criterium, mede vanwegen de in
deze paragroaf genoemde beperkingen in de sneiheid van ROA en van het type
gebruiksinterface. Het tweede ontwerp beschrijft een gebruiksinterface die op grond van de
resultaten van de analyse en met het oog op mogelijke toekomstige uitbreidingen geschikter is
don de eerste. moor die waarschijnlijk op korte termijn niet snel genoeg zal kunnen functioneren.

7.3 Eerste omzetting OV—Reisplanner naar ROA

Deze paragroaf beschrijft het ontwerp von een karakter—georiênteerde gebruiksinterface voor
ROA. Deze gebruiksinterface lijkt sterk op die van de huidige OV-Reisplanner. Door een aantal
uitbreidingen en aanpassingen. zoals beschreven in hoofdstuk 6. wordt een zo hoog mogelijke
sneiheid bereikt, zodat deze gebruiksinterface geschikt zal zijn voor de eerste omzetting van de
OV-Reisplanner noar ROA.

Als toelichting op dit ontwerp is een demonstratieprogramma gemaakt dat op een PC gedroaid
kan worden. Aan de hand van atbeeldingen van schermen die gedeeltelijk 00k in dii
programma te vinden zijn worden de aanpassingen en uitbreidingen binnen dii ontwerp ten
opzichte van de huidige OV-Reisplanner besproken.

Het belangrijkste verschil tussen dii ontwerp en de huidige gebruiksinterface wordt gevormd door
het feit dot vanuit de verschillende schermen elk willekeurig ander scherm bereikt kan worden.
Door deze verandering in de structuur van bediening van de OV-Reisplanner kan informatie
vaker met éen enkele handeling worden opgezocht. Bovendien hoeft informatie niet twee maal
opgezocht te worden als er in een ander scherm iets gewijzigd wordt. De gebruiksinterface
draagt er zorg voor dot veranderde informatie automatisch wordi aangepast. Het volgende
voorbeeld licht dit toe.

OV-eispl.nner. kldig van 7 Juii tot Jun J.%. 6ebruiksInter-fac,—d

————elsgevens]—— ———————

I yin: unster I

I liatie: us sterdun centrial (hi I

I halten: 12

I Our: utrecit I

lekatie: is utrecht vervecht
I halter; 12

tIld: — Figuur 7.1

Zonder verdere hondelingen kon
nu direct vanuit de Reisvraog

dondeda
prijsinformotie worden opge—

———-C bereed vroagd
12//6 14:22 7 - Help

Stel dat een klant de prijs wil weten van een retour Zwolle - Amsterdam Zuid W1C. De
informatrice kan in de nieuwe gebruiksinterface, no het intypen van vertrek- en aankomstlokatie.
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direct de prijs opvragen vanuit de Reisvraag. zonder eerst een tijd te hoeven intypen en een
reisadvies te laten opzoeken (figuur 7.1). De gebruiksinterface zorgt ervoor dat er een reisadvies
wordt opgezocht en vut als tijdstip automatisch de systeemtijd in. Ten opzichte van de huidige
OV-Reisplanner wordt hier een kleine snelheidswinst geboekt. Deze winst wordt groter wanneer
de kiant vervolgens de prijs van een Railidee vraagt naar een activiteit in de RAI in Amsterdam.
Het Railldee—scherm kan direct worden opgevraagd (figuur 7.2). Naast de prijs vanuit ZwoIIe wil
de klont flu ook de prijs vanuit Harderwijk weten. Met één toetsdruk kan de Reisvraag worden
bereikt. en na aanpassing hiervan kan weer met één toetsdruk het Railidee-scherm worden
opgeroepefl. waar flu de prijs vanuit Harderwijk wordt getoond.

sterd es .sterdr centreal (h) nea.rt 1432 nrtrt
—, utrecht as utrecht •verveciit (Ii) dea.raaQ Juni 15%

—————————————————e1lIdee — gesarteerdi —————————————

Selecteer cateorie of tsets niavier in: —

I CTUEEL
2 nltlur
3 kuust en cultvur
4 steden
5 attrictie

bultenland

S alfabetieche lijst Figuur 72

Het Roilidee-scherm kan direct
worden opgevroogd

I2//% 14:13 — Help

In dit proces speelt de Esc-toets een belangrijke rol. Deze bets zorgi ervoor dat het vorige scherm
wordt getoond. In het bovenstaande voorbeeld kan met behuip van Esc worden teruggekeerd
naar het Rallldee-scherm. nadat de Reisvraag is aangepast. Dii werkt ook prettig bij het gebruik
van bijvoorbeeld Teletekst. of bij het veranderen van de Instellingen. Er kan altijd worden
teruggekeerd naar het vorige scherm.

De gebruiksinterface moet de informatrice ondersteunen bij het zoeken naar informatie. In het
bovenstaande voorbeeld wordt er prijsinformatie opgevraagd over een reis waarvan flog geen
reisadvies bekend is. De gebruiksinterface moet dii herkennen en er voor zorgen dat er aisnog
een reisadvies wordt opgezocht. Bij het veranderen van de vervoersoort vanuit een reisadvies
moet de gebruiksinterface eveneens opnieuw een reisadvies opzoeken. Er moet namelijk een
nieuw reisadvies worden opgezocht. waarin alleen de zojuist ingestelde soorten vervoer worden
gebruikt. Om deze automatische aanpassingen te realiseren moet de gebruiksinterface
bijhouden of bepoalde dingen (zoals een reisadvies) al bekend zijn. en of de reeds bekende
informatie overeenkomt met bijvoorbeetd de Instellingen. Zodra er een verschil is tussen reeds
bekende en gewenste informatie. draagt de gebruiksinterface er zorg voor dot de
desbetreffende informatie wordi opgezocht of aangepast.

Om alle schermen vanuit elk willekeurig scherm bereikbaar te maken. zijn er enkele aanpssingen
gemaakt in de functionaliteit van het toetsenbord. Wanneer bijvoorbeeld de functie Aansluitend
Vervoe( opgeroepen moet worden (toets 3). zou dii niet kunnen vanuit de Reisvraag. omdat de
3-toets dan bijvoorbeeld wordt geinterpreteerd als een gedeelte van een plaatsnaam. Om de

functie toch bereikbaar te maken. maar tevens de overzichtelijkheid van de toetsen te behouden.
kunnen de lunches die met behulp van de cijfertoetsen worden opgeroepen in de nieuwe
gebruiksinterface ook opgeroepen worden met Shift plus de bijbehorende cijfertoets. Op deze
manier zijn deze functies ook bereikbaar vanuit bijvoorbeeld de Reisvraag of Instellingen.
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Om functies uif de Overige Informal le direct oproepbaor te maken, is er een uitbreiding nodigvon de toetsenbordfufjonaIjteit Naast de bereikbaarhejcj zoals die in de huidige OV-.Reisplanner is. kunnen al deze functies uit de Overige Informatie flu ook direct wordenOpgevraagd.

• Treintaxi (Shift—Fl)

• Railldee(Shift—F2)

• Voorzieningen (Shift—F3)

• Rubrieken gesorteerd (Shift—F9)

• Rubrieken trefwoord (Shift-HO)
• Railidee gesorteercj (Shift—HI)

• Railldee trefwooud (Shift—F12)

Op de veranderingen in de Overige Informafie wordt later in deze paragroaf ingegaan.
Naast de bovengenoemde veranderingen in de tOetsenbordfunctionaliteit heeft dus 00k de Esc-toets een nieuwe funcf,e. Verder kunnen F5 en F6 niet meer gebruikt worden voor een reisadvieseerder of later, maar alleen voor het aanpassen van de datum. Bij de video-opn(men isgeconstateer dot deze toetsen niet gebruikt worden om eerdere of latere adviezen op tezoeken. De toets Shift—F6 is niet meer nodig, omdat vanuit de Reisvraag nu oak met Shift—6

• dynamjsche informatie bereikt kan worden. Met het oog op de overzichtelijkhej4j en toekomstigeuitbreidingen wordt alleen Shift—6 ondersteijnd Naast het nieuwe gebruik van Shift—F8 om dedatum direct te kunnen intypen zijn er nog enkele kleine aanpasslngen in het gebruik van detoetsen. zoals een flexibeler gebruik van de cursortoetsen.
Bij de nieuwe gebruiksinterfa is de Reisvraag flexibeler ingedeeld dan bij de huidige OV-

• Reisplanner. De aanpassingen hierin zijn als volgt samen te vatten

• Onder instellingen' kan ervoor gekozen worden dat de Cursor bij een nieuwe Reisvraogniet bij de vertrek- maar bij de aankomsfjokaf,e staat.
• Bij het toetsen van Enter voordat er een plaatsnaam is geselecteerd wordt er niets ingevuldbij de plaats. De huidige OV-Reisplanner selecteert dan automatisch a (station Aachen).Bovenoan de alfabefische lijst met plaatsen stoat daartoe flu een lege regel in plaats vana. Wanneer er geen plaots is ingevuld, kan no het toetsen van Enter wel een stroatnaamworden ingetypt. Er is op dot moment echter geen lijst met stroat- en haltenamenbeschikbaar omdat de plaatsnaam nog niet bekend is. Na het invulien van de plaatswordt daarorn aisnog de eerder ingetypte straatnaam door de lijst herkend.
• Wonneer er wel eerst een plaatsnaam wordt geselecteerd, stoat de selectiepiji in de Iijstmet straat- en haltenamen niet per definitie boven aan de alfabetische lijst. In plaatsdaarvan komt deze te staan bij ns station, busstation of ovrIok indien aanwezig.
• De Iijst met stroat- en haltenamen kan worden verkleind tot een lijst met alléén haltenamenof alléén bijzondere punten. Met behulp van de sterretje"-toets kan gewisseld wordentussen de hele lijst alleen de haltenarner, of oHeeri de bijzondere punten in de betreffendeplaats. In figuur 7.3 wordt een voorbeeld getoond.

• De maximale grootte van de halte-omgeving kan met behuip van de Instellingen wordenveranderd. Op deze manier kunnen de informatrices dit naar hun eigen voorkeur instellen.Er moet echier op worden gewezen, dot bij een fe kleine halte-omgeving bepaalde
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reisadviezen niet gevonden worden. De informatrices moeten hier rekening mee houden.

• Met behuip van Shift-F8 kan de datum, net als de tijd. direct worden ingetypt. Vooral bij
een reisdatum die een aantal weIn later is. kan dit versnellend werken. Deze functie
accepteert een flexibele invoer. Naast 7 6' kan bijvoorbeeld ook '7 jun. 070696". '7 juni
996'. vrijdag of vr worden ingetypt.

