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Veier til Rom 
Nytt rombookingssystem for Vilhelm Bjerknes’ hus 
 

Denne rapporten beskriver et designforslag til en rombookingsapplikasjon som ble utviklet i 

forbindelse med faget INF4060 - interaksjonsdesign høsten 2012. Bookingsystemet er ment 

å gi en mer demokratisk løsning på booking av grupperom i Vilhelm Bjerknes’ hus. Rebekka 

Castro og Evy Litovchenco har videreutviklet design og funksjonalitet våren 2013 ved hjelp av 

innspill fra brukerne. Vi har blant annet foretatt spørreundersøkelser, arrangert 

fokusgrupper og gjennomført brukertesting av papirprototype for å avdekke brukernes 

behov og på denne måten tilpasse applikasjonen til målgruppen.  

 

Vi har hovedsakelig konsentrert oss om funksjonalitet på mobilapplikasjon (iphone 4 i denne 

omgang) og vil presentere designforslag via skjermbilder og flytdiagram. Vi ser behovet for 

en tablet-applikasjon og en webløsning og antar at det vil være mulig å utvikle disse med 

mobilapplikasjonens funksjonalitet som utgangspunkt. Skisser av en tablet-applikasjon er 

også vedlagt. 

 

Systemet skal omfatte alle grupperom i Vilhelm Bjerknes’ hus utenom de tre i “hangaren”. 

Dette utgjør 10 rom. Dette er blitt foreslått flere ganger i spørreundersøkelser og 

fokusgrupper slik at studentene skal kunne ha en siste mulighet om alt annet er reservert. 
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Grunnleggende funksjonalitet 
 

Her beskrives stegvis hvordan rombookingsprosessen er ment å gå for seg. 

Hjemmefra 
 

1. App eller web-side benyttes. 

2. Bruker booker rom. 

3. Bruker mottar mail med verifiseringskode og instruksjoner. 

4. Møter opp på VB med verifiseringskoden og taster denne inn på en tablet som 

henger utenfor det aktuelle rommet. 

5. Alle deltakere skal motta sammme mail og alle på gruppen har mulighet til å 

verifisere seg. 

 

Figur 1 Booking hjemmefra. 
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På realfagsbiblioteket 
 

1. Mulig å booke utenfor hvert enkelt rom via tableten. 

2. Trenger dermed ingen kode om det aktuelle rommet bookes der og da. 

3. Kan også booke andre rom via tableten men mottar mail/kode i dette tilfellet 

(fungerer likt som app). 

 

 

Figur 2 Booking på biblioteket. Det blå skilte med teksten ”Åpent” i bilde nr 4 i figuren 
henviser til rom som har status ”Åpen kollokvie”. 
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Arkitektur 
 

Her er flytdiagram for mobilapplikasjonen:

 

 
Figur 3 Flytdiagram som viser flyten i mobilapplikasjonen. Merk at siden ”Oversiktskalender” 

og ”Deltakere” har endret navn i den endelig versjonen til henholdsvis ”Romkalender” og 

”Fullfør booking”. De grønne feltene er pop-ups. Feltene som henger sammen tilsvarer 

valgene på hver enkelt side. 
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Kravspesifikasjon   
 

Det bør utvikles en applikasjon som er identisk for mobil og tablet og en separat webløsning. 

I begynnelsen av prosjektet laget vi designforslag for tablet først, men gikk så over til mobil 

ettersom det er enklere å tilpasse innhold fra mobilskjerm til iPad enn motsatt. 

Funksjonalitet uavhengig av plattform   

Logg inn 
Logg inn bør skje med UiO brukernavn og passord. Hensikten med dette er å gi UiO-

studenter førsterett for å booke rom, ettersom man vet at flere studenter fra andre 

skoler benytter biblioteket i perioder med stor pågang. 

Logg ut 
Logg ut funksjon trenger ikke å være lett tilgjengelig på mobilappen ettersom man 

normalt ikke logger ut fra denne. Den bør derfor ligge tilgjengelig i en settings-

funksjon. Logg ut funksjon på webløsningen og tabletene bør være lett tilgjengelig for 

å unngå at brukerne forlater applikasjonen i innlogget modus. 

Synlighet 
Undersøkelsene viser at folk ikke har behov for en personlig profil eller å være synlig 

for andre, vi har derfor holdt systemet anonymt. UiO brukernavn gir mulighet for å ta 

kontakt, men avslører ikke identitet dersom man ikke ønsker dette. 

Begrensninger 
Vi foreslår en begrensning på maks 10 dager booking i forveien. Dette vil bidra til å 

unngå at studenter booker samtlige rom for resten av semesteret. Vi foreslår også en 

begrensning på maks 4 timer booking sammenhengende per bruker. Trenger 

gruppen flere timer enn dette er det ingenting i veien for at de andre medlemmene 

kan booke påfølgende timer på samme rom forutsatt at dette er ledig. 

Begrensningene for booking er noe vi har kommet frem til sammen med brukerne. 

Verifisering 
Systemet skal generere en e-post til medlemmer som er oppgitt i bookingen og 

fungerer som en påminnelse og som inneholder tid, sted, (bruker)navn på deltakere, 

tema og bookingreferanse. Man må verifisere seg når man kommer til rommet, dette 

for å unngå at noen booker rom de ikke bruker. Brukerne har selv foreslått et tidsrom 

på 15 minutter på å verifisere fremmøte fra bookingtidspunktet. 
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Mobilapplikasjon funksjonalitet 

Booking 
Appen er bygd opp slik at man skal kunne booke rom raskest mulig med færrest 

mulig klikk. En måte å løse dette på er å ha en tilbakeknapp på alle skjermbilder slik 

at man lett kan bevege seg frem og tilbake i applikasjonen. Dersom brukeren blir 

presentert med informasjon som er uklar kan vedkommende lese mer ved å trykke 

på en spørsmålstegns-knapp. Informasjonen vil da vises i et pop-up vindu, slik at man 

slipper å laste en ny side. Pop-up vinduet har ikke noen OK-knapp, man lukker den 

ved å klikke hvor som helst på skjermen. 

