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 = TOTEUTETAAN
Toiminnallisuudet  = EHKÄ

 = EHKÄ/MYÖHEMMIN

Käyttäjäprofiili Ryhmät Kaverilista Tapahtumat Bottitoiminnallisuudet

Syntymäajan voi valita datepickerillä Ryhmissä viestitään tekstillä Kavereiden kanssa viestitään tekstillä Käyttäjät voivat kutsua kavereitaan tapahtumiin
Botti ohjeistaa sivun toiminnallisuuksissa kaikissa 
näkymissä

Speech-To-Text valinnat tulee ottaa huomioon Ryhmissä viestitään ääniviesteillä Kavereiden kanssa viestitään ääniviesteillä Järjestäjä viestiä osallistujille etukäteen Moderaattori kutsutaan botin kautta ryhmiin

Paikkakunnan valinta autocomplete/dropdownilla Ryhmissä viestitään kuvilla Kavereiden kanssa viestitään kuvilla
Käyttäjä voi hakea tapahtumaa hakusanalla / kategorian 
perusteella Käyttäjä laittaa ryhmän tauolle botin kautta

Käyttäjä voi ehdottaa päivän kysymyksiä Käyttäjien profiileja voi tarkastella Kavereiden kanssa viestitään videoilla Tapahtumasta kerrotaan ainakin aika, paikka, järjestäjä Käyttäjä poistuu ryhmistä botin kautta
Moderaattori muotoilee päivän kysymykset Palvelu ehdottaa käyttäjälle ryhmiä (matchaus) Kavereiden kanssa viestitään käyttäen valmiita fraaseja Karttalinkki tapahtuman sijaintiin (esim. Google Maps) Käyttäjä ilmoittaa epäasiallisuuksista botin kautta

Päivän kysymyksistä kasvatetaan tietokantaa Käyttäjä voi olla jäsenenä vain n. 5 ryhmässä kerrallaan
Käyttäjä kasvattaa / rakentaa yhteistä asiaa (verso) 
käymällä keskustelua kaverin kanssa

Tapahtumat jaotellaan kahteen tabiin: kaikki tapahtumat ja 
ilmoittautumiset

Botin kautta pääsee palvelun sääntöihin, joita käyttäjät 
sitoutuvat noudattamaan rekisteröityessä.

Päivän kysymyksiin monivalintavastaukset Käyttäjä voi perustaa ryhmän Käyttäjät saavat ehdotuksia uusista kavereista Käyttäjä voi ehdottaa tapahtumaa

Käyttäjien matchaaminen päivän kysymyksillä Käyttäjä voi hakea ryhmää hakusanalla Käyttäjä voi etsiä kaveria nimellä
Käyttäjä saa muistutuksen tapahtumasta, johon on 
ilmoittautunut

Käyttäjien matchaaminen mielenkiinnon kohd.
Käyttäjä voi kutsua ryhmään käyttäjiä omalta 
kaverilistalta Käyttäjä voi estää / blokata toisia käyttäjiä (botin kautta)

Käyttäjä voi ilmoittaa "En ole kiinnostunut", jolloin 
tapahtuma häviää listasta

Vapaakenttä vastaamista voidaan testata Ryhmissä viestitään käyttäen valmiita fraaseja Käyttäjä voi poistaa omia viestejä omasta näkymästä Live-tapahtumien näkyvyyttä kohdennetaan alueellisesti
Käyttäjällä mahd. paljon vapautta mihin vastata Ehdotuksista voi kieltäytyä Käyttäjä voi käyttää viestiessään filttereitä (vrt. snapchat)
Käyttäjälle kerrotaan miksi tietoja kysytään Ryhmissä viestitään puhelun avulla
Muita kuin profiilikuva esim. tilapäinen statuskuva Ryhmissä viestitään videopuhelun avulla
Käyttäjä näkee profiilista onko henkilö online Käyttäjiä voidaan ohjata omaan käyttäytymiseen pohjautuen,

 esim. epäaktiivista jäsentä voi kannustaa osallistumaan tai 
kysyä haluaako hän poistua

Profiilin kautta pääsee kahdenkeskiseen keskust. Käyttäjä voi raportoida asiattomia viestejä