OV—Reisplanner. Heldig 7 J.i tot juni 15%. 6ebruiksinterface—do

IReisgegeuensl— ————— — tliJzsader unte.,l
I Rlfabetlsche lust

van: eenstad ——————

lokatle: — —, g&eentehuis (b)
halten: gu,eentelijk useu (b)

spertpmk di NI (b)
flair: otaduan do Ni (b)

lakatie: vu de hal (I)
kitten: okk acaiu,isch ziokenkuls (hi

dih v.wtu,e., is kiter (hi
tijd: n.bad kit eatte Mater (hi

oiip.radiJs subtr,pisi, (I)

II III I

I I III III I

Bij de InsteHingen kunnen flu ook het maximale aantal halten en de van/naar—voorkeur worden
ingesteld. Daarnaast is er een instelling om le kiezen tussen het normale uitgebreide reisadvies
(zoals dat bij de huidige OV-Reisplanner met Enter of toets T te bereiken is) en de allernatieve
presentatie (punt—bets) bij het toetsen van Enter vanuit het overzicht van reisadviezen. De
functietoetsen worden in de Instellingen niet meer gebruikt. In plaats daarvan kunnen bepaalde
instellingen nu met de alfabetische toetsen worden veranderd, zodat alle functies met behuip
van de functietoetsen vanuit de Instellingen kunnen worden opgeroepen.

heerenveen ns keereevee., (hi N nea.rt 5:3H vertrok
—, utrecht ns utrecbt ceatraal (I) doaderdag Juni 156

(Overige Infornatiel—
I 1 — Trei.taxt ,ertrdildiatie
I 2 — Railldee vaviaf ,trtroklokatie
I 3 — U..rzieningev vartroklokatie

4 — Treintaxi a.okuistlokatie
5 — Railidee vanaf astiekatie

— Usorzuentngen aai*onstlekatie

7 — Treintaxi
$ — RailIdee caRat

— Uurzieninien

S$ITT—fl Treictaxi
SHIFT—F? Issrzieuiagen
SHIFT-f? RailIdee
SIIFT-f P.cbri*er (ges.rteerd)
SIIIFT-fli Rubrioken (trefw.ard)
SHIFT—fl RailIdee (geserteerd)

I ShIFT—Fl! Railldee (trefws.rd)

l2//% 14:34 7 — Help

In de Overige Informatie is veel veranderd (figuur 7.4). Rubrieken kunnen flu ook allemaal op
trefwoord worden gezocht. Dit mechanisme zoekt in de titels van de verschillende rubrieken noar
de titels die het meest op het ingetypte trefwoord Iijken. Daarnaast blijft er een Iijst met
trefwoorden bestaan (zoals die in de huidige OV-Reisplanner te vinden is). om veel voorkomende
of slecht be vinden rubrieken in te vermelden. De trefwoord—funtie zoekt flu tegelijkertijd in deze
lijst en in de titels (figuur 7.5). Deze aanpassing betreff overigens niet alleen de gebruiksinterface.
Ook binnen ROA zal ondersteuning moeten komen om deze functie te implementeren.
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Figuur 7.4
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ierenvna us heerenveen (hI U nedturt :1 vertr
-, vtrecht as etrect contrail (I,) dsaderdfl 6 just 9%
-------—-----Ilretisssrdl--------- Ikubrtdienl—

I SIf.bettsche lust

—) autsuerheur
Trefuaird: — I busttschten

I fuetseuser
Rubri: verluer, autos, NS I ftetseastalli.g

I fietsnrbuur
jaarkaarten

(rutato ussr bnspte tnfsrnatte) kiartyritsop

ett...

Figuur 7.5

Nieuwe tretwoord-functie in de
Rubrieken—

C 51•J————

12/6/fl 14:14 — Help

Railidee-informatie kan op dezelfde manier worden opgezocht als Rubrieken. Daarnaast kan met
Shift-F2 gecontroleerd worden of er Railldeeên in de Reisvraag zitten. Hier wordt dan direct
prijsinformatie bij vermeld. Met Shift—A en Shift—F3 kunnen Treintaxi—informatie en Voorzieningen
van de in de Reisvraag ingetypte lokaties worden opgeroepen. Bij deze drie functies kan met
behuip van - en -) gewisseld worden tussen informatie bij de vertreklokatie. de aankomstlokatie.
de eventuele via-lokatie en een willekeurige in te typen plaatsnaam (figuur 7.6).

OV4atsplanner, Seldig van 7 junI tot 6 just 16, Sebrutkstnterface-duso

—— IReisgegevessl————————-—— —--—---———

von: heersaveenl.tie: us heerenveon (hI
haltus:12

thetis: ss vtrtcht contrail (hI
hilton: 12 I

tijd: —

— Figuur 7.6

I F5 (I Tretntaxi Neerenvoen: S511—I23456 I 4. I—. I I. 4• I• —l
I F7 ci RiJdt lans us heerenveen (hI normaie .,ij oies ijinnen e
!......._L 1/ II— 3— Reisvraag

I1/6/6 IS:!, 7 - Help

De functies die met de toetsen 1 tot en met 9 in de Overige Informatie van de huidige OV-
Reisplanner worden bereikt. zijn in de nieuwe gebruiksinterface ook flog op deze manier
bereikbaar. Er zou echter voor gekozen kunnen worden deze functies weg te laten. omdat alle
functies flu ook op een andere manier direct kunnen worden opgeroepen. In dat gevol kan de
toets Al gebruikt worden voor een (toekomstige) nieuwe functie.

Tenslotte zijn er een aantal uiterlijkheden veranderd bij de nieuwe gebruiksinterface:

• Het Treintaxi—teken (#) blijft altijd sloan bij een lokalie waar Treintaxi beschikbaar is, ook
wanneer er een reisadvies getoond wordt.

• De huidige tijd (systeemtijd) en datum zijn continu in beeld.

• Noast de datum wordt boven een reisadvies ook de bijbehorende dag van de week
getoond.

• Onder een reisadvies met de trein wordt beknopte prijsinformatie getoond (figuur 7.7).

• De melding veranderde teletekst pagina ... komt onder aan het scherm te staan en
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verdwijnt pas nadat Teletekst geraadpleegd is.

• De via-plaats (CtrI-W) verdwijnt wanneer op Fl wordt gedrukt.

heerenveen is heerenveen (h) N neaart 5:31 aa.dutst
—, utreclt is utrec.ht ceatrial (N) donderdai Jiaui 15%

—
I Plaits en haiti TiJd Vervoer RichttnI
Iheereeseea as he. ea..ea (N) U 5:34 true 2 den haag/rotterdea
I>utrrcht is vtrecht centrsai (N) I 11:13 5154
l)Rtjstijj 1:35 reader seerstas.

lasis war tarief: 142 NN

Figuur 7.7

Onder een reisodvies wordt
beknopte prijsinformatie ge-

uneven 2e kias: e1 f 34,51 (red. 21,15); Retest f ,U •ed. 15,11) bond
1Z//% 2B12 — Neip

7.4 Grafische interface voor RCA

De in de vorige paragraaf beschreven uitbreidingen en aanpassirigen van de gebruiksinterface
van de OV-Reisplanner kunnen in een karakter-georiênteerde omgeving worden gerealiseerd. In
deze paragraaf komen punten aan de orde die alleen in een grofische omgeving mogelijk zijn.
Het hier beschreven ontwerp kan geimplementeerd worden wanneer de snelheid van ROA in

combinatie met een grafische gebruiksinterfoce voldoende hoog is. en biedt don een aantal
voordelen ten opzichte van het in paragraaf 7.3 beschreven ontwerp.

Seidie ? ..i c.t S J..i 1595kflet.r fec.
Pleats * -

VIM utretht
lakitie as itrecht central)?
halten 1! iachtn

—P
iibd'p lscbporp

laM ugt.aIe
latie ailbadi (keinheri)

aalhur ('1* ii, uubur)
a en aalden

•aiuetr
aaIeaeerderbrug
aalst gid el Figuur 7.8
ailet p11 (Iie.dea)

_____________

alit aN (seairt)
tiJd

I
aalten , Re,svraag bij de grafische

datuM I dondrrd.g 155 j j j j gebruiksinterface

De grafische gebruiksinterface. waarvan in figuur 7.8 de Reisvraag getoond wordt. behoudt de
volledige functionaliteit van de in de vorige paragraaf beschreven karakter-georiênteerde
gebruiksinterfoce. Daarnaast zijn er de volgende uitbreidingen:

• Gebruik van verschillende vensters. Er kunnen flu meerdere schermen tegelijkertijd getoond
worden.

• Gebruik van de muis. Alle functies bli;ven via het toetsenbord bereikbaar, maar bepoalde
acties (zools scrollen in een Iijst) kunnen 00k met de muis worden uitgevoerd.

• De mogelijkheid om een ander programma tegelijkertijd in een ander venster te laten
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• Extra uitbreidingsmogelijkheden door de grafische omgeving. Er zouden flu bijvoorbeeld
omgevingskaartjes kunnen worden getoond.

• Flexibeler gebruik van tekst en symbolen. Verschillende vervoersmodaliteden kunnen
bijvoorbeeld met behuip van een klein plaatje worde aangegeven. Dit is overzichtelijk en
neemt weinig ploats in.

De informatrice kan kiezen hoeveel vensters ze tegelijkertijd open wil hebben. Om de vensters
naast elkaar te kunnen zetten is dit aantal wel aan een maximum gebonden. Met behuip van
een bepoalde toets (bijvoorbeeld de Alt-bets, of Alt-spatie) kan tussen de vensters gewisseld
worden. Ook met de muis kunnen eventueel vensters worden geactiveerd. De informatie die in
de verschillende vensters getoond wordt. is afhankelijk van wat er in de andere vensters gebeurt.
Zo verandert bijvoorbeeld de prijsinformahe in venster B automatisch wanneer de Reisvraag in
venster A veranderd wordt (figuur 7.9).

L________________
Een dergelijke implementatie vereist een hoge sneiheid van de grafische interface, om te
voorkomen dat de performance van het geheel slechter wordt. Wanneer deze hoge snelheid
mogelijk is. zal een grafische gebruiksinterface de flexibiliteit in het gebruik en de mogelijkheden
tot uitbreiding van de ROA-OV-Reisplanner aanzienlijk vergroten. zoals in figuur 7.10 op de
volgende pagina wordt geillustreerd.
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8. Conclusies & Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de analyse van de gebruiksinterface van
de OV-Reisplonner samengevat. Voor een uitgebreide opsomming van de resultaten en de
verwerking daarvan in een ontwerp voor een nieuwe gebruiksinterface wordt verwezen naar
paragraaf 6.3 en hoofdstuk 7.

8.1 Algemene conclusie

De gebruiksinterface van de huidige OV—Reisplanner functioneert goed. Er zijn echter een aantal
punten waarop de gebruiksinterface sneller zou kunnen werken. Voor de overgang van de
huidige OV-Reisplanner naar een OV-Reisplanner op basis van ROA is het noodzakelijk om op
deze punten veranderingen in de gebruiksinterface aan te brengen. zodat deze nieuwe OV-
Reisplanner niet trager zal werken dan de huidige.

Met het oog op gebruiksgemak en toekomstige uitbreidingen biedt een grafische
gebruiksinlerface een aantal voordelen ten opzichte van een karakter-georiênteerde
gebruiksinterface. Omdat de snelheid echier een zeer belangrijke rol speelt bij het werken met
de OV-Reisplanner. moet in eerste instantie loch voor een karakter—georienteerde gebruiks-
interface voor ROA worden gekozen. Wanneer de sneiheid van een grafische gebruiksinterface
niet meer significant lager is dan de sneiheid van een karakter-georiênteerde gebruiksinlerface.
kan aisnog een grafische gebruiksinterface worden geimplementeerd. zodat alle in dit rapport
genoemde aanpassingen en uitbreidingen optimaal kunnen worden verwerkf.

Om zo weinig mogelijk problemen te veroorzaken bij de overgang van de huidige OV-
Reisplanner naar een OV—Reisplanner op basis van ROA zijn de bediening en het uiterlijk van (het
ontwerp van) de nieuwe gebruiksinterface. voor zover de aanpassingen en uitbreidingen het
toelieten. zo veel mogelijk hetzelfde gelaten als bij de huidige OV-Reisplanner. Op deze manier
kunnen de informatrices ook bij de nieuwe ROA OV—Reisplanner gebruik blijven maken van de
ervaring die opgedaan is bij het werken met de huidige OV-Reisplanner.

8.2 Aanbevelingen

Voor een eerste omzetting van de OV-Reisplanner naar een ROA-applicatie wordt aangeraden
gebruik te maken van het in paragraaf 7.3 beschreven ontwerp voor een karakter-georiênteerde
gebruiksinterface. Wanneer zo veel mogelijk van de in dit ontwerp verwerkte uitbreidingen en
aanpassingen ten opzichte van de gebruiksinterface van de huidige OV-Reisplanner worden
verwerkt. zal de sneiheid van de ROA OV-Reisplanner zo hoog mogelijk worden.

Wanneer de snelheid van de ROA OV-Reisplanner hoog genoeg zal blijken te zijn. wordt
aangeraden de gebruiksintertace zodanig aan te passen. dat deze in een grafische omgeving
kan worden gebruikt. Het in paragraaf 7.4 beschreven ontwerp. dat een aantal voordelen biedt
ten opzichte van het ontwerp van de karakter-georiênteerde gebruiksinterface. kan hiervoor
worden gebruikt. Indien de snelheid door het gebruik van grafische functies niet te zeer beperkt
wordt. zal er. concluderend ult de resultaten van dii onderzoek. met behuip van deze grafische
gebruiksinterface door de iriformatrices optimaal gewerkt kunnen worden met de ROA OV-
Reisplanner.
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Tronsscripties van video-gesprekken

Bijioge A. Enkele tranucripties van de gesprekken op video

De stem van de kiant staat cursief gedrukt. De stem van de informatrice staat normaal gedrukt.