To muligheter 
Grunnen til at vi har to innfallsvinkler til å rombooking er for å tilfredsstille to typer 

brukere og gjøre bookingen enklere på sikt. Èn gruppe vet hvilket klokkeslett de har 

til rådighet for å arbeide, for disse har vi satt opp valget “tidspunkt”. Her velges 

tidspunkt først og systemet viser hvilke rom som er ledige. Dette er den raskeste 

måten å booke rom på, forutsatt at det er ledige rom i det tidsrommet man ønsker. 

Dette vet man ikke på forhånd man kan derfor bruke en del tid på å finne ledige rom. 

Den andre måten å booke rom på er ved å bruke funksjonen “ledige rom” som leder 

bruker til en kalenderoversikt som viser hvilke rom som er ledig samme dag. Når man 

har valgt et ledig tidsrom får man opp en oversikt over bookinger gjort på det 

aktuelle rommet den dagen og kan da justere tidsrommet som man vil. Det kan vise 

seg at det holder med kun en romkalender, men i det tilfellet må kalenderen 

utbedres og dette kan bli vanskelig på en mobil-skjerm grunnet begrenset plass. På 

nettløsningen kan det være mulig å droppe “tidspunkt” valget men vi foreslår å holde 

de forskjellige plattformene så like som mulig for å unngå forvirring. 

Romkalender 
I funksjonen ledige rom får man en oversikt over alle tilgjengelige rom vertikalt med 

en horisontal bar som viser klokketimer fra 8-22 som er bibliotekets åpningstider. Vi 

har ikke tatt høyde for lørdag og helligdager. Hvert rom representeres med en tykk 

søyle som er farget. Dette skal markere når på dagen det gitte rommet er opptatt, 

ledig eller har åpen kollokvie. Opptatte rom er grået ut slik at det ikke er mulig å 

velge disse, ledige rom merkes med grønt og åpne kollokvier med blått. Her er det 

mulig å scrolle om ikke alle rommene får plass på ett vindu.  

 

Dagkalender 
På side to av ledig rom finner man dagkalenderen som er en mer detaljert oversikt 

over tidspunkter, og hvor man markerer tidsrommet man vil booke i. Det er fortsatt 

mulig å endre dag her med piltastene, men ønsker man å endre rom må man tilbake 

til romkalenderen gjennom tilbakeknappen. Fliken på dagkalenderen bør være grønn 

(og ikke gul som på vårt skjermbilde), og bookede rom markeres med grå eller blå 
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avhengig av tilstand (opptatt, åpen) samt markeres med tekst (”booket av” pluss 

brukernavn). 

Valg av tid 
Rullehjul benyttes fordi denne er identisk til hjulet som brukes i iPhone og fordi 

brukertest viser at denne måten å sette tid på er foretrukket fremfor manuell 

inntasting. 

Kart 
En kart-funksjon viser plasseringen av rommet de har valgt. Det er mulig å se kartet i 

side to av bookingen ”fullfør booking” og på kvitteringssiden. E-posten som brukerne 

mottar er for øvrig identisk med kvitteringssiden, de har derfor en mulighet til å kikke 

på kartet når de er på farten dersom de har tilgang til e-posten via mobilen. Kart skal 

markeres med Google pointer-knapp ettersom dette er et gjenkjennelig ikon. Vi fikk 

tilbakemelding fra brukerne om at de ønsket et interaktiv kart hvor det var mulig for 

dem å se hvor de befant seg i forhold til rommet. Dette kan være en tilleggsfunksjon 

som kan implementeres på et senere tidspunkt. 

Bekreftelse 
Når bookingen er gjennomført kommer brukeren til en kvitteringsside. Dette gir 

vedkommende en trygghet om at bookingen er i orden. Man klikker “OK” og 

returneres til menyen. 

Endring 
Man har mulighet til å endre på en eksisterende booking under “Mine bookinger”. 

Når brukeren trykker på endre-knappen blir hun ledet til dagkalenderen som er 

andre steg i bookingprosessen via “Ledige rom” i menyen. Grunnen til dette er fordi 

vi antar at en endring av tidspunkt er det mest relevante. Her kan brukeren se sin 

booking og enkelt endre tidspunkt og også dag ved hjelp av piltastene. Når dette er 

gjort blir hun ført videre til neste steg ”Fullfør booking”. 

 

Tablet funksjonalitet 

Dvalemodus 
Når tableten ikke er i bruk skal den til enhver tid signalisere rommets status med 

følgende koder: 

 

Rødt  - Opptatt 

Grønt  - Ledig 

Oransje  - Snart opptatt om ingen verifiserer seg innen 15 min (nedtelling) 

Blått  - Åpen kollokvie 
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Åpen kollokvie 
Skjermen skal også vise emnekode/tema dersom det avholdes åpen kollokvie. Dette 

skjermbildet bør se inviterende ut. Vi har spurt brukere hvilket symbol best 

representerer åpen/lukket kollokvie av disse alternativene hvor den siste kom best 

ut.  

  

Figur 4 Symboler for åpen/lukket. 

 

Denne er allerede lagt til mobilapplikasjonen, men noe liknende kan trygt benyttes 

på tableten. Formålet er å invitere forbipasserende inn.  

Verifisering 
Verifisering bør skje gjennom bookingreferanse man får tilsendt på epost. Denne 

tastes inn på tablets som finnes utenfor hvert rom. Man må kunne booke rom uten å 

måtte ta hensyn til den sosiale delen, det vil si å oppgi emnekode og la rommet være 

åpent for nye deltakere. Fordi funksjonen bør fremstå som et ekstratilbud bør 

samtlige kollokvierom ha status som ”lukket” som default. 

  

Forutsetninger 

Nummerering av rom 
Rommene i Vilhelm Bjerknes’ hus må nummereres eller navngis (dersom rommene 

har fått Startrek eller Hitchikers guide-navn må disse inkludert i romkalenderen). 