Käyttäjä näkee päivän kysymyksiin samoin vastanneita 
käyttäjiä

Ryhmät luodaan automaattisesti kiinnostuksen 
kohteiden perusteella ja ehdotetaan käyttäjille, joilla on 
samoja kiinnostuksen kohteita



Huomioita  = TOTEUTETAAN
"testikäyttäjien suorat huomiot lainausmerkein"  = HUOMIOTA KIINNITETTÄVÄ

 = EHKÄ/MYÖHEMMIN

Käyttäjäprofiili Ryhmät Kaverilista Tapahtumat Bottitoiminnallisuudet

Profiilista näkee kavereiden yhtäläisyydet Käyttäjillä näkyy ikoni onko paikalla
Käyttäjä ei voi ilmestyä Kaverit-listaan heti 
ensimmäisen viestin lähetettyään Tapahtumien osallistujamäärä on rajattu Botin toiminnallisuudet vaihtelevat näkymästä riippuen

"Vähemmän ikoneita" profiilin luontivaiheessa
Viittomavideo ja puhe taustalla, eli mahdollisuus kuvata
video ja lähettää se ryhmälle

Joillekin kahdenkeskiset keskustelut helpompi tapa
tutustua Online-tapahtuma on aikarajattu ryhmä Botin toiminnallisuudet selkokielellä

Testiryhmässä kysymyksiä pidettiin vaikeina
Ryhmäkoon rajat (rajoitetaanko esim. urheiluseuran 
fanien ympärille rakentunutta ryhmää kooltansa?)

Käyttäjä näkee toisen profiilista tapahtumia, joihin 
molemmat osallistuvat Järjestäjä avaa keskustelun manuaalisesti

Bottia toteutettaessa kannattaa ottaa huomioon 
olemassaolevat vaihtoehdot, esim. vihapuhebotti, ja 
ystävyysbotti

Käyttäjän kuvan näkyminen tärkeää
Ryhmäehdotuksia tuttujen perusteella samoihin 
ryhmiin "Kaverit"-otsikon muotoilua pitää miettiä tarkkaan Täydet tapahtumat poistuvat listasta

Vastausvaihtoehtojen määrä päivän kysymyksissä Ehdotusten perusteet pitää näyttää käyttäjälle Omenat tms. keräilytoiminnallisuus tulee selkiyttää Vapaa pääsy tapahtumiin tärkeää kohderyhmälle
Päivän kysymysten muotoilu ja ehdotusten läpikäynti 
voi olla työlästä Ehdotukset ovat vapaaehtoisia

Kaveriehdotusten yhteydessä pitää viestiä selvästi, 
että ehdotukset tulevat: "systeemiltä"

Avointen tapahtumasivustojen / open datan 
hyödyntäminen tapahtumalistassa

Kysytään ei-absoluuttisia kysymyksiä, joihin voi 
vastata rajatulla joukolla vaihtoehtoja

Ryhmäehdotusten yhteydessä pitää viestiä selvästi 
miltä taholta ehdotukset tulevat: "systeemiltä" vai 
toiselta käyttäjältä Live / Online -tapahtumien termit selkeämmiksi

Esim. Tukinetiä ja muita 3. osapuolia voi mahdollisesti 
hyödyntää online-tapahtumissa
Jos tapahtumia on paljon, pitää kiinnittää huomiota 
siihen, että alempana listassa olevat löydetään
Tapahtuman poistamista listasta kannattaa harkita 
tarkasti, koska vahinkopainallukset ovat todennäköisiä
Tapahtumakutsujen yhteydessä pitää olla selkeää, että 
kutsut tulevat kaverilta

   Muita huomioita
Sovelluksen muokattavuus on tärkeää käyttäjille esim. 
taustavärien osalta. Muokattavuus tulee huomioida 
käyttöliittymän ulkoasun ja saavutettavuuden 
näkökulmista esim. sallittujen väriyhdistelmien ja 
kontrastien osalta WCAG-standardin mukaisesti 
 Online-tapahtumia varten voidaan suunnitella 
integraatioita muihin järjestelmiin, kuten Spotify