Transscriptie 1

Goedemorgen reisinformatie. Goedemorgen met mevrouw -NAAM-. Leeuwarden. Kunt u msj
eh zeggen hoe loot de freinen uit Leeuwarden vertrekken naar Heerenveen. Leeuwarden
Heerenveen.... Gewoon overdag mevrouw? Jo hoor. Om achttien over en om zes over half.
Achttien en zes over half. Ja. En die van eh zes over half, hoe loot komf die aan? ... Die eh die
trein die doet het eh die doet er twinhig minuten over. Die doet er twintig minuten over. Ja. en
die andere een kwartier. Okee bedonkt. Graag gedaan dag. Dog.

Tronsscriptie 2

Goedemiddag reisinformatie. Goedemiddag. 1k zou groog een oankomsttijd van lijn
vierenzeventig de bus vonof Veendom noar Groningen willen checken. Ja. Thm ik stop op de
bus in Hoogezand op de hoofdstraat om negentien over drie. Eh... Waar op de hoofdstraot
stapt u op? Eh Rembrandtlaan ongeveer? Jo hoor. En don naar Groningen. Jo. Het goat my eh
eigenlijk meer om de aankomsttijd van de bus. Ja. en waar in Groningen moet ie aonkomen?
Centraol station. Okee. Negenhien over drie? Jo hoor .... Jo. Iijn vierenzeventig is om vijftien
vierenvijftig op het centrool station. Don weet 1k genoeg. Goed. Okee. bedankL Groag gedaan.

Dog.

Transscriptie 3

Goedemiddog reisinformatie. Goedemiddag u spreekt met -NAAM- uit Groningen. 1k wil
graag lijn honderdnegenenvijftig naar Anloo hebben vanmiddog. Vanaf Groningen? Yes.

hoofdsfotion. ... Naar Anloo zei u. he? Jo. ... honderdnegenenvijftig 0. don stapt u bij de afrit
eh.. bij de oprit ull. Jo jo jo kiopt. De honderdnegenenvijttig goat om ... eh tien voor. eenenvijftig
dus. dertien eenenvijftig. veertien eenenvijftig. vijtien eenenvijftig. Vanaf centraal station.
Eenenvijftig. Jo. Okee. Jo? Eh.. bedonkt. Jo. Dog. Ja dag.

Transscriptie 4

Goedemiddog reisinformatie. Goedemiddog met mevrouw -NAAM-. Meneer. 1k wilde met de
inte,-Iiner vrsjdag van eh Heerenveen noar Groningen. hoe loaf vertrekt die? Over t uur of voor
f uur? 1k kijk even voor u. Vanaf station mevrouw? Jo, door woor dot grote busstotion is. Jo bij
•t NS, he? Jo dot is door vlak naast. Jo hoor. Eh de interliner goat om drieênveertig over het uur.
En hoe loot komt die oon? Nou eh. hij doet erover vijftig minuten. 1k zal het eens even
opschrijven. Als u bijvoorbeeld om negen drieênveertig vertrekt. bent u om lien eenendertig in
Groningen. Tien eenendertig. Eh en don wilde ik u ook nog vrogen. waor is-tie? Stopt ie ook
bij het station? In Groningen. Jo? Jo. Bsj het NS. Jo. ofleen moor bij NS—Station. Jo enne don

wilde 1k u nog vrogen, weet u wot dot kost. in die zin. eh kun je door ge!oof 1k je buskaort
vljfenzestig plus voor gebruiken. je treinkoort. Ja. zestig plus seniorenkaart. Jo zon seni... door
kun je ook mee met de interliner? Dat klopt. En kan je door kaortjes voor kopen op f station
in Heerenveen? Ja. of bij de chauffeur. Of bIj de chauffeur. 0. dus dot is ollebei mogelijk Ja.
Enne een enkele reis is don zeven vijfentwintig. Jo. En een retour twoalf vijfenzeventig. Jo moor 1k
kon denk 1k niet retour want 1k moet zaterdog ferug. Jajo. Enne don is eh. Don rijdt ie geloof
1k ook niet. Op zaterdag niet. Nee. dot dacht ik niet. Nee nee. nou don zal 1k dot we! uitzoeken.
1k dank u voor de moeite meneer. Ja? Groag gedoan. Dog.

Bijiogen
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Transscriptie 5

Goedemiddag reisinformatie. Met Adriano! AIs 1k met Iijn eenenzeventig bj eh school bij
A!teveer school instap. hoe loot kon 1k don heen? ... Noor Veendam? Vanaf Alteveer. SchooL
School zei je. Jo. En don naar Veendam. he? Jo. En hoe loot ongeveer? Nou eh... Eén uur? Uur of

éen. ... Eh Eenentwintig over een. 0 wacht even, die is niet van school. Eh vanaf school. Dan moet
je om zeventien over één met lijn tweeêntwintig en dan veenhofsweg over op lijn eenenzeventig.
Jo enne hoe loaf kan 1k don weer terug. eh nee ma... ols 1k floor het centrum wil. hoe Ia. woor
moe! ik don uitstapm? Het centrum in Veendam? Jo. Heb je een adres woar je moet zijn. of
niet? (Welk odres is dot!?) ... beresteinstroat ... of winckler prinspassage. 1k kijk even hoor ... Jo.
dr is een halte van berensteinstra. oh nee. wacht even dan eb kun je beter even zien... Jo dat is
een halte. van berensteinstraat. ken je uitstappen. Okee. enne hoe loaf moe! 1k dan weer terug?
Hoe oat wit je ongeveer terug? Eh ongeveer vijf uur. Vhf uur. ... Even kijken. zestien drieênvijftig
weer vanaf de van berensteinstraat. En hoe loot benk donongfeer terug? Dan ben je om
zeventien twintig weer bij school. met overstap op lijn tweeéntwintig. Moe! 1k wel weer bij
veenhofsweg overstopm? Ja. dos lijn eenenzestig. one eenenzeventig noar veenhofsweg en dan
lijn tweeentwintig naar halte school toe. Okee. Jo bedankt. Jo prima. Doeg. Dog.

1ransscriptie 6

Goedemorgen. reisinformatie. Goedemorgen meneer. een gecombineerd kacirtje HIS WA. wat
kost dot? Vanaf woar meneer? Eh vanaf Gconingen. sorry ja. Vanaf Groningen. Groningen
Noord ols t kon. Groningen Noord zei u? Jo, als dot mogelijk is hoor. 1k weet niet of u het koartje
daar kunt krijgen. Nee dat begrijp 1k Jo 1k kan wet zien of u 'm daar kunt krijgen. Jo het wit wet.
0. Railldee octueel... HISWAAA... 't Zal wel vonaf centrool dezelfde prijs zijn. Zeventig gulden en
vijfentwintig cent. Okee. hortelsjk dank Groag gedoan. Doag meneer.

Transscriptie 7

Goedemiddag. reisinformatie. Jo goeiemiddog. met -NAAM-. Ehm. ho pardon. 1k z... Eh. Is er
deze week 00k weer tienertoerkoorten en zo? Nee. Niet. Nee. Helemao! nief, 00k nief lets
onders in de ploats? Nee. eigenlijk ja. ols ze willen reizen kunnen ze op een meermanskaort
reizen moor... He, dat is gewoon een dagkaort voor meerdere personen. Jo moor. Moor voor de
rest geen speciool kaartsoort voor de vakantie nee. Voor eh jongeren. Nee. dat is in april wet
weer. maar. Jajo. goed en don eh hoeveel kost een enkeltje noar Utrecht vanaf Groningen.
Groningen Utrecht ... Tweeenveertig gulden enkele reis. Tweeenveertig gulden. Goed. Okee.
bedankt. Groag gedaan. Dog. Dog.

Tronsscriptie 8

Goedemiddag reisinformatie. Jo goedemiddag. Eh 1k heb een zoon von elf, die reist zondag
von Horderwijk noor Leeuworden. wat kost dat? Hij reist alleen mevrouw? Jo. ... Dot kan dan eh

met geh gereduceerd tarief, eh enkele reis of retour? Enkele reis. Enkele reis. ochttien gulden
vijftig. Okee bedonkf. Graag gedoan dog. Dog.

Tronsscriptie 9

Goedemiddag reisinformatie. U spreekt met -NAAM- goedemiddog. 1k whlde. morgen. vanaf
he! centraol station in Groningen met de bus naor Roden. en 1k wil er omstreeks eh... tussen
tien en half elf 'S morgens oankomen. welke bus kan 1k don nemen? U kunt eh lijn
tweeèntachtig nemen om negen uur tweeentwintig. Negen uur tweeentwintig ja. En die komt
aan om negen uur vierenvijftig. Negen vierenvijftig. Jo. En... de volgende goat om tien uur twee.
En die komt aan om tien vierendertig. Tien vierendertig. Donkuwel. Groag gedaon dog. Dog.
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Overzicht von de wochttijden

Bijioge B. Overzicht van de wachttijden per gesprek

Cat egoreën:

1+6 Vertreklokatie intypen/selecteren
2+7 Aanko.stlokatie intypen/selecteren
3 Tijd/datus instellen
4 Vervoersoort veranderen (F4)
5 Bladeren (+,—,3,Enter etc.) en geschikt advies zoeken

B Railldee
9 Voorzeningen
11 Terugreis (inclusief tijd intypen)
12 Rubrieken
13 Via lokatie

b=bijzonder punt
p=gaat afleen om prijs
a=zie aantekening
thdubbele tijd (b.v. 8.6=4.8+3.8)
v=verkorting g.bruikt (aanduiding alleen indien (1) resp. (2) > 0)

-- PP1 ——

PP1 0 1.6 2+7 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14

201 2.lv — — — 9.0
203 — — 2.3 —

204 — 8.2
205 - 2.Bv 1.6 — 5.5
206 3.5 7.5 1.3 12.2a

207

208 5.2 9.2b — —

209 — 1.7v 0.9 —

210 — — 1.8 3.5
211 2.8 4.6 1.9 — 3.1
212 23.5

213 2.3v 1.4v 1.3p

214 — 15.0 — 18.Oa
215 1.9v 2.Ov 2.2 2.4 3.0

216 — 1.Sv 3.3n —

217 — — 1.9 5.6
218 — — 0.5 —

219 4.8 5.6 1.8 25.Bdda 2.0

220 — 17.lba 4.5 10.1

221 — — — —

222 5.0 3.3 0.9 12.5

223 - 2.9 4.4 4.3 2.1 8.1

224 1.7v 1.Ov 1.3 —

225 - — 3.1 - -
226 31.0

227 — — —

228 1.5v 5.7 3.5
229 - — —

230 1.3v 1.3v 1.2p

231 — 2.5v 2.9
232 5.0 — 0.6
233
234 — 8.6d 1.8 — —

235 — — — —

236 — 3.7 — 4.3
237 — 1.lv 1.4 —

238 2.2v 4.8 1.0 — d 34.2da

239 0.6v 0.8v — —

240 — 1.lv l.7p

241 6.2v 4.Ov 2.0 —

242 1.5v 7.0 3.2 —

243 2.7 1.3v — —

244 — — — p
245 — 2.5v — 2.6
246 — - — 1.0
247 l.Ov 1.2v 0.8 —

248 — — — — 2.2
249 — — — —

250 — 14.7a 1.1 —

251 2.3 3.4v 1.0 —

252 — — — 1.5
253 - - 0.5 -

254 — — 1.2 —

255 - — 0.7p
256 8.3 2.3v 3.4 4.0

257 — — — — —

258 16.3 29.2da - —

259 — — — — 8.1
260 4.7 9.3ddv — 2.3
262
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263

Categoric 8: RailIdee
201 9.0 ???
204 8.2 HISWA
226 31.0 indoor Brabant (geen Railidee .ogelijk)

Categorie 9: Voorzienirigen
205 5.5 Openingstijd loket Haren

Categorie 12: Rubrieken:
212 23.5 Dienstregeling Interliner (teLnr. kiantenservice)

Aantekeningen (a):
206 Geen busverbinding die ti)d Noordhorn —> Kollum
214 Busstation Schee.da of Kruiding Beto.eg (Rijksweg)
219 Alteveer school & Centrum Veendam
220 Cambuurstadjon steat onde vv ca.buur (probeert caubuur en voatbal)
238 Geen goede verbinding .et trein: Hardegarijp — Grou
250 Klant zegt "Oensbroek" ipv Hoensbroek
258 w h bosgrastraat: informant zoekt "bosgra" zonder "w h'