Kjøreregler 
Det bør henges opp kjøreregler på utsiden av hvert rom når systemet tas i bruk, for 

eksempel informasjon om at man maks kan booke 4 timer av gangen, 10 dager frem i 

tid, at det må være minst to deltakere og at man må huske å verifisere oppmøte. 
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Utfordringer 

Her lister vi noen utfordringer som det har vært litt uenigheter om og som vi til nå ikke har 

fått tid til å teste. Det er begrenset hva brukere kan si om egen oppførsel før systemet tas i 

bruk så vi antar at gode løsninger på disse problemene vil komme frem når systemet har 

vært i bruk en stund. 

Åpne kollokvier 
I det nåværende designforslaget kan brukerne få en oversikt over hvilke kollokvier 

som er åpne for nye deltakere dersom de går til “Åpne kollokvier”. De vil da få 

informasjon om rom, tema, tidspunkt og se antall deltakere som ble påmeldt da 

rommet ble booket (og kollokvien opprettet). Brukerne kan også se brukernavnene 

på de andre deltakerne, men de har ikke mulighet til melde seg på kollokvien via 

appen. De må dermed gå til rommet og se om det er ledig plass. Siden rommene har 

begrenset kapasitet, er det en mulighet for at rommet fylles opp uten at denne 

informasjonen kommer frem av appen. 

Endringer 
Brukere kan få behov for å endre flere punkter (tidspunkt, dato, rom, deltakere, 

endre til åpen kollokvie og emnekode) og vi ønsker å gi dem denne muligheten uten 

at de risikerer å miste bookingen sin i prosessen. Med en endreknapp er det dermed 

flere løsninger. En kan være å gi dem valgene for hva de ønsker å endre og føre dem 

direkte dit. Men for å redusere antall sider i systemet foreslår vi å føre dem direkte 

tilbake til dagkalender ettersom vi går ut i fra at tidspunkt er det mest vanlige å 

endre. Så hopper de over ”Fullfør booking” om de ikke har noen endringer (”Fullfør 

booking” beholder selvsagt informasjonen som tidligere er lagt inn) og føres videre til 

bekreftelse. Systemet genererer ny mail til deltakerne om endringen som har skjedd. 

 

Tilleggsfunksjoner  
 

Vi har i første omgang valgt å holde systemet oversiktelig med få unødvendigheter. Her er 

likevel noen foreslåtte funksjoner som ikke er med i utformingen men som kan være aktuelle 

i en fremtidig løsning.  

Personlige innstillinger 
Muligheter for personliggjøring av egen bruker, f. eks lagre favorittrom eller 

kollokviegruppe til neste booking. Her er det muligheter for å legge til en side med 

innstillinger. Det skal være mulig å lagre sine venner i egne kollokvie-grupper i 

applikasjonen. 

Kart på flere steder 
En kartfunksjon kan med fordel innlemmes på alle steder hvor man henviser til et 

rom.  
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Åpne kollokvier 
Åpne kollokvier kan utvides med en kategori for tidligere avholdte åpne kollokvier slik 

at man kan se tidligere arrangører. På denne måten kan brukerne komme i kontakt 

med andre for å sette opp liknende kollokvier. 

Èn bookingmulighet 
Vi har for øyeblikket to bookingmuligheter men det kan være mulig redusere disse til 

én ved å lede brukerne til romkalender og gi dem færre valg. Ett kriterie for at dette 

kan gjennomføres er at kalenderen bør utbedres. Slik den er i dag er det ikke mulig å 

se nøyaktig når de forskjellige rommene er ledige, den gir bare et omtrentlig bilde, 

før man ledes videre til dagkalenderen.  

 

Designforslag 
 

Vi har laget to designforslag, en for tablet og en for mobil. Mobilapplikasjonforslaget baserer 

seg på prototypen som ble laget i forbindelse med INF4060 - interaksjonsdesign høsten 

2012. Vi vil her demonstrere de viktigste punktene i designet vi har kommet frem til. Vi har 

ikke lagt spesielt vekt på estetikk, så her kan programmereren stå temmelig fritt så lenge 

lesbarhet og struktur beholdes. 

Mobilapplikasjon 

Logg-inn side 
 

 

Figur 5 Enkel innloggingsside.  

  

Etter å ha logget inn med UiO-brukernavn og passord får brukeren se en meny med fire valg. 

Disse er: 

● Book rom 

○ Tidspunkt 
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○ Ledige rom 

● Mine bookinger 

● Åpne kollokvier 

 

 

Figur 6 Menyen.  

Book rom 
 

Det finnes to måter å booke rom på. Man kan enten velge “Tidspunkt” eller “Ledige rom”. 

Førstnevnte er den raskeste måten å booke rom på, mens sistnevnte gir brukeren en 

oversikt over hvilke tidsrom de enkelte rommene er ledige. Dette er med på å forhindre 

brukeren i velge rom og tidspunkt som er opptatt. Begge har nåværende tidspunkt som 

default. Brukertesten viste at det er litt forvirring angående de to valgmulighetene for å 

booke. Vi samlet dermed disse to valgene i en boks under en overskrift for “Book rom” slik at 

de fremstår som to ulike inngangsporter til samme funksjon. 
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Book rom - Tidspunkt 
 

      

Figur 7  Book rom – tidspunkt.       Figur 8 Fullfør booking. 

 

 

Figur 9 Bekreftelse. 

 

Rombooking skjer i to steg og gjøres på bakgrunn av dato og tidspunkt. Når bruker trykker på 

“tidspunkt” i menyen er dagens dato og nåværende tidspunkt valgt for deg. Basert på disse 

inputene vil vedkommende få se hvilke rom som er ledige nå og to timer frem i tid. Dersom 

bruker ønsker å booke rom en annen dag trykker hun på piltastene ved siden av datoen. 

Hjulet scrolles for å endre tidspunkt. 

 

Når brukeren har valgt et av rommene trykker hun på “bekreft booking”-knappen. Denne 

fører henne videre til side to som heter “Fullfør booking”. Her må brukeren fylle ut 
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informasjon om deltakerne og ta et valg i forhold til om rommet skal være åpent for andre 

deltakere enn dem som blir invitert. Når brukeren har fylt inn informasjonen og trykket på 

“bekreft booking” blir hun sendt videre til en ny side kalt “Bekreftelse” hvor hun får se en 

bookingbekreftelse. Alle deltakere vil motta en e-post med verifiseringskode som de må 

bruke for å bekrefte tilstedeværelse i rommet.  

 

Book rom - ledige rom 
 

Når bruker trykker på “ledige rom” får hun en oversikt over rom som er ledige samme dag. 

Rom som er opptatt er grået ut og er ikke mulig å trykke på (illustrasjonen viser “gradient” 

på de grå feltene, men det bør kun være på det grønne for å signalisere klikkbarhet).  

 

Figur 10 Romkalender.       Figur 11 Dagkalender. 

 

Når bruker velger det tidspunktet og rommet hun vil ha blir hun ført videre til dagkalender 

for gjeldende rom. (Her foreslår vi at det gule feltet bør være grønt, og bookede rom grå for 

å samsvare med romoversikten) Det gule (evt grønne) “min booking”-feltet i dagkalenderen 

bør være statisk og man scroller kalenderen bak. Man kan også utvide “min booking” med to 

fingre for å øke antall timer. En begrensning på 4 timer skal være innebygget slik at man ikke 

kan booke for hele dagen. På alle kalenderskjermer hvor man kan endre dag med piltaster 

skal dagens dato vises som default.  

 

Foreslåtte endringer: Etiketten "rom" i venstre hjørne på romkalenderen (figur 10) er 

kommet i klokkefeltet, denne skal selvsagt henge sammen nedover med romnummer. Det 

kan også være lurt med en vertikal nål som viser nåværende tidspunkt. Alternativt kan man 

tillate å scrolle slik at man kan dra sitt foretrukne rom helt opp til den horisontale 

tidsviseren, for lettere å se de forskjellige tidspunktene. 
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Åpne kollokvier 
 

Fra forsiden kan man velge “åpne kollokvier”. Her listes dagens kollokvier opp.  

 

Figur 12, 13 og 14 Viser åpne kollokvier fra menyen. 
 

Hver av dem har en pil til høyre hvor man finner mer informasjon om hver kollokvie. Man 

kan kun bla ti dager frem, ettersom man kun kan booke ti dager frem i tid. Alle rom som 

bookes med “åpen kollokvie”-funksjon vil synes på denne listen. Ved å legge denne i menyen 

ønsker vi å skape interesse for denne muligheten. 

 

Tablet  
 

 

Figur 15 Forslag til hvordan tableten kan henge på vegg. 

 

Innholdet i tabletapplikasjonen bør være så lik som mobilapplikasjonen som mulig med 

unntak av noen ting vi lister opp her. Vi har ikke testet disse designutkastene.  
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Dvalemodus 
Når tableten ikke er i “bruk”, det vil si i dvalemodus, skal den vise status på det 

aktuelle rommet. De fire fargekodene foreslår vi å markere med en ramme rundt 

kanten med en leselig tekst inni.  

 

 

 
Figur 16, 17, 18 og 19. Forslag til dvaleskjermer med fargekoding. Figur 16 ”Velkommen til 
kollokvie” bør ha med en book rom-knapp i den endelige versjonen slik at man kan benytte 
skjermen til å booke et annet rom ved hjelp av skjermen. 

En tablet per rom 
Tableten må kodes til å skjønne at den tilhører det relevante rommet. På denne 

måten unngår brukeren å få generert epost og må logge inn med kode når 

vedkommende er ved rommet. E-post genereres dersom brukeren booker et annet 

rom gjennom tableten eller tilhørende rom på et senere tidspunkt. Skal det aktuelle 

rommet benyttes innen 15 min er ikke dette nødvendig. 

 

 

De øvrige tablet-skjermene er tenkt å fungere på samme måte som mobilapplikasjonen.  
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Figur 20. Et tidlig utkast av logg inn siden på tableten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Eksempel på hvordan plassen kan utnyttes i en tablet ved å samle booking på en 

side. 

 

 
Figur 22. Forslag til logg inn med skannefunksjon. 

 

På tableten har man mer plass og mulighet til å komprimere mange av løsningene inn i et 

skjermbilde, f. eks dagkalender og romkalender.  
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Logg ut 
Logg ut knapp må komme tydelig frem på tableten slik at man ikke forlater tableten i 

innlogget tilstand. Vi foreslår å logge ut brukere automatisk etter 3 minutters 

inaktivitet. 

Alternativ innlogging - Studentkort 
Brukerne har ytret ønske om å bruke studentkort til både innlogging og verifisering 

ved tabletene. Vi har snakket om mulighetene for dette med Michael Schøyen Grude 

i Seksjon for studieadministrative tjenester (SST), men har ikke fått tilbakemelding på 

om dette vil la seg gjøre i praksis.  

 

Forslag til endringer 
 

Vi gjennomførte en brukertest av en papirprototype i juni. Dette gav oss mange nyttige 

tilbakemeldinger fra brukerne som førte til at vi endret en del ting i designet. På grunn av 

tidsmangel fikk vi ikke mulighet til å gjennomføre alle endringene som ble foreslått, vi lister 

derfor opp endringer som bør gjennomføres under. 

 

1. Vi tenkte at det ville vært nødvendig med en forklarende tekst før man logget inn i 

systemet, men brukertesten viste at det var få som var interesserte i å lese teksten 

fordi de umiddelbart skjønte hvordan de skulle logge inn. Vi fjernet dermed teksten.  

      
Figur 23 og 24 Tidlig utkast til logg inn side. 
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2. Fullfør booking og Bekreftelse: brukerne som gjennomførte brukertesten påpekte at 

sidene viser tidspunkt bookingen gjelder fra, men ikke ”til”. Denne informasjonen må 

naturligvis legges til. 