-- PP2 --

PP2 0 1+6 2+7 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14

265 — 9.8a 6.4 7.3
302 0.8v 12.7v 2.2p
303 23.9a 8.1 8.0
304 — 8.5 6.3
305 — 0.7v 24.7dv 5.8
306 4.4 12.6 10.8
307 — 6.lv 5.1 3.2
308 1.lv 27.3a 7.ln 4.3
309 8.6 2.3v 14.1 —
310 8.3vd15.8 6.9 8.2d
311 5.Ov 60.Oa 5.3 8.4
312 0.8v 2.lv 4.Cn 6.0
313 — 5.7 5.3 27.0 7.9
314 — 7.2 3.1 2.4 6.4
315 6.5 16.4 3.9 9.4
316 — —

— 15.3
317 7.5
318 - 14.4 1.0 20.0
319 — 9.2 2.8 —

320 1.lv 21.7 2.7 6.2
321 4.lv 8.3v 2.7 3.0
322 — — 2.1 8.0
323 - 4.9v — 22.8dd 9.6
324 1.8v 3.6v 2.5p
325 9.lv 16.2 1.0 9.3
326 5.3 9.0 2.3 9.1
327 — 11.1 3.0 6.7
328 16.9 13.2 1.7 21.2d 9.9
330 - — 5.5 6.3
331 — 8.3 6.4 —
332 19.8 6.Ov 2.0 10.2
333 5.2 8.0 8.6 8.5
334 60.2a 18.3 7.1 9.5d
335 — — 2.6 7.4 4.6
336 — 4.2v 7.1 4.7
337 3.Ov 3.3v 8.6d 16.9d
338 D.8v 2.8v 3.8 3.0 8.5
339 17.Ov 6.4v 6.2 6.1
340 18.5 3.5 3.7 4.1
341 — 29.4d — 3.9 7.3d
342 — 6.lv 4.6 5.4

Categorie 0: Diversen:
305 — Treintaxi opzoeken

Categoric 12: Rubrieken:
317 7.5 Meersanskaart pri)s zoeken

Aantekeningen (a):
ALG Infor.ant zoekt "verkorting" vaak op in tabel
265 l.o.i. (bijzonder punt) leiderdorp
303 idiet bestaande locatie (cafe veldzicht)
308 Klant weet straatnaam niet
311 Zoeken stadion in A.sterdam (olyapisch stadion)
334 Informant typt stad in bij de straatnaam

-- Pp3 --

PP3 0 1+6 2+7 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14

344 2.5 0.9v 2.4
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345 — — 2.5 —

346 — 11.4a 6.0 — 0.5
347 — - — —

348 — 2.5 — 14.2
349 0.9 7.7 — 6.1
350 3.0w — — —

351 3.5 — — 6.8
352 — 4.0 — —

353 — — — -
354 — — 1.5 - —

355 — 3.4 — -
356 - 1.0w 1.5 - —

357 - 3.9 —p
358 4.1 2.7w —

359 1.9 — —

360 — - -
361
362 — 6.8 6.1 -
363 2.4 7.4 l.lp
364 4.7 2.5w — p
365 — — — —

367 4.4 8.5dv 2.6 -

368 — — - 1.9
369 — 5.2 4.7n 3.2

370 — — — 1.4 1.6

371 5.3 2.3 2.4 6.5
372 8.3 1.1w 2.1 —

373 — — — —

374 — 1.6 1.6 3.7 5.9
375 — 1.5 — 1.1
376 — 2.5w 2.2 4.3

Aantekeningen (a):
346 gemeentehuis onbekend in die plaats

-- Pp4 --

PP4 0 1+6 2+7 3 4 5 B 9 10 11 12 13 14

401 3.6w 2.9w 4.1 3.7
402 — 10.4 4.9 10.0

403 — 2.5w 2.8 —

404
405 — 35.Oa 4.9 4.1
406 - 2.1w — 4.7
407 3.1 8.9 — —

409 3.4v 14.8 7.8 -

410 5.0 7.3 4.9 —

411 1.2 10.0 3.6 12.6d 6.3
412 0.9w 7.3 — —

413 1.9 1.3w 2.1 —

414 — — 1.7 —

415 — 12.1 3.2 —

417 6.2
418 I .7v 2.7v 4.9 5.5 7.0
419 2.4 5.8 — 9.2
421 1.7 4.5 — 4.9
422 1.0 — — 2.6
423 6.1 6.7 4.5 7.3
424 4.5vd 8.lwd 3.0 18.4dd 4.1
426 3.6 1.4v 3.5 5.6
428 — 1.7w 3.8 10.1
429
431 — 1.3w 2.2 4.5
433
434 7.8 9.8 2.2 8.3
435 12.1 3.5w 3.1 4.0
436 — 6.1 — 2.8
437 5.7 3.1 2.4 7.9

438 2.5 2.2 1.1 5.0
439 — — 1.8 4.2

440 — 3.6 — 11.6
441 — 8.3 — 19.6d 18.1
443 — 1.6w 2.4 5.3

444 — B.Odw 3.4 4.9

445 — 8.9dv 4.2p
447 14.2 3.9dv — 10.1
448 — — 1.6n 3.0
449 2.3 2.5w — —

450 4.6 2.Bv 2.3 4.7
451 7.3 5.8 — —

452 — 1.2w 4.3 —

453 — 11.3 — 11.6
455 - 1.7w 2.7 —

456 — 1.5v 3.5 4.1
457 — 2.3v 3.2 7.0 27.7
458 3.1 11.4 1.5 2.3
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459 9.2 8.1 - 3.9
460 2.7v 1.Ov 4.7d 8.5d
461 8.8 12.5 - —

462 — 8.7 — 7.2
463 — 32.4a — -
464 3.3v 2.4v 2.3p
465 6.8 12.3dvd — 24.7dd
468 4.6 2.2v 2.3 —

469 2.5v 5.8 2.1 12.7d 4.9

470 — — — —

471 3.lv 3.9v 1.6p
472 0.8v 9.8 2.2 —

473
474 0.Sv 4.8v 2.7p 61.1

475 — — — 3.1 4.1

476 — — — — 13.2
477 — — — —

479 — 7.6 — 4.0
501 1.2v 3.4 — 2.6
502 — 8.0 — —

503 — 1.Iv 2.7p
504 1.9v 2.7v 5.2 —

506 1.4v 5.3 — 3.1
507 — 1.2v 2.3 —

508 4.4v 3.5v 2.4p
509 — 2.lv 2.4 3.6

510 1.3v 2.7v 2.7 2.6

511 — — 4.3 3.8
512

513 — — — —

514 5.6 6.2 1.8 —

515 — 5.1 3.1 5.3
516 — 1.Bv 2.0 2.1

518 — 4.8 2.9 10.4a

519 — — 3.3 7.3

520 — — 2.7 1.6

Categorie 8: Railldee
457 27.7 HISWA
474 61.1 Huishoudb.urs (staat er flog niet in)
476 13.2 HISWA

Categorie 9: Voorzieningen
417 Station Groningen loket—openingstijden

Aantekeningen (a):
405 'boelelaan° in Arsterdaa komt vaak in stratenhijst voor
463 sporthal de tip staat nlet in stratenlijst
518 md. opnieuw ti)d intypen (typte 100 ipv 1000)

—- pp5 —-

PP5 0 1+6 2+7 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14

522 0.9v 1.3 — 8.6
523
524 — 1.6v 3.6d 4.4
526 7.2

527 — — — -
528 — — 0.7 4.3
529 2.6 2.2v 2.2 —

530 — 4.4 2.7
531 — — 5.8a
532 2.9 - - —

533 — 7.5 — 17.5d 7.5

534 3.4 — 1.5p — a

535 — — — -
536 — 3.8v — —

537 —

538
539
540 — 2.4 2.2 4.1

541 — — 1.4 2.3

542 — — — —

543 — 0.9v 1.8p

544 — 2.7 1.7

545 — 1.9 2.3 —

546 - 1.7
547 — — 10.1

Categorie 12: Rubrieken:
526 7.2 Telefoonnu..er kiantenservice NS
547 10.1 Telefoonnu.mer kiantenservice VEOWN

Aantekeningen (a):
531 Tijd per ongeluk 140 ingetypt ipv 1400
534 Eerst alleen prijs—info, later 00k reisadvies
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Overzicht van gebruikte functies

Bijiage C. Overzicht van gebruikte functies per gesprek

VV=Vertreklokatie met verkorting VL=Vertreklokatie zonder verkorting
AV=Aankomstlokatie met verkorting ALAankomstlokatie zonder verkorting
T=Tjd intypen; TE=eerste, TL=laatste DATrDatum insteilen

RI=Rai lldee VZ=Voorzieningen
TT=Trein Taxi RBRubriek
F4rlnstellingen veranderen (intl. FlO) HHalte—ongeving veranderen
3,4,5,F9,F10,F3 etc. etc.toetsen +—=Scrollen met + en -

<>=Scrollen met cursortoetsen E=Enter—toets
"=punt—toets CTRLW=Control W

VIAV=Vialokatie set verkorting VIAL=Vialokatie zonder verkorting

201 DAT VV Fil 2 0 RI
203 VVAVTF9E+—
204 VV Eli ESC VV Fli 2 <> RI
205 DATVVAVTF9E.-4E6+—Fi1 3VZ
206 VLALTF9E+—3i—EE+-3
207

208 VLAVF1 VLALTF1OE+-3
209 VVAVTF9E.—
210 VVAVTF9E+—
211 VLALTF9E+-F2TF9E3
212 Eli F9 C> RB

213 VVAVTF94
214 VL AL DAT T PlO E +- 5 E E 3 P3 FlO E 4
215 VV AV DAT T P9 E +- P2 T P9 E +- 4

216 VVAVTF9E+—
217 WV AV T P9 6 +— 3
218 VVALTALF9E
219 VLALTP9E+— P3AL F9E+— 3F2TP9E 3
220 VLALTPIOE+-
221 DATVVAVTP9E3EE+-5E4F2DATTF9
222 VVALTF9Ei—3
223 VV AL T PlO E +- 3 E E 3 6 E F3 CTRLW VIAV PlO 6 +— F3 CTRLW PlO 6 +— F2 T P9 6 4-
224 VVAVTLF9E
225 VVAVF4TF9E3
226 Eli 8 (WV) 0 RI
227 VVAVTP9E+—
228 VVALTP9E3
229 VVAVTP9E+—
230 VVAVTF94
231 VVAVTP9E+—
232 VLAVTP9E+—
233

234 VVAVTP9E+—F3F4P9EF3ALTF9E+-3
235 VVAVTP9E3
236 VVALTF9E'—
237 VVAVTF1OE
238 VV AL T PlO 6 +— 3 (6 6 +— 3) (E E +— 3) P2 T P9 6 F3 P4 F9 E +— P3 F4 F9 6 +— 3
239 VVAVTP9E34
240 VVAVTP9EP3ALP9P3P4P9E
241 WAV T FlO Es-
242 VL AV P2 T PlO E "."
243 VLAVTF9E+—3s—
244 VLAVTF9E4<>
245 VLAVTP1OE+—3AVTP9(P3AVP9)E+—
246 VVVLAVTP9E+-
247 DATVVAVTF9E+-
248 VV AV T P9 E +- 5 Eli P9 C> RB ESC P2 T P9 E 'i + 3

249 VVALTP9E+—3
250 VLVVALTF9E+—4EE3EEs— F3ALP9E+—
251 VLAVT P9+— 3
252 VLAVTF1OE+—3EE+—
253 VVAVTF9E4P3AVP9E4
254 VLAVTF9E+—3
255 VVAVTF9E+—4
256 VLAVT DAT PlO E +— 3F3 VV FlU E
257 VVAVTF9F3P4P9E+—3
258 VLAVTALF9F3ALF94
259 VVALTP9E+-F3F4F9E+-
260 VLALT P9EF3AL P9 E F3AV F9 E +- 3