  

       Figur 25 Bekreftelse som mangler til-tidspunkt. 

 

3. Fullfør booking: brukerne gav tilbakemelding på at de ble usikre på om de skulle 

skrive inn seg selv øverst som deltaker nummer en. Vi foreslår derfor at første 

deltaker automatisk blir fylt ut med navnet på brukeren som gjennomfører 

bookingen. I tillegg må det legges til informasjon inne i tekstfeltene om hvilken 

informasjon det er forventet at brukerne skal fylle ut (UiO-brukernavn). 

  

       Figur 26 Fullfør booking side uten informasjon om brukernavn. 
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4. Vi fikk tilbakemelding på at input feltene var litt for små noe som gjorde det vanskelig 

å fylle inn informasjon i dem. Disse bør lages så store som mulig uten å miste plass til 

det øvrige. 

 

5. Menyen var i starten en boks med fire valg, men dette førte til forvirring fordi 

brukerne ikke forstod forskjellen mellom "se ledige rom" og "book rom". For å 

demonstrere at begge disse løsningene leder til en rombooking valgte vi å presentere 

disse to valgene i en egen boks kalt "book rom" med to undervalg "tidspunkt" og 

"ledige rom". Dette har ikke blitt brukertestet i etterkant. 

 

      

  Figur 27 og 28 Gammel og revidert meny. 
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6. På “Åpne kollokvier” har vi et felt for "ledige plasser". Brukertesten viste at brukerne 

var uenige på dette punktet. Noen fant det inviterende, andre ekskluderende. 

Ettersom det ikke er mulig å oppdatere denne informasjonen kan dette føre til at 

man går til et rom som viser seg å være fullt. Vårt forslag er å fjerne "ledige plasser" 

fra kollokvieinformasjonen og heller la studentene undersøke selv om det er ledig 

plass dersom de er interessert i å delta. 

  

 Figur 29 Kollokvieinformasjon med visning av ledige plasser. 

 

7. Under "åpne kollokvier" i menyen bør man få en forklarende tekst om hva åpen 

kollokvie innebærer, for eksempel som en grønn "i" for info. 

  

 Figur 30 Kollokvieliste uten infoknapp. 
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8. Mine bookinger: på denne siden har man to valg, endre eller slette booking. Teksten 

som kommer opp når man trykker på “slett”-knappen bør endres fra “vil du slette 

rom” til “vil du slette bookingen” fordi brukerne gav tilbakemelding på at de ble 

usikker på hva som ble slettet når de trykket på denne knappen. 

  

 Figur 31 Popup-beskjed med feil tekst. 

 

9. På dagkalenderen testet vi med en info-popup om man prøvde booke flere timer på 

en gang men fikk tilbakemelding at dette ikke er nødvendig. Dette kan bare være en 

innebygget begrensning. 

  

 Figur 32 Dagkalender med forklaring. 
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10. Vi hadde tidligere en vente-side for bookingen, men fikk tilbakemelding om at 

systemet virket tregt med en slik side. Vi foreslår å inkludere dette kun om bookingen 

kommer til å ta litt tid, ellers kan den sløyfes. 

  

 Figur 33 Innlastingsside. 

 

11. I "Book rom - tidspunkt" bør man få en hjelpemelding om ingen rom er ledige i det 

valgte tidsommet. Her foreslår systemet at man heller bør kikke i romkalenderen og 

man får valget om å flyttes dit istedet. (i skjermbildet under er den kalt "oversikt"). 

  

 Figur 34 Book rom - tidspunkt med henvisning til romkalender. 

 

12. Vi har vurdert animerte effekter på tableten i forbindelse med åpne kollokvier som 

"reklame" for forbipasserende, men dette vil nok fremstå forstyrrende i et bibliotek. 



24 
 

Informasjonstekster 
 

Forslag til generert e-post til alle deltakere: 

 

Dato: 26. februar 

Til: Hanne 

Fra: Rom@realfagsbiblioteket.no 

Emne: Din reservasjon Rom 15 

Bekreftelse på reservasjon grupperom - Vilhelm Bjerknes' hus 

Rom: 15 

Tid: 13.30 - 15.30 

Deltakere: susanb, lailask 

Møtebooker: hannem 

Emnekode: Ikke oppgitt / eller INF1000 

Kollokvie: ÅPEN  

Referanse: 3Uid8 

Viktig! Referansen må oppgis utenfor rommet senest 15 minutter etter 

bookingtidspunktet. Gjøres ikke dette vil roomet bli ledig for reservasjon på nytt. 

God fornøyelse! Hilsen realfagsbiblioteket 

 

Info-tekst som skal være på tabletene. Vi foreslår i startfasten å ha denne informasjonen 

tilgjengelig på papir ved siden av tableten: 

 

 

 

 

Hvordan virker grupperombookingen? 

Hvor 

 

 

 

Hvordan 

 

 

 

 

 

 

● Det er for øyeblikket kun mulig å booke grupperom i Vilhelm 

Bjerknes’ hus. 

 

 

● Logg inn med ditt UiO brukernavn og passord. 

● Når du har booket må du registrere deg ved rommet senest 15 

minutter etter bookingtidspunktet, ellers mister du det. Du vil 

motta en e-post med koden du trenger for å verifisere deg. 

● Alle deltakere du har registrert vil motta en identisk e-post. 

● Registreringen gjøres på skjermen utenfor det aktuelle rommet. 
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Kollokvie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrensninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil 

 

● Det er mulig å opprette åpne kollokvier og på denne måten 

invitere andre til å delta i diskusjoner på rommet du har booket.  

● For å gjøre dette må du skriv inn en emnekode eller et tema 

under bookingen, slik at andre kan se hva gruppen din skal jobbe 

med. 

● Skjermen utenfor rommet vil lyse blått for å signalisere at det er 

åpent. 

 

 

● Du kan booke et rom i inntil 4 timer sammenhengende. 

● Det er kun mulig å booke et rom 10 dager i forveien og én gang 

pr dag. 

● Man må være minst to deltakere for å  kunne booke et 

grupperom, du vil derfor bli bedt om oppgi UiO-brukernavnet på 

minst én ekstra person før du kan fullføre bookingen. 

● Du kan fortsatt sitte alene på grupperommet men du må finne 

deg i å måtte forlate rommet dersom andre har booket det. 

 

 

● Last ned vår mobilapplikasjon på RF-bibliotekets nettsider. Denne 

kan brukes til å booke hjemmefra. 

● Har du ikke smarttelefon kan du bruke nettsidene våre til å 

gjennomføre bookingen 

● Opplever du problemer - ta kontakt med resepsjonen i RF-

biblioteket. 

 

 

God fornøyelse! 

Hilsen Realfagsbiblioteket 

 

 

Tilbake 
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Vedlegg 

 

Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført i januar 
 

 Mest positive til en mobilløsning. 

 Ønsker innlogging med UiO brukernavn og passord eller studentkort fordi dette er en 

enkel måte å gjøre det på 

 Ingen bør kunne booke et rom alene. 

 Muligheter for å komme for seint til bookingen og ha et vindu før rommet gjøres 

tilgjengelig for andre. 

 Positive til sosial funksjon, dvs åpne kollokvier. Foreslo bruk av emnekode og lys på 

tablet slik at man kan se hvilke status rommet har. 

 Ikke behov for å lagre personlig informasjon om brukerne, ønske om anonymitet.  

 Ikke alle grupperommene bør inkluderes i bookingsystemet slik at man har mulighet 

til å omgå systemet om man vil det.  

 Verifisering utenfor rommet bør være mulig med studentkort siden dette er den 

raskeste måten å gjøre dette på. 

 Forslag om maksgrense på 3-4 timer per booking. 

 Forslag om straff/sanksjoner dersom man booker rom man ikke bruker (dette er et 

forslag vi bestemte oss for å droppe på bakgrunn avi tilbakemeldinger fra deltakerne 

i fokusgruppene). 

 

Resultat fra fokusgruppe gjennomført i januar 

Logg inn og begrensninger i forbindelse med romreservasjon 

 Samtlige deltakere var positive til å reservere rom via en mobilapplikasjon. To av tre 

grupper ønsket også booking via nettsider.  

 Logg inn bør skje på enklest mulig måte. Swiping av studentkort er en rask og enkel 

måte å identifisere seg på både når man skal reservere et rom og når man skal 

verifisere at man er tilstede. Logg inn via nettsider bør skje med UiO brukernavn og 

passord. Utsagn fra fokusgruppen: “Det er allerede nok passord ol. å huske på”. 

 Synlighet i forbindelse med logg inn: Dersom deltakernes e-postadresse er synlig for 

alle kan man kontakte den som har booket om det skulle bli problemer. Halvparten 

av de spurte syntes det ville vært flaut med bilde. 

 Ingen bør kunne reservere et rom for å bruke det alene. Det burde derfor finnes en 

funksjon som sikrer at rommene brukes av en gruppe på minimum to personer. 

 Rom som er reservert bør fylles opp av deltakere innen et gitt tidsrom før status 

endres til “ledig” og andre kan overta rommet. Tidsrommet deltakerne foreslo 

varierte mellom 10 minutter til en halvtime.  
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 Tidsbegrensning på hvor lenge man kan reservere rommet om gangen. En gruppe 

foreslo maks 2 x 45 minutter. En annen maks 3-4 timer sammenhengende.  

 Samtlige grupper av enige i at man burde straffes om man ikke dukker opp til et rom 

som er reservert. En passende straff kan være utestengelse fra systemet en måned 

dersom man ikke dukker opp 3 ganger. 

 Det burde også være en begrensning på hvor lang tid i forveien man kan booke et 

rom. Forslag om maks 2 dager eller 1 uke i forveien.  

 En gruppe foreslo at noen utvalgte rom ikke trenger inkluderes i bookingsystemet. 

Dette fordi at i eksamensperioden er det mye press på rommene og da kan det være 

hendig med noen første-mann-til-mølla rom. 

Diskusjoner/kollokvier 

 Deltakerne fyller ut emnekode i kommentarfeltet. Dermed kan alle se hvilke 

fag/tema man skal diskutere dersom man inviterer andre til å delta i en diskusjon. 

Slik blir man også sikker på at andre deltakere har de rette forutsetningene for å 

delta i diskusjonen. På den annen side vil emnekode føre til at kun de på samme kurs 

har kollokvie, og at man ikke får bredere bekjentskaper. 

 Ved spørsmål om man kunne tenke seg å stille opp som “eksperthjelp” for 

førsteårsstudenter svarte en at hun kunne tenke seg det ut fra genuin interesse for 

faget, mens fire andre var enige om at dette så de ikke noe nytte i, og at man helst 

kom til biblioteket for å lese/lære selv. Særlig under eksamensperioder. 

 Synlighet i forbindelse med påmelding til diskusjoner: Samtlige deltakere uttrykte at 

de ikke hadde behov for å vite noe særlig om de andre som skal delta i en diskusjon. 

Det viktigste for dem er at noen dukker opp.  

 Navneforslag: “Drop-in gruppetime”.  

 

Resultater fra fokusgruppe gjennomført i februar 

 Vil ha mobilapplikasjon, log-in via nettet og en nettversjon tilpasset smarttelefoner. 

Logg inn ved hjelp av UiO brukernavn og passord.  

 Bruke maskinene i bygget til å logge inn i systemet, for eksempel PCene i biblioteket 

(da må man ikke ha smartelefon for å booke). 

 Bookingsystemet må ligge lett tilgjengelig og synlig på uio-nettsidene. Det må ligge 

langt fremme/høyt oppe i hiearkiet og ikke gjemt langt nede for eksempel på 

realfagbibliotekets nettsider (under UB). De fire deltakerne på fokusgruppe kjente 

ikke til UB-nettsidene og hadde i liten grad besøkt disse.  