262 VVAVTF9E+—SOP3CTRLWVIAVTP9ESP3AVP94
263

265 VV AL T DAT FlO E .- "." +—
302 VVAVTF94
303 VLALTDATP1OE+—
304 VVALTP9E+—3
305 VV AV T DAT F9 E .— P3 AL F9 E "." F3 F2 AV T P9 E
306 VLALDATTP9E3F2TLP9E+-
307 VV AV DAT T F9 6 4—
308 VVALTP9E4—
309 DAT VVAVT F9 E
310 VVALTF9E+—F3VVP9E+- 3
311 VV AV AL T PlO E +— "." 4
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312 VVAVTF9E3
313 VV AL T F9 E .— £ F3 F4 F9 E 3
314 DAT VV AL T FlO E F2 DAT F9 £
315 VL AL T F9 £ +— "."
316 VVAVTF1OE+—4
317 Fil F9 <> RB

318 VVALTEF9+—EF3DATF9E+—
319 VVALTF9E".'1
320 VV VL Fl VV FIl I IT ESC Fl VV AV AL T P10 E +-
321 VV VL AV T P9 £ "."
322 VV AV T P9 E .— 4 P11 P9 RB ESC F3 AV P9 E +— 5 P3 T F9 E +- 4

323 VVAVTP9Ei— 3E E F2T P9E3+— P3AVP9+- E 4
324 VVAVTF94
325 VVAVTDATPIOE"."+-4
326 VL VV AL T DAT FlO E +—
327 VV AL DAT T PlO E +- "."
329 VVVLAVDATTP9E4—P3CTRLWVIAVT P9E+-
330 VVAVTDATP1OE4
331 VV AL DAT T PlO E
332 VI AV TL P9 E .—
333 VLAVDATTP1OE+-
334 VVALT P9E+— F3VL P9 E +— 3

335 VVAVTP4DATP1OE+-3
336 VV AV T F9 +— 5 E £ N•l

337 VV AV T PlO £ '." +— P3 VV T PlO £ +— 3

336 VVAVTP4P9E+-E'-E+-3
344 VLAVTP9E+—
345 VVAVDATTP1OE
346 VVALDATTFIOEt-P2TLP9E
347 VLAVTF9E+—F3P4P9E+—
348 VV VI AV AL T PlO £ +— P3 H PlO £ +— F3 H PlO E +— 3

349 VLALDATTPIOE÷-
350 VV AV TE P9 4 F3 T DAT T PlO £ +-
351 VVAVVLTLP9E+—
352 VVAVDATTP9E+—
353 VLAVTF9E3EE+—
354 VVAVALTP9EP2TLP9E+—
355 VVAVTDAT PlO E
356 VVAVTP9EP2
357 VVALTEP94
358 VLAVTEF9E+-
359 VLAVTP9E
360 VVVLAVALT PlO E +— P2TL P9 £3 E £
361

362 VVALTF9E+—
363 VLAVALTEP9E+-4
364 VLAVTE F9 E +— 4

365 VVAVDATVVTP9E+-
367 VLAVDATTLP9Ei-P3ALP9E
368 VVAVVLDATTPIOE+-
369 VVALTP9E+-
370 VVAVF4TP9E+-
371 VVAVTALF1OP3DATF1OEP3VLP1OEP3VVPIOEF2ALTP9E+—
372 VLAVT P9 £
373 VVALAVDATTEP9E+—
374 VV Al T P9 £ +-. P3 F4 F9 E
375 VVALTF9E+—
376 VV AV DAT T AL PlO £ F2 TI P9 E +—
401 DAT VV H AV H T PlO £ '." +-
402 VVHALHTPIOE".1.—
403 VV H AV H T PlO +— £

404

405 VV H AL H T £ "."
406 VV H AV H T P9 .— E "i
407 VL H AL H T P9 £
409 DAT VV H AL H T PlO £ NU • p3 VV PlO E U•
410 VL AL H T P9 £ "." +— P3 VI P9 £ "i'
411 VL H AL H T PlO £ "." +— P2 T P9 £

412 VVHALHTP9E'."+—
413 VI H AV H T FlO E NIl
414 VV H AV H DAT T PlO £ U•II
415 VV H AL H T FlO £ "•N
417 Fll 9 (VV) V2
418 VVHAVHTP9+—E"."+—P2TE"."+—4E"."
419 VL H AL H T F9 E
421 VI H AL H T P9 £ Nil
422 VL H AV H T P9 +- £
423 DAT VVHALHT P9 E".''-
424 VV H AV H DAT T PlO E +— F3 VV H PlO £ +— P2 AV H T F9 E ." +—

426 DAT VL H AV H T FlO £

428 DAT VV H AV H T F9 £
429 VI
431 VV H AV H T P9 £ lI0 P12 c> E

433
434 VI AL H T P9 £ Nil
435 VI H AV H T P9 £ UN
436 DAT VV H AL H P9 E

Bijiogen B 3



Overzicht van gebruikie tuncties

437 VLHALHTF10E".".—5E"."+—F3VVHF1OE"."5
438 VLHALHTP9E "i.-
439 VVHAYHTF9E "•"+-
440 DAT VV H AL H T PlO E "."
441 VV H AL H T P9 E Nil 4 E +- F3 CTRLW VIAV FlO E +- 4
443 WV H DAT AV H i PlO E "." +-
444 VVHAVHTF9E"."+—F3ALF9E"."+—
445 VVHAVHTALHF94F3TF9E"."
447 VLHALHTF9E"."+—F3AVHP9E"."+—
448 VL HAY HTPIO E".'+-
449 VLHAVHTF9E"."+-
450 VL H AV H T PlO E
451 VL AL H T PG E
452 WV H AV H DAT T PG E +— 5 E

453 WV H AL DAT T PlO E F3 P11 7

455 VV H AV H T PlO E
456 DAT WV H AV H T PlO E
457 WV H AV H DAT T P11 ESC AV H T P9 "." +- P11 2 0 RI o
458 VLHALHTF9+—E"."
459 VL H AL H T PlO E 110
460 VV H AV H DAT T F9 E '— F2 VV DAT TL PG E
461 VLHALTP9E".".—
462 WV H AL H DAT T PlO E •"
463 WV H AL H T F9 E NIl
464 VVHAVHT4
465 VVHDATALHTP9E"."+_P1DATVLHAVHTP9E"."+-P3VVHTP9E"."+F1DATWHAVHTP10E"."+
468 VL H AV H T PG E ON
469 DAT WV H AV H T PlO E +— P2 T P9 E "." 4.
470 VVHAVHTF9E"."t-4
471 WV H AV H T P9 4
472 VVHALTF9E"."+—
473
474 WV H AV H T P9 4 P11 2 <> RI
475 WV H AV H DAT T P10 E "." +— P2 T PG E
476 DAT WV H AV H T P9 E 11•U • P11 2 0 RI
477 WV H AV H T F9 E "."
479 WV H AL H DAT T PlO E "."
501 VV H AL H T PlO .— E

502 VL H AL H T P9 E Nil
503 VVHAVHTP94
504 WV H AV H T P10 P3 DAT PlO E "." +— 4
506 WV H AL H DAT T P9 E "." .— 3
507 VV H AV H T F9 E +—

508 VVHAVHTF94
509 WV H AV H T P9 4 E "." P3 T P9 4— E
510 DATVVHAVHTP1O+-E"."
511 VV H AL H T P9 E
512

513 DAT WV H AV H T P9 E "." +- P3 T P9 4
514 VL H AL H T PG E ".'
515 VL H AL H T PlO E NIl
516 WV H AV H T PlO E ".°
518 WV H AL H DAT T P10 P3 T FlO E "." .—

519 VVHAVHDATTP9E"."'-
520 WV H AV H DAT T P9 E
522 VVAVVVDATTE P9+- E+-
523
524 VVAVTP94EEP3DATTF9EP3DATF2TF9E
526 P11 P9 RB 0
527 VLAVTP9+— E
528 VLALDATTPJOE+—3EE
529 VLALTF9E3
530 VLALTF9+—E
531 VL AL T P9 P3 T F9 E "."
532 VLAVTP9+—E
533 VVALTFIOE+-F3HPIOE+—P3F2TLP9E+-
534 VLAVTF9P3F4P9+—E+—
535 DATVVALTF9+—E3
536 VLAVTDATF1OE+—
537 VVALT PlO E +—
538
539 P11 P9 RB 0
540 VVALTP1OEt-
541 VLAVDAT T P10+— E
542 DAT VL AV T PlO E
543 VLAVTF94
544 VLALT P9 E +-3
545 DAT WV AL T PlO +- E

546 VVALDATT P94— E +— P3ALT P9 E

547 VL AL T PG E +— P11 P9 RB 0
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Bijiage D. Vragenlijst informatrices/informa nten

Vragenhijst informatrices/informanten

yRLNUSI_1NFOAIRICg$IINFQRMANTCN_O8—9292_CNTRA

Op dit moment wordt do "interface" (do scherm-indeling, toets—aanslagen e.d.) van do
OV-Reisplanner goanalysoerd. Er wordt onderzocht of or verandenngon of verbeteringon
in do interface aangebracht kunnon worden. Dezo vragenhjst maakt deel uit van do
analyse, on bestaat uit eon aantal stellingen.

U kunt de vragen boantwoorden door bij olke stelling één van de cijfors I t/m 5 to
omcirkolen. Do ctjfers hebbon daarbij do volgonde betokenis:

I - helemaal moo eons
2 - voor hot grootste deel moe eons
3 - nit moo eons on niot moe oneens
4 - voor het grootsto deol niet moe eons
5 — helomaal niet moo eons

De et&lingen gaan steeds over do interface van do huidige OV-reisplannor, tenzij anders
is aangogovon. Als u goon antwoord kunt bodonkon. of als u over eon bepaalde stelling
eon extra opmerking heeft, schrijf or dan a.u.b. jots bij. Succes met hot invullon!

ALGEMEEN

be OV—fteispluver bout ci' everzichtelijbi isdoliog en opbonv

Di lidolieg van di Ot-beisplanner bevordert eon goede coNunicatie lOt di klant

Als ou. blast lilt di preciose ei.dbostes.iog ooi, spriogt di DY-Reisplanner daar goed op ii

2k Ui all. fuictios van di OV-fteisplaiuer .oeiteIos gobroiken

BEDIENING

Do functi•s van do toetsen F! is F!l zir Iogiscb gorangschikt

bit boon en ueer gun sot buhuip van do pijltjostoetsen, • en -' Page L5n on Page Dorm gait gesuueli:v

Di i.delivg van bet invooscnes (oil/odin) IS eucoondig er ovorziCbteIok

hot is ooodzikelijk dat je op drie vurschillovde omicron (F!, F!, 13) terog nrit our bet inyoerschers

Hot justellon van do ditus voor sun reisad,ies gut ge.akkolijk

Hot iutypuo van di ti;d goat gesaelmk

let biboip van 'lostolliogen' (U) bun te hut 500rt vorvour (bus, trim etc.) guiikkelik verieduren

ZOEKEN VAN INFORMA TIE

be vorschillesdu Railldeeln 013n gesabkolij& to nudes

Dynisischo iofor.atie kt er bohuip oar di apostaartjes doidelijk ii bet reisadvies our nero.

Statioosvoirsienin9on zijn geulkelijk op to 0000cr

Troiotui—ioforsatie is geukkeIik in do OV—Reisplavoer op to zoOm

Is do Ii jot .ot straatrase on hilton is s.d jots to nioden

be prujs vii sun trim- of bosruis is e.arseIi;v op to zuikio

bijzoodoro locatuos zmjn geaakbeti.o to vuoden in do stedun— en stritenlijut

Vergeet met 00k do achterzijde in to vullen!

.,fl I...,,
12345

.12345

.12345

.12315

.12345

.12345

.12345

B4Bijiogen

0I 111111

.12345
.12315
.12315
.12345

•,fl 5100•I

12345
12345

.12315

.12345

.12345
12345
12345
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It's
.12
.12
.12
.12
.12
.12
.12

2

'Its's
315
345
315
345
345
345
345

345
345
345
345
315
345
345
345

OPMERKINGEN EN SLJGGESTIES

hat a opiorkiagen, vorhetoriogov, hlachtoi, soggestios genoa over di nlgoodo omdordeleo an do huidige 0V—Rois.lsosor:

lovoerochor. (an ... our ... datum, tijd)

Prosoutatio vu eta roiudvios op hit oflors

Trointui, RailIdoo en Voornioniugo

Ruhriokeu is vfvcrc

Dynalocho "orsatle on Tolotokst

Bodiooiug van di reisplisoon

OVERIGE OPMERVJNGEN

Vragenlijst informatrices/informanten

sill liii's
hIs 1k lots over an hopuld ccerserp iv di 'Overigo 'oueiv' zook, dat or alit iv stat, din kom ik

doer soil genoog achtor . I 2 3 I 5

GEBRUIK VAN FUNCTIES

1k vorasder hit 'until hilton' in hit invoorsehoru ink

1k mask nfl gohrsik van do tattle •*.onslsitood vorvoor' (Mets 0)

1k las hit reisadvios nfl van hot uitgehreide roisschesa at fat-toots)

1k getruik di tattle Mohriokon' ink (Flnouit 0.1.)