 Positive til kortlesere, rask måte å booke rom og verifisere tilstedeværelse på. 

Samtlige deltakere sier at de pleier å ha med seg studentkortet fordi de bruker dette 

for å få tilgang til byggene. 

 Samtlige deltakere gir uttrykk for at de ikke har noen motforestillinger mot å være 

synlige i bookingsystemet.   
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 Vi diskuterte forslaget om synlig e-post adresse i bookingsystemet slik at man har 

mulighet til å kontakte personer som har booket rom via e-post dersom disse ikke 

dukker opp. En deltaker påpekte at han ikke sjekket UiO e-posten sin så ofte og at det 

derfor ville være en ineffektiv måte å kontakte han på. En annen deltaker påpeker at 

det er lett å gjette seg frem til andres brukernavn dersom deres fulle navn er oppgitt i 

systemet. Da er veien kort til å gjette seg frem til UiO e-post adressen dersom denne 

er det samme som brukernavnet. 

 En av deltakerne foreslår at dersom løsningen kommer som en app kan den lagre 

informasjon om beliggenhet via ip-adresse. På den måten kan systemet registrere og 

gjenkjenne lokasjonen til mobilen når man er i et av grupperommene på samme 

måte som applikasjonen Llama Location Profiles. 

 Dersom man booker rom flere ganger men ikke dukker opp bør man få en karantene 

der man utestenges fra bookingsystemet. 

 Diskusjon rundt straffesystem for å komme for seint til et rom som er booket. 

Konkluderer med at det ikke er nødvendig med et slikt system med mindre det viser 

seg at studentene booker rom de ikke bruker.  

 Når man booker et rom og skriver inn navnet på de andre deltakerne så vil systemet 

sende ut e-post med beskjed til samtlige deltakere om bookingen som har blitt gjort 

(slik at man hindrer dobbeltbooking). E-posten vil inneholde informasjon om dato, 

sted, tidspunkt og hvilke deltakere som er meldt på. Emnekode vil også vise dersom 

den som gjorde reservasjonen har oppgitt dette. 

 Man vil også motta e-poster fra systemet med advarsler dersom man booker rom 

men ikke bruker rommene (dette vil bli oppdaget når man ikke verifiserer rommet og 

status endrer seg fra ”opptatt” til ”ledig”). 

 Enighet om at man mister rommet dersom man ikke dukker opp og verifiserer 

oppmøte innen et gitt tidsrom. En halvtimes forsentkomming er maks, for da har de 

som har tatt i bruk rommet i mellomtiden (dersom det står ledig) ikke kommet så 

godt i gang at de må blir plaget av å måtte flytte seg.  

 Slipper ”straffesystem” fordi rommet blir satt til ”ledig”. 

 Ønske om at noen rom er utenfor systemet slik at man har en sjanse for å få et rom 

selv om alt er booket gjennom systemet. Dette er spesielt nyttig i eksamensperioden 

hvor det er mye press på rommene. 

 Bør henge opp ”kjøreregler” på inne i rommene og på døren, for eksempel at man 

må være minimum 2 personer i rommene og påminnelse om å verifisere oppmøte 

innen angitt tidsfrist.  

 Verifisering av tilstedeværelse trenger bare å gjøres av en person i gruppen 

 Støtte for fargekoder som sier om rommene er åpne/ledige eller lukkede/opptatt. 

 Entusiasme for den sosiale biten om å delta på andres kollokvier. God idé med skjerm 

på utsiden av rommene som sier noe om hvilke tema som diskuteres slik at folk kan 

lese først og se an folkene før de bestemmer seg for å delta. 
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 Ikke behov for brukerprofil eller å vite noe spesielt om de andre deltakerne før man 

velger om man vil delta. Det kan eventuelt være en valgfri tilleggsfunksjon som man 

kan fylle ut dersom man ønsker det, men ikke noe krav. 

 Må være valgfritt om man vil oppgi tema for diskusjonen (emnekode). Det er en 

tilleggsfunksjon. Man kan også booke rommene uten å oppgi emnekode og invitere 

andre. 

 

Resultater fra brukertest 

Bruker 1 
 Bør ha med “har du glemt passord?” 

 UiO realfags føles som bøker, behold heller UiO logoen bare og kall det rombooking. 

 Trenger ikke info om systemet hverken før eller etter, og da helst etter. Man vet hva 

man har lastet ned. 

 Kanskje mulighet til å merke favorittrom? 

 Ta bort det røde i tidsscrollen, det står øverst og viser feil. 

 Tidsscrollen må vise at det er FRA og TIL. 

 Istedet for varsel på begrensninger (hvor lenge du kan booke) kan vi legge til dette 

som en disabled dings. At det bare ikke er mulig. 

 Liker at man velger rom, og bekrefter med en knapp etterpå istedet for å trykke 

romknapp og hoppe direkte til neste side. Må få fordøye hva du gjør. 

 Erstatt haken på bekreftelsen, har ingen funksjon, erstatt heller med en grønn “tick” i 

løse luften slik at du ikke føler du kan huke av og på. 

 Slå googleikon sammen med knapp for kart, til en knapp. 

 Bekreftelsen viser du har booket FRA 14:00 men ikke TIL.  

 Deltakerliste: bør ha stjerne utenfor feltet kanskje, eller markere tydeligere at dette 

er obligatorisk. 

 Kanskje kalle det oppmøtekode. 

 Heter egentlig åpent kollokvie. 

 Stusser på kollokvie-informasjons-popupen. Står realfagsbiblioteket, hva er dette? 

Kanskje unngå popup og heller “Sett møte som åpent kollokvie om du vil ha..” 

 Foreslår en liten ramme rundt knappen on og emnekode for å vise at dette henger 

sammen. 

 Inputfeltene er litt små. 

 Man får for mange bekreftelser: tre ganger. Er bare nødvendig i slutten. 

 For endring av booking, legg til “Hva vil du endre?” Går automatisk til riktig sted. 

 Kalenderen bør strekke seg fra NÅ til klokken 22:00. Ikke vis det som har vært. Ellers 

ha en nål som peker nedover og viser NÅ. 

 Sett default på tidsscrollen til å alltid velge en time frem i tid. 

 Kalenderen bør ha åpne kollokvier markert med farge. 
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 Endre “vil du slette ROM” til “vil du slette BOOKINGEN”. Sikker på du vil slette er 

kanskje overflødig. 

 

Bruker 2 
 Ville ikke sjekket ut hvordan virker det, bare logget rett inn. Tenker at det er intuitivt. 

Kan forsåvidt pakke inn på logg inn siden det som er ytterst viktig. 

 Kommer an på når du vet om du skal dit osv. Min første innskytelse er å se ledige 

rom. 

 I kalenderen: Forstår hvilken dag det er, forstår at det øverste er klokkeslett, at det er 

rom 1-10 som vises og at grønn er ledig rom. 

 Rom 13 vises ikke men jeg ville sikkert scrollet til rom 13. (legg inn slik at det ser ut 

som om man kan scrolle, feks at siste rom bare vises halvveis) 

 Ville sikkert ha trykket på utsiden av popupen for å fjerne den (lag denne slik at den 

går bort uansett hvor man trykker) 

 Skriver jeg inn meg selv i deltakerlisten? Ser at det er en stjerne og at det står fyll inn 

minst én. Ellers trykker jeg spørsmålstegnet. Intuitivt.  

 Kanskje greit å forklare at jeg må fylle inn epostadresse eller brukernavn. Ellers ville 

jeg skrevet inn feks “Bønna”. 

 Syns det blir vanskelig med brukernavn for det husker jeg ikke. Kanskje linke opp til 

UiOliste, og så gir den forslag om hvilken Linda Hansen du mener.  

 Lurer på hva en bookingreferanse er og hvordan gjøre det. Regner med det blir 

forklart i eposten. 

 Syns det er greit å slippe endreknappen. Prosessen var ikke så vanskelig å booke på 

nytt. 

 Tror ville brukt funksjonen se ledige rom hver gang og ikke book rom. 

 Tenk på kino: man går ikke på kino og ønsker å sitte på rad ti. Funker når du ser 

kinolokalet og ser hvor det er opptatt. 

 Jo færre valg jo enklere, se ledige rom og book rom kunne vært slått sammen, men 

med nærmere ettertanke ser jeg nødvendigheten av en separasjon. Men book rom 

kunne hett feks tidspunkt. Mer forklaring må til for å differensiere mellom disse. 

 Åpne kollokvier: ha gjerne med informasjonstekst om hva åpen kollokvier er. Gjerne 

en egen tekst før du skroller nedover i kollokviene. 

 Liker ikke ledige plasser=1. Ser ut som det er bindende påmelding eller noe 

eksklusivt, her er det bare plass til fire, og tenkt om to vil være med, nei da kan vi ikke 

gå. Blir det veldig mange i kollokvien kan de alltids finne seg et større sted, dette kan 

jo studentene regulere selv. 
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Bruker 3 
 Flippen med informasjon på Log-in-siden er ikke intuitiv. Informasjonen burde heller 

være tilgjengelig som en “i”-knapp for dem som vil vite mer. 

 Fullfør booking-siden bør inneholde navnet på brukeren som er innlogget som den 

første deltakeren i listen. Sånn at det blir klart at man ikke skal starte med å fylle ut 

seg selv under “deltakere”.  

 Fullfør booking: inneholder kun et “fra” klokkeslett/tidspunkt og ikke hvor lenge 

bookingen varer. Dette burde tas med.  

 Kartet burde være interaktivt og vise hvor du er i forhold til rommet og funksjoen 

være tilgjengelig når man beveger seg i bygget.  

 Kanskje kartet kan være tilgjengelig med en link fra e-posten eller via menyen slik at 

man raskt kan få hjelp til å finne riktig rom. 

 Innlastningsside gir inntrykk av at det tar lang tid å få fullført bookingen. Derfor er 

det smart å droppe denne siden. 

 “Mine bookinger” inneholder en “endre”-knapp. Det er usikkert på hvor man havner 

når man vil gjøre endringer i en eksisterende booking. Dersom man vil endre dato, 

tidspunkt eller rom så må man gjøre dette på “Book rom”-siden. Men dersom man 

skal endre deltakere, eller sette kollokvien fra åpen til lukket eller motsatt så må man 

gjøre dette fra “Fullfør booking”-siden. Bør finne en passende løsning på dette 

problemet.    

 “Åpne kollokvier”, ta vekk “dagen før”-pil, ikke behov for å vise kollokvier som har 

vært (og som det derfor ikke er mulig å delta på).   
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Skjermbilder 
 
Her presenteres de endelige skjermbildene i omtrentlig rekkefølge fra innlogging til 

bekreftelse. Vi henviser til tidligere punkt Resultater fra brukertest - innspill fra brukerne for 

en liste over endringer som bør/ kan utføres på disse skjermene. 

 

      
Figur 35 Logg inn.                                  Figur 36 Meny. 

 

       
Figur 37 Romkalender.               Figur 38 Romkalender som er scrollet i. 
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Figur 39 Dagkalender.                 Figur 40 Dagkalender hvor bookingen er økt.  
 

 
Figur 41 Dagkalender med andre bookinger. 
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Figur 42 Book rom – Tidspunkt.            Figur 43 Book rom - Tidspunkt, med forklaring. 
 

 
Figur44 Book rom - Tidspunkt med henvisning til romkalender. 
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Figur 45 Fullfør booking.                        Figur 46 Fullfør booking med informasjon. 
 

               
Figur 47 Fullfør booking med emnekode.   Figur 48 Fullfør booking med informasjon. 
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Figur 49 Bekreftelse på booking.   Figur 50 Kartfunksjon. 
 

       
Figur 51 Oversikt kollokvier.   Figur 52 Kollokviedetaljer. 
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Figur 53 Mine bookinger.  Figur 54 Beskjed ved sletting. 
 
 
 
 

 
 