It gibroik do tattle 'afsocrO nfl (F/i vault 0.1.)

1k ink vaak gobroik vi' Co fenctio vu seordero roisadvionos togelijk oudir elkasr to zion (tats 2)

1k uaak vssk gobroik vu do rosto-intoriatie (toots 5)

EEN NIEUWE OV--REISPLANNER

Gohroik via vorschilloudo klooroo zoo di onorzichtolijkheid honordiroo

Eon -muse Ot-loisplsanor loot zo viol .ngolijk hikes op do huidigo

Ecu alone Oe—Roisplauuor soot soollor oorkoo dau di huidigo

1k hi goon bozosur set di isis to oorkon ti di hodiooiog van do Ot—Roisphanuor

Jo 205 lob it. hopoaldi huolijo uooten kunoon opnoekou

1k nov hit nornolond vindon cm to scntr oovnon an eon heel andre niosee Ot—Reisplannor

Eon alcove OV-Roisplsvoor moot gobruik taken van verschilloude vonotors

Eon slime, Ot-Reisplonner soot or 'eigentildsor' uitnioo



Opmerkingen/commentoar

Bijiage E. Opmerkingen/commentaar van informatrices/informanten
OP$IIERKINGEN

<Vraagnr.> "Vraag"
ENQnr. Opmerkng
EkOnr. Op.srking

<1> "Dc OV—Reisplanner heeft een overzichtelijke indeling en opbouw."
R15 Indeling verandert teveel'
UlO Dc vraag over de interface (ALGEMEEN) kan eigenlijk fist 50 beantwoord worden. Je zou near ieder scherm op

zich moeten kijken.

<2> "Dc indelng van de OV—Reisplann.r bevordert een goede communicatie met de klant."
R12 Zou de cursor zeif willen verplaatsen als klant begint met waar ze naar toe gaan.

<3> "Als sen klant niet de preciese eindbestemming weet, springt de OV—Reisplanner daar goed op in.
D12 Ligt aan de eindb.ste..ing.

<4> "1k kan ails functies van de OV—Reisplanner .oeiteloos gebruiken."

<5> "De functies van de toetsen Fl t/. F12 zijn logisch gerangschikt."
8 1k ben 20 gewend can de rangschikking van de F—toetssn dat sen verandering eileen aar vergissingen

brengt. Near de F—toetsen F5 t/m FlO gebruik je het meest dus die zouden logisch gezian onder Fl t/. F4
horen.

U6 Dat weet ik niet of dit logiach is, al jaren 50 gewend.

<6> "Net heen en weer gaan met behulp van de pijltjestoetsen, + en —, Page Up en Page Down gaat ge.akkelijk."
8 Dc coaputer reageert te langzaam. Een te snelle beweging achter elkaar en hij springt op het veld dat is

niet zoekt. Oudat de reaktie langza.sr is dan het typen "hobbelt" de cursor achter de commando's aan.

<7> "Dc indeling van het invoerscher. (van/near) is eenvoudig en overzichtelijk."
U6 Reiziger begint vaak met de (soms lange) straatnaam en daarna pas de pleats. RP moOt eerst een plaats

hebben om de straatnaa. te kunnen invoeren. Some lastig (2x vragen).
UlO Invoer: ether. biedt in het alge.een voldoende info behalve bij lokaties met te lange nsa. of bij moerdere

halten set dezelfde naam (er blijkt dan some wel een verschil te zitten tussen de lokaties van die
halten; er is geen consequente afkortingssethodiek dus vaak onduidelijk hoe je •en naam most vinden; bij
haltos wordon afkortingen "van der" voluit gegeven, waardoor sen dccl van de informatie erachter
verdwijnt, beter is oa consequent all. voorvoegseis achter de near te plaatsen, ook bij di haites.
Het is lastig dat niet op isder willokeurig invoerveld gestart ken warden sot di invoer; by. eerst met
de straat; het eantal halton .oet standaard ingevuld warden op sax (zoals flu), daarna cursor door near
ander veld, dus alleen bewust kiezen voor halts—info muteren.

<8> "Net is noodzakelijk dat je op drie verschillende manieren (Fl,F2,F3) terug kunt near het invoerschers."

<9> 'Net insteflen van de datum voor een reisadvios gaat gemakkelijk."
R12 Some de knop voor de .aand i.p.v. de dag.
8 Op zich ben ik niet anders gewend maar iii zou me kunnen voorstellen dat de datum net ale de tijd zelf ken

worden ingevuld. 1k vraag me alleen af of de bediening van de planner dan niet te o.vengrijk wordt. Net
geldt vooral voar data ver vooruit en in andere saanden.

<10> 'Net intypen van de tijd gaat ge.akkelijk."

<11> "Met behup van 'Instellingen' (F4) kun ji het soort vervoer (bus, trein etc.) gosakkelijk veranderen.'
$ Je moet wel erg veel handelingen uitvoeren voordat dit veranderd is. En some is hot lastig dat je alleen

vanuit het invoerecher. in dit veld ken ko.en, saar ik zie niet hoe dat kan warden verge.akkelijkt.

<12> "Di verschillende Railldeeen zijn ge.akkelijk te vinden.'
9 Met behulp van er—op—uit—boekje wel. Nierin kun jo do rangschikking .akkelijk vinden.
012 Alleen ale is west in welke categoric een Railidee vast en dat is niot •ltijd logisch.
UlO Railideeen zouden met andore infor.atie in een dynauisch zoeksyste.. macten zitten (hypertext o.i.d.).
T7 Kost teveel tijd, men soot altijd in de gids zoeken onder welke kop iots valt.

<13> "Dyna.ische inforsatie koust met behulp van de apestaartjes duidelijk in het reisadvies naar voren."
RB Sinds dyna.isch. inforsatie op halteniveau bestaat, kast er toch veak ov.rbodige info op hit scher. (C).

Tip: in streekvervoer werkt het prime. In stadsvervoer ken het betor aan di lijn self hangen, b.halve
wanneer zo'n halts voor alle openbaar vervoer vervalt. Anders krijg je allsen maar ergernis, want in
feite heeft hit geon betrekking op het reisadvies wet je opvraagt'

Rl5 Je krijgt soms apestaartjes die fist bij hot reisadvies boron
8 In principe werkt di dyna.ische reisinfo goed. Net is me alleen eon raadsel waaroe sommige info er

meerdere keren in staat zonder dat or iets aan toe wordt gevoegd. En het hangen van de P can zowel halts
als bus werkt alleen ale die halte er gevoig van ondervindt, anders is bet vooral ro..eliger.

012 Apestaartjes voor di halts heel good, verder veel to veel apestaartjes.

<14> "Stationsvoorzieningen zijn gemakkelijk op te zoeken."
UlO T.a.v. stations is nut altijd duidslijk welke info bekend .oet zijn (bij ons en voor do kiant) en wet

niet bekend hoeft te zijn.

<15> "Treintaxi-infor.atie is gemakkelijk in de OV—Reisplanner op te zoeken.'
8 Net hekje en shift—Fl is ideaal.
012 Graag 00k linksboven op scherm of 4 rijdt near bet adres.

<16> "In do lijst set straatna.en en halten is snel iets te vindon."
8 Net is heel vervelend dat de namen precies macten warden gespeld 0 de juiste halts to krijgen. Zo ken do

straatnaam er set afkorting fl Steen en de halte voluit.Als je dus de afkortlng typy krijg Jo yeah gem
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halte. Misschian is bet haltenr. bij de naam 00k een overweging: soms geven mansen hat or. op.
9 Straten, lanen, afkortingen van voornamen geeft wel eens problemen —> soms wordt Iaan b.v. als "in"

aangegeven, dan weer als "laan'.
U8 Door nog steeds fiat consequente benaming biijft "willem de zwljger— plantsoen" moelll]k te vinden. "y" en

"ij" geeft nag steeds tijdverlies.

<17> "Do prijs van een trein- of busreis is gemakkelijk op te zoeken.
Z4 Op zich wel, maar zones kloppen toch te vaak niet.

<18> "Bijzondere locaties zijn gemakkelijk te vindan in de steden— en stratenli)st."
8 Dat is best can o.streden punt. Wat de kiant een bijzondere locatie vindt, vindt de coaputer niet. Hat is

ondoenhijk cue plaatselijke AH's e.d. in de computer te zetten. Maar waarom staan er b.v. geen bungalow—
parken in of campings of recr. gebieden. Do meeste moeten in ooze kiappers warden opgozocht. Wellicht
kan er een inventarisatie warden gemaakt van aanvullende locaties.

UB Jammor genoeg zo zeer verschillend per stad de musaa/sporthallen enz. Je kunt er geen staat op maken.
Z4 1k mis vaak dingan, b.v: kerken, sportparksn, zweabadon, stadhuizen, recreatieparken, hotels, stranden, re

creati egebi eden, havens.

H6 Meestal ziekenhuizen. Verder niat veel!

<19> "Als ik iets over can bepaald onderwerp in de 'Ovarige Informatie zoek, dat er niat in staat, dan kom ik
daar snel genoeg achter."

R5 Niet uit de p'anner, aaar op do werkplek.
B Soas staat bepaalde info maar onder 1 rubriek of de info van 1 rubriek verdoald over meerdere. Het is veal

handiger 0u bepaalde info onder peer rubrieken te palatsen. Anderzijds (geef 1k toe) is bet ook men
kwestie van vaker doorbladeren. Maar je gebruikt maar can klein gedoelte van de 0.1. echt frequent en
dan is bet meestal: waar staat dat 00k wear onder, 1k bob het ergens gezien.

<20> "1k verander bet aantal halten' in hat invoerscherm vaak."

<21> "1k maak vaak gebruik van de functie 'Aansluitend vervoar' (toets 3)."
UlO Meer reis.ogolijkheden, zelfde reisadvies: zeer waardevol.

<22> "1k lees bet reisadvies vaak van bet uitgebreide reisschema af (punt— toets)."

<23> "1k gebruik do functie 'Rubrieken vaak (F9 vanuit 0.1.)."

<24> "1k gebruik de functie 'Trefwoord' vaak (FlO vanuit 0.!.)."
U3 Ye summier.

U6 Naar mijn idee nog niet compleet genoeg.
H16 Ic weinig trefwoordeninfo

<25> "1k maak vaak gebruik van de functie op meerdere reisadviezen onder alkaar te zien (toats 2)."
U7 Teveel van hetzelfde: 2,3. Bij lange reizen met veel overstap krijg je er toch maar 1 op en is toets 3

makkelijker.

<26> "1k maak vaak gabruik van de route—informatie (toets 5)."

<27> "Gebruik van verschillende kleuren zou da ovarzichtelijkheid bevorderen."
8 De kleurenvariatie moot dan beperkt blijven tot hooguit 2 verschillende kleur.n per scherm. Dan zal het in

somaiga gavaflen can verhoogde attentiewaarde krijgen.
UlO Goon kermis
H6 Als dit niet te onrustig is

<28> "Een nieuwe OV—Reisplanner moot zo veel mogaiijk lijken op de huidige."
8 Het gebruik wel. En dat met name oadat we zo ingewerkt zijn op do huidige planner dat een grota

verandering tot vergissingen an verwarring ieidt. Hat is erg vervelend ale je .et een druk op by. F5

ineens naar eon laag scherm gaat.
U6 Weet 1k niet, weer omschakelen?
D7 Ge.n vergelijkingsmateriaal.
115 1k weet niet beter/niot coders gewend.

<29> "Een nieuwe OV—Reisplanner moet sneller werken dan de huidige."
012 Doze is vrij traag, je krijgt steeds "Aachen'.
115 Do "ouda" werkte sneeler dan daze nieuwe, ja dus.

<30> '1k heb geen bezwaar met de uis to werken bij do bediening van de OV—Raisplanner."
RB Vertraagt misschien.
U6 Persoonlijk vind ik een muis onhandig.
UlO Werken met avis alleon ala dat nuttig is. Veel info moat ingatypt warden en dan is uvisgebruik alleen

vertragend. Beter functionaliteit via toetsenbord uitbreiden.
120 1k weet niet hoe bet is om met sen muis te werken.

<31> "Je zou ook aen bepaalda buslijn moaten kunnan opzoeken."
U6 Heel graag!
012 Heel graag.

<32> '1k zou bet vervelend vinden am te macten wennen can ceo heel andere nieuwe OV—Raisplanner.
115 Ben dit a1 4 jaar zo gewand, ben bang dat nieuwe dingen lang duren om weer te leren.

<33> "Een nieuwe OV—Reisplanner moat gebruik maken van verschillende vensters."

U6 Maar niet op zo'n klein schera.

<34> "Een rneuwe OV—Reisplanner moet er 'eigentijdser' uitzien."

UB Als "antiek" beter is dan moot dat toch zekerl

012 Maakt niet uit als bet maar goed werkt.

<35, "Kunt u opmerkingen, verbetaringan, klachten, suggestias geven over do volgenda onderdolen van do huidige
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OV-Rei splanner

<36> Invoerscherm (van ... naar datum, tijd):'
Ri Zeif haites veranderen vind ik onhandig.
P5 Eon tijdkiok in het scherm voor exacte ti)d.
P12 De cursor zou te verplaatsen moeten zi)n zonder dat er jets in het scherm komt. Men begint meestal bi) de

eindbesteing.
P16 Met Ctrl—W is .aar 1 haite .ogeiijk.
1 (is overzichtelijk)
2 (werkt goad)
4 Kan de tijd automatisch inspringen?
8 Kianten noemen 9 van de lOx eerst de straat/halte en dan pas de plaats of vaak niet. Wellicht dat omkering

werkt?
11 Bij snol intypen krijgt men aitl)d Aachon Hb. Kan dit anders.
GO Kalten en straten moeten niet door elkaar. Liever twee aparte lijsten.
U3 Prima, geen onnodige vraagsteilingen o. je af te loiden.
US (good)
U7 Invoeren van een datum zou sakkeiijk zijn.
U8 (ik ben tevreden zoals hot is)
D8 (overzichtelijk genoeg)
D13 (r.i. good)
Z7 bets van/naar. Kiant noomt meestal eerst straatnaa., dan plaats.
Z13 Nachtbussen tijden onhandig met invoeren.
H12 Bij tijd constant de systeemtijd in beeld zion behalve als de kiant andere tijd vii deze veranderen
HiS Is overzichtolijk genoeg
13 Tijd b.v. na 0.00 's nachts tijd (s)-toets wijkt af (verder wel fl fijne toets)
14 Liever geen haiten moeten inkrimpen.
16 Datum ais veranderd .oet 00k intypen.
T14 Werkan met afkortingen van NS—stations is snel. Zou dit 00k kunnen met busstations b.v. Papendrescht of

Oosterhout?
116 Eorst adres dan plaatsnaar.
T17 Naakt voor bepaaide dezelfde straatnamen verschillende afkorting, by. mgr. . .str of m. . . .str
118 Ti)d en dag aitijd in beeld.
123 Meteen worken met naar—van

<37> 'Presentatie van eon reisadvies op het scherm:'
Ri Zoo makkelijk zijn o te zien vat een stoptrein, snel— en intercity is.
P5 (is voldoende)
R12 (is prima zo!)
P16 Haltes niet altijd leesbaar —> pick to klein.
RiB Zoo simpe1or kunnen.
1 Meer mogelijkheden (by. 1 zelfde bus i.p.v. sneiste reistijd d.m.v. overstap.
2 (werkt goad)
U3 Die kun je op verschiilende manieren opvragen, iedereen heeft oen "favoriet" denk k.
U5 Redeiijk/goed. Soms jammer dat er afkortingen gebruikt moeten worden.
UB Vertrekscherm voor mij minder beiangrijk' Liever gelijk toets 2.
U9 Soms is eon advies niet iogisch, soar ja het is 2 mm. korter!
DB (overzichtolijk genoeg)
013 Soms onduidelijk door afkortingen i.v.m. ruirte op scherm.
Z12 Haitenasen en richting vaak onduidelijk.
Z13 (goon op of aanmerkingen)
GO Beknopte prijs—info moet onder reisadvies.
UlO Er ontbreekt op die schorren de aanduiding van do dog waarvoor hot reisadvies geldt; de datum wordt wei

gegevon, dag is vaak van belang, by. voor weekend. Sij overstap op eon station naar de bus is niet altijd
duidelijk bij welk station (zie vb.)

H12 Graag (net als bij "crop uit") de vermelding dat bepaalde reisadviezen over een in km. langere route gaat.

H17 Soms nogel oniogisch by. ligi—Sorne via Almolo al jaren fout in computer.
114 Eindbestemmingen bus/tram/metro vermelden (vooral in Rotterda.)
116 Do 'voel—overstap'—verbindingon die siechts enkele mm. korter zijfl wegiaten.

123 Meteen alle .ogelijkheden, evt. langer met minder overstap.

<38> "Treintaxi, Railldee en Voorzieningen:'
P4 Zijn or liften op do stations?
P5 Raiildee zou fijn zijn ais do wandelingen ook apart vermeld staan.
R6 Mu toyed handelingen o. terug to ko.en in hot hoofdmenu. Misschien is hot .ogolijk ow daar 1 functietoets

voor to gebruiken.
P7 Railldee indeling eorste scherm niet ge.akkelijk.
Ru Prettig zou ziin dat bij Raiildee alleen de route aangegeven wordt, die bij de prijs—opgave stoat.
R12 (is ook perfect)
P16 Railldee: bij goen selectie —> op alfabet a.u.b.
P17 Tekston eenvoudigerl
RiB Beter uitklapbaar door nu000rs.
1 Kort en bondig houden.
2 (werkt good)
4 Rolstoeltoegankelijk'
6 Railldee gewoon op alfabetische volgorde.
9 Opzoeken van Railldee geeft soms moeiiijkheden.
Ui Liften?

U2 Liften aanwezig?

U3 IT en RI bi) invoerscherm vermeld is een verbetering. Via Fli is RI soms onorm zoeken, omdat je niet weet
onder weike rubriek het valt. 'Goon selectie" duurt te lang.

U5 Railldee: Veel info, $0.5 staat belangrijke info onderaan en zie je sf01 over hot hoofd.

U7 Ms je niet do rubriek weet waaronder de Railidee valt, kun je nog eons zoeken. Stationsvoorzieningen
staat erg su..ier en onvolledig, rom.elig op scherm.

U8 Railldee—Actueel moot actuoler want no moet jo meer zoeken dan nodig. Prijs opzoeken van dezelfde Railidee
vanuit diverse plaatsen (koat voel voor) kost erg veel tijd! 1k bedoel veel handelingen nodig om eon
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andere plaats op te zoeken.
119 Stationsvoorzieningen zijn veak onvolledig.
08 (overzichtelijk genoeg)
09 Voorzieningen zi)n niet altijd volledig.
013 Treintaxi is erg omslachtig opzoeken, vooral als je geen station in de buurt weeU
25 Het alfabet is niet logisch, someige dingen zijn bijna onvindbaar.
26 Railldee moet biter corresponderen met bet boekje, vooral onder welke rubriek het valt.
212 Geen of verkeerde tel.nr's en openingstijden.
213 (geen op- of aanmerkingen)
HI Niet mile treintaxi onder Fli is bezwaarlijk
H1O Soms wat onoverzichtelijk niet logisch
H12 Railldee 00k met trefwoorden kunnen werken
13 Treintaxi graag ook bij bijzondere locaties. Railidee: andere naam in boekje by. Blijdorp moet diergaarde

Slijdorp intypen (bij meerdere Railide.en — werkt verwarrend).
17 Railldee op alfabet.
T13 Ouislachtig te vinden vooral als de klant prijzen wil weten vanuit verschillende plaatsen.
117 Je moet teveel handelingen verrichten.

<39> Rubrieken en Trefwoord:"
R5 Soms wat onoverzichtelijk.
R6 Nu teveel handelingen oa terug te komen in het hoofdmenu. Misschien is het mogeli)k Om daar 1 functietoets

voor te gebruiken.
• R12 (Rubrieken is goad.) Trefwoorden heb ik misschien 2x gebruikt.

R17 Teksten eenvoudiger'
RiB Gemeente—instellingen en trefwoordenlijst.
2 Werk ik nut 'lee.
5 Soms .oeilijk zoaken, maar er zit ook heel veil in.

j 6 Rubrieken weglaten (gewoon op alfabetische volgorde). Trefwoord is prima.
7 Onder trefwoord kin ik nooit wat vindsn.
9 Meer + duidelijker onderverdeeld.
GO Zou anders moeten, gewoon intypen wat ii wilt weten en dar iou ic het zeif 'loeten vinden.
Ui Alfabetisch.
U2 Alfabetische volgorde.

] U3 Rubrieken werkt o.h.a. goad, Trefwoord geeft veel te weinig mogelijkheden.
U7 Tekst van de apestaartjes vaak sumner.
U8 Rubrieken: Helderziendheid van informatrice is noodzakelijk, ook al omdat plots er "iets' niet meer is.
119 Niet overzichtelijk.
DO Trefwoord gebruik ik niet veel.

j D13 (prima)
T 213 Rubrieken niet altijd logisch gerangschikt.

UlO Overige informatie moat beter ontsloten worden door dynamisch zoek- systeem. Op zich kun je alles wel vind
en us je de wig weet, eaar bet duurt vaak lang voor je jets vindt.

H1O Bepaalde zken op alfabetische volgorde rangschikken.
H12 Rubrieken: niet altijd duidelijk waaronder je iets moet zoeken. Onder akties eerst veel onbelangri)ke

informatie dan pas de relevante gegevens. Trefwoordifl zi)n nog niet echt goed uitgewerkt.
H16 Teveel handelingen om iets te vinden.
H17 Nog te weinig mae gewerkt
X10 Trefwoorden voor nj niet uirgebreid genoeg.
14 S.v.p. ook een "trefwoord voor buslijnen.
T8 In scherm rubrieken .ogelijk met pijltjes werken.
116 Rubrieken zouden veel logischer moeten in volgorde.
117 Vaik moet je meerdere rubrieken nakijken voor je di juiste info hebt.

<40> "Dynamische informatie en Teletekst:'
Ri Vaak onduidelijk.
R5 Kan soms beter bijgewerkt worden.
Ru Storend vind ik dat bij can bepaalde lijn een apestaartje verschijnt terwijl de mededeling betrekking

heeft op een andere lijn.
R12 Dynamische infornatie kan een stuk duideiijker. (Teietekst is duideiijk)
Rh Dok bier de tekaten eenvoudiger en korter.
RIO Nummer—intoetsing mogeiijk maken.
1 (is al sterk verbeterd!)
2 Dyn. info goed, teletekst graag van scherm af in hoofdsenu.
6 In bet reisoverzicht is bet makkelijkst.
7 Rommelig en oeilijk te overzien.
8 Het biok dat naar de teletekst verwi)st blijft veal te hardnekkig op bet scherm en veal te vaak. Irritant.

9 Graag wit duidelijker, by. vermelding van ah — rtd 'v.v.' —> dit ontbreekt nogal ems.
113 • werkt radelijk, soms nog onduidelijk waar men er precies uitgaat, mear je kunt ze in ieder geval

'waarschuwen'. Teletekst is prima!
U7 Vaak lang 'bladeren voordat je bij bet juiste scherm in de 0.1. bent. Selekteren van plaats en straat

d.m.v. de pijlt)estoetsen in di li)st gait goad. Ja.mer dat je din niet 00k in di li)st hat haltes de
pijltjestoetsen kunt gebrui ken ais di kiant can andere haiti wil dan de PP selekteert.

Us (Tegenwoordig bi)na "volmaakt")
U9 Dynamische informatie bedekt meestal het reisadvues wat je opleest.
08 Snel en makkelijk te vinden.
09 Teletext pagina 730 is storend: ongebruikt en wijzigt vaak waardoor stagnatie.
013 Vaak nut bijgewerkt, onduideiijk.
75 Daze nag best wat uitgebreider.
UlO Apestaartjes: di info maakt bet vaak niet .ogeiijk te beoordelen wat de consequenties voor di reiziger

zujn; wit veel erger is dat info die soms maanden actief is, niet verwerkt wordt in di reisplanner
(zie vb.)

Hi Teletekst is sons laat met wijzigen.
H17 (Zo houden)
x5 Vaak onduidelijk.
X6 I.p.v. 1 vervallen halte alle haltes laten zien.
TB Dyna.ische info zo and mogeiijk updaten.
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117 Soas o.schrljving .rbij ondudehjk (dyn. info).

<41> Bediening van de OV—Reisplanner:"
R4 Sneltra. staat niet bi) F4. Toevoegen s.v.p.
R5 Door gewoonte bevait bet natuurlijk.
R12 (is makkelijk en gaat goad)
Rh Makkehijk, sear zou best sneller mogen.
RiB Zou sneller kunnen.
I (is eenvoudig!)
2 Te traag sear goede opzet.
7 (goed)

U3 Niet echt gebruiksvriendehi)k, sear je raakt eraan gewend, we hebben natuurlijk ook niet alle
functietoetsen in 1 keer gekregen. Er is veel mogelijk, sear ook veel onbekend, .ede omdat we geen

opleiding gehad hebben, alleen ceo handleiding en zoek bet saar uit'

US Het 'chear.n' van bet scherm steeds proble.atischer. Verder eng om ccc te werken.

D5 Er kort lets te and Aachen op bet scherm.

08 Dc planner .oet lets snehler reageren.
013 Meestal mel gesakkelijk, nieuwe apparatuur reageert erg traag.

Z6 Snefler, evt. zowel set .uis als toetsenbord.
Z13 Vanuit de rubrieken terugkeren naar hoofdscherm gaat erg omslachtig en duurt ook lang. Misschien is bier

een andere oplossing voor.
GO Home-Esc—F1. Omslachtig.

UlO Vrij uitgebreid, niet altijd logisch
U12 In principe niet oeilijk .aar uit ervaring blijkt dat veel .ensen slectit instructies (in b.v. de

ni.uwsbrief) lezen, waardoor bepaalde functies niet (of niet genoeg) gebruiken. Dear ik zelf al jaren de
instructie voor de computer verzorg valt me dit op.

H16 Over bet algeseen best prettig!
Hi? Met .uis heb ik nog niet gedaan, dus ken ik daar niet over oordelen
113 Planner moet sneller würden.
119 Reisplanner is te traag.

<42> "Overige opserkingen:"
R2 Er zou een .ogelijkheid .oeten ko.en 0• te zoeken op lijnnu..ers van tram/bus/etc.

R4 Plaats/straatnaam — Postcode'? via F4 keuze FlO? Geen apestaart ala hij geen betrekking heeft op de
desbet reffende verbi ndi ng.

R5 Bijzondere locaties b.v. Hotels en C.B.R. zou fijn zijn als deze vermeld staan. Onder F4 zou de bus en
streekbus apart beter werken, Lv... eventuele stakingen van stad of streekvervoer, dan kun je in leder
geval I van beiden uitschakelen.

Ri Ala je niet meet onder welke noeser bet Railldee valt, is zoeken nlet and. 00k teruggaan in scherm kost
veel tijd.

RIO C.B.R. lokatie/halte aangeven. Railidee "Geen selectie" graag op alfabet.
Ru Prettig zou zijn, dat bij bepaalde plaatsen set veel gevraagde locaties de locatie 00k fl de reisplanner

staat (a).

R12 Persoonhijk heb ik geen problesen set de Reisplanner. 1k word hooguit gek van de berichtgeving dat er iets
nieuws is op de teletekst—pagina! 8lift zo lang in beeld!

R15 We zouden behalve op de snelste reistijd moeten kunnen selecteren set zo weinig .ogeli)k overstappen.
RIB Het zou prettig zijn als er een klok en dagaanduiding in bet scher. komt, permanent.
Rh Window—achtige software zou heel handig zijn i.v.m. snelheid, duidelijkheid en wisselbaarheid. Werken set

de auis 15 00k ceo pluspunt.
RiB Soms wordt de klant can snellere maar on.ogehijke reis geboden, en wil de klant toch de si.pele route.

R19 Met deze reisplanner werk 1k prima. 1k heb geen vergelijkingsmateriaal dus zo gmat bet vlug en goed.
I Sons kan verbetering ook storend zi)n zoals verandering teletekstpagina .idden in reisadvies! Dc klant wil

snel en overzichtelijke info krijgen dus dat moet voor ons oak zo zijn!
2 Buslijnen op nr. opzoeken zou heel handig zijn. Alternatieven in apestaart i.p.v. ahleen "halte vervahlen"

4 Het zoeken in de 0.1. kost voor mij de seeste tijd. Al. je bet zo and niet kunt vinden is dat heel

lastig voor de kiant. Dc 0.1. veranderen moet dus mi. zo weinig .ogelijk gebeuren.
7 Bij een Railldee—Actueel (by. huishoudbeurs) is bet heel lastig als men van wel 4 verschillende (of flog

seer) MS—stations de pri)s mu weten. Planner .oet steeds terug naar beginscher..

8 1k denk/vind dat bet grootste bezwaar van de huidige planner is dat hij veel te langzaam is. Dat kan veel
en veel vlotter. Dc computer .oet sons langer denken dan 1k.

9 Betere indeling van bijzonder vervoer (14) —> Men .oet teveel zoeken hiernaar —> aangeven set letter o.i.d

10 Busnr. op kunnen vragen. Aanko.st-perron.
U2 Het zou handig zijn als je seteen pri)zen kunt opvragen.
U3 Reisadvies gaat (set enige aanpassingen so.s) goad, 0.1. .inder. Je meet ceo hoop o.dat je vaak zoekt.

sear zoek e lets specifieks dan wordt bet ceo stuk .oeilijker. Het Trefwoord—systeem is dan een goad
alternatief, ala je alias kunt opvragen. Hopelijk komt er geen RP set verschillende vensters, veel te
onoverzichtelijk en irritant. Dc suis is alleen functioned on bovengenoemde reden. Helaas heb

ik geen goede ervaringen met de muis (koet w.s. ondat 1k te sod wil zl)n). Kortom: iii sta positief t.0.

men nieuwe RP, sear ik juich niet elles toe!
114 Dc reisplanner is al vaak veranderd en iedere verandering went voor mij heel and. 1k gebruik de toetsen

vaak zonder erbij na te denken welke toets bet is.

118 0.1: In verschillende rubrieken veel pagina's met "0" presentatie (i.p.v. 00,00 en 00,00 zou "deze
informatie niet aanwezig" voldoende zi)n). Het kost nu veel tijd er alertheid om bier "langs" te kosen.

119 Graag plattegronden erbij. B.v. in men hoekje.

02 Geen onnodige overstappen die sear 2 •unutsn tijdwinst opleveren. Meer rechtstreekse verbindingen a.u.b.

05 1k zou graag stadsplattegronden van iSa o.geving van de uitstaphalten willen hebben staan in de computer.

07 Dc computer is erg langzaam.

09 Al 1 of 2 keer discussies gehed over hoggingen. Ook de makers zijn menseo en ze .ogen fouten maken. Open
staan daarvoor zou fijn zi)n.

010 Het fijnste zou zijn, ala je een bepaald busnr. kunt opvragen.

Dli Het zou eigenlijk mel makkelijker zijn, als men voor bet opzoeken van eon pri)s gelijk van .. naar
kon opzoeken, zonder eerst ook nog een tijd in te voeren.

012 Ontzettend vervelend dat "balk van teletekst" steeds te pea en te onpas op bet scher. verschi)nt. Weg
ermee' Als je tikt valt de eerste letter van bet woord weg en je krijgt een heel andere plaats.

013 Misschien is bet handig on ceo tijdsaanduiding (klok) in bet scherm te plaatsen.

25 1k zou bet bevorderhijk vinden als we buslijnen per nummer kunnen opvragen en eventueel men plattegrond
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van de begin— en cindsituatie.
112 Door gebruik te maken van vensters en kleuren zou ci. de RP duidelijker en overzichtelijker worden, met

name voor 0.1. en dynamische info.
Z14 (Geen, ik vindt het knap dat dit zo mogelijk is)
GO Kiezen welk lijnnum.er je wilt, en route .oet ook voor en na begin en eindpunt.
UlO Pdeuwe reisplanner moet flexibeler invoer toelaten, meer info bieden; beter toegenkelijke 0.1. en

reisadviezen waarin meer via—.ogelijkheden zi)n met beperking modaliteit per traject. Bovendien
mogelijkheid lijn—info direct op te vragen.

H12 Werk zeif veel met windows; is bet niet soge1ijk een dergelijk systeem voor de planner te gebrui ken dan
kun je ten.inste meerdere pagina's tegelijk opnen d.m.v. de muis.

H15 I zou bet fijn vinden wanneer er per plaats bij invoerscherm alle openbaar vervoer soorten die in die
plaats komen met een kort teken zou worden aangegeven by. teletaxi, totaal vervoer, mobinet enz. zodat
je weet wanneer de computer geen verbinding geeft, je toch met ander vervoer in een bepaalde plaats kunt
komen.

H17 (Ga zo door)
1418 Veel fouten in Reisplanoer blijven te lang inzitten na doorgeven hiervan aan Utrecht
X5 Eerder met acties • bijzonderheden ko.en, komt vaak op het laatste moment binnen.
X7 Informatie over evenementen, vervoer acties etc. kout veelste last binnen.
X9 Dc vakantieregelingen beter in computer verwerken zodat je cinder naar de kast moet lopen voor ceo boekje,

klant legt snel op ale bet te lang duurt.
T4 Wat heel vervelend is is bet moeten inkrimpen van de halte—o.gevingen. Maar die je dat niet dan "rollen'

bep. bussen etc. er gewoon NIET uit. Dit kost tijd en klantenH!
18 Pijltjestoetsen en pg up/down werken niet altijd in alle schermen.
112 .Jam.er dat wanneer je doorbladert de planner dan bepaalde routes overslaat terwijl je dit advice gewoon 1

uur later wil hebben, met de 3—toets ko. je er wel. 10 vind 1k 't ook storend dat je men reis krijgt by.
Helmond—Arnhe., dat je de verbinding kri)gt via Tilburg, dit zou er volgens .ij beslist uit.oeten.

114 Misschien is het bij men nieuwe OV—Reisplanner mogelijk iets te doen aan kroame" verbindingen zoals
Gz—Ehv via Breda i.p.v. via Tilburg.

116 Over de "snelle" verb, met heel veal overstappen zou een tijdsli.iet moeten gelden, by. als bet echt 10
mm. sneller is.

119 Het is vervelend wanneer men een wiulekeurige toets indrukt er vaak men tekst crop koat te staan van
ge.jzigde teletekst, dan moat men weer een toets indrukken om de juiste info te krijgen.

T20 ik zou tijdens bet werken met de planner altijd de ti)d willen zien. En bij de datum altijd de dag.
121 Suggestie route—informatie van can bus: bet scherm heeft 2 vensters links zoals t huidige en rechts een

zonekaart zoals by. die van Rdam. Dc blokjes van de te rijdan busroute n afwijkende kleur t.o.v. de
overige zoneblokjes.

(C) Voorbeelden etc.:
<13> RB: Bijv: Rotterdam (h) Leuvehaven is alleen vervallen voor de nachtbus, .aar B hangt aan de Leuvehaven

zelf. Deze is geclusterd met de tram— en metro halte Leuvehaven. Dus bij elke verbinding waarin
Leuvehaven voorkomt, verschijnt er een B met vervallen halte Leuvehaven! Dit lees je als eerste. Daarna
zie is dat bet alleen voor de nachtbus geldt! Dan Haag KS is ook zon voorbeeld.
Voor 1 bus v.d. HIM is do halte verplaatst, maar elke bus— of tramverbinding vertoont er een
• met vervallen halte Hoflands Spoor.

<37> UlO: Voorbeeld: Bussum Co.eniusln near Huizen busstation: de opstaphalte is bussur station; is dit
Naarden—Bussum of Bussum—Zuid?

<40> UlO: Voorbeelden: Den Haag KS niet bereikbaar voor tram, Groningen Zuiderdiep niet voor bus etc.
<42> Rh: Voorbeelden: bij Hellevoetsiuls de locatie "haven". Bij Westenschouwen (dat bij de reisplanner onder

Burgh Haamstede staat) de locatie "strand".
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