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Inhoudsopgave
Product:
Frontview
Topview
Rearview
Software:
Scherm 1 en 2
Popup 1 en Scherm 3
Scherm 4
Popup 2 en 3
Scherm 5
Scherm 6 en 7
Scherm 8 en 9
Scherm 10 en 11
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Hiernaast ziet u de voorkant van de YouThey. Op de hierop volgende pagina’s zullen we de interactie van ons
product beschrijven. De interactie van de YouThey bevindt zich vooral op de achterkant van het product, zoals
te zien zal zijn op de volgende pagina’s.
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1 - hiermee kan de gebruiker de YouThey bevestigen aan de accessoires.
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Hiernaast ziet u de voorkant van de YouThey. Op de hierop volgende pagina’s zullen we de interactie van ons
product beschrijven. De interactie van de YouThey bevindt zich vooral op de achterkant van het product, zoals
te zien zal zijn op de volgende pagina’s.
2 - Dit is de powerknop van de YouThey. Wanneer deze is ingedrukt zal de YouThey aangaan, en wanneer
deze daarna nogmaals wordt ingedrukt zal de knop weer terugkeren in de oude stand en zal de
YouThey uitgaan. Ook wordt met deze knop de batterijstatus weergegeven wanneer de YouThey aanstaat.
Hoe groener de kleur van de powerknop, des te voller is de batterij. Hoe roder de kleur van de powerknop,
des te leger is de batterij. Wanneer er geen connectie kan worden gemaakt met een draadloos netwerk zal
dit ook te zien zijn aan de powerknop. Dan onstaat er in de kleuren van de powerknop een patroon van af
wisselend de batterijstatus en de kleur blauw, welke aangeeft dat er geen connectie kan worden gemaakt
met een draadloos netwerk. Wanneer er geen GPS ontvangst is geldt in feite hetzelfde als bij het draadloos
netwerk, alleen ditmaal met de kleur paars. Indien er geen connectie kan worden gemaakt met het draad
loos netwerk en er geen GPS ontvangst is, zal een patroon ontstaan van ‘batterijstatus – blauw – paars’.
Tijdens het opladen van de YouThey zal de kleur van de powerknop langzaam van rood naar groen gaan.
Wanneer deze groen is geeft dit aan dat de YouThey volledig is opgeladen.
3 - Met deze knop kan de gebruiker instellen of hij zijn YouThey opnames voor iedereen beschikbaar wil heb
ben of alleen voor de mensen die hij heeft geaccepteerd als vriend. Wanneer de knop wordt ingedrukt
wijzigt de kleur in geel, wat betekent dat de YouThey opnames alleen zichtbaar zijn voor de geaccepteerde
vrienden. Wanneer de knop nogmaals wordt ingedrukt wijzigt de kleur zich in groen, wat betekent dat de
opnames voor iedereen te zien zijn. De beginstand wanneer de YouThey ingeschakeld is is de ‘vrienden
stand’, de kleur is dan dus geel.
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Op de pagina hiernaast zie je twee voorbeelden van de ‘sidebar’ van de YouThey software. Hieronder zullen we
uitleggen wat de verschillende functies zijn in deze sidebar.
1 - Tabblad waarop geklikt kan worden om naar de tab ‘locaties’ te gaan.
2 - Zoekveld waar de naam van een persoon of locatie ingevuld kan worden.
3 - Zoekknop. Door op deze knop te drukken zal er op de erboven gegeven term gezocht worden
en zullen de zoekresultaten eronder weergegeven worden. (zie scherm 3)
4 - Naam van persoon. Door erop te klikken zal het scherm uitschuiven en zal de locatie van de
persoon zichtbaar zijn.
5 - Locatie. Door hierop te klikken zal op de wereldkaart de betreffende locatie worden opgezocht.
6 - Zie 5.
7 - Tabblad waarop geklikt kan worden om naar de tab ‘personen’ te gaan.
8 - Alfabetische rangschikking. Door op deze knop te drukken zullen je vrienden alfabetisch
gerangschikt worden.
9 - Online / ofﬂine knop. Door op deze knop te drukken zullen je personen gerangschikt worden op
de status.
10- Naam van de locatie. Door hierop te klikken zal de locatie uitschuiven en wordt het aantal
personen wat zich bevindt in een straal van ‘x’ kilometer rond het middelpunt van de locatie
weergegeven. Ook zal de locatie worden opgezocht op de map.
11- ‘aantal personen op locatie’. Door hierop te klikken schuift het scherm ‘personen op locatie’
uit. Deze zal er hetzelfde uitzien als het ‘mijn vrienden’ gedeelte, alleen kan je nu niet klikken
op namen van mensen die hun camera niet voor iedereen openbaar hebben. Door hierna op
‘personen op locatie’ te klikken zal de lijst weer inschuiven en verdwijnen.
12- ‘add’ knop. Voeg iemand toe aan je vrienden, om zo ook de beelden van deze persoon te zien
wanneer hij/zij de camera alleen beschikbaar heeft voor vrienden. Wanneer hierop geklikt wordt
verschijnt er een popup.
43- Door hierop te klikken kom je in het gedeelte wat gekoppeld is aan jouw eigen YouThey.
Wanneer je hier voor het eerst op klikt zal je in het scherm komen waarin je de bijgeleverde
YouThey code in moet vullen. Heb je dit al gedaan zul je bij het inlogscherm komen.
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13- Ok knop, om de popup te laten verdwijnen.
Wanneer op de zoekknop gedrukt wordt nadat er een zoekterm is ingevuld verschijnt het scherm
hiernaast. Dit scherm heeft exact dezelfde functies als het personen ‘tabblad’ met mijn vrienden en het
‘locaties’ tabblad. De opties die nog niet beschreven zijn zullen hieronder beschreven worden.
14- Door hierop te klikken keer je terug naar de layout zoals bij scherm 1 en verdwijnen je
zoekresultaten.
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15- Voeg locatie toe. Door hierop te klikken verandert je muis in een punaise om zo een locatie
toe te voegen aan jouw locaties. Door daarna op een locatie te klikken komt deze dus bij ‘mijn
locaties’ te staan en verschijnt er een popup.
18- Dit werkt hetzelfde als bij locaties toe voegen, alleen moet je hier niet op een locatie klikken
maar op een oranje bolletje op de map. Een oranje bolletje is iemand die zijn/haar camera
alleen voor vrienden beschikbaar heeft. Wanneer je op een oranje bolletje klikt verschijnt er een
popup.
21- door hierop te klikken sluit je het huidige tabblad. Het hiervoor bekeken tabblad zal zichtbaar
worden. Wanneer dit het enige tabblad is, zal een leeg scherm verschijnen.
22- Door hierop te klikken komt het tabblad met de map naar voren wanneer deze geopend is. Als
deze niet geopend is zal het tabblad met de map zich openen.
23- Met dit onderdeel kan je in- en uitzoomen op de map. Door op de plus te klikken met de muis
zal je inzoomen, en door op de min te klikken met je muis zal je uitzoomen. Door met je muis op
de slider te klikken en je muisknop ingedrukt te houden, kan je de slider verslepen om zo ook
in- of uit te zoomen.
24- Met deze knoppen kan je rond de wereld draaien, om zo de gewenste locatie te vinden.
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16- Invulveld voor de naam van de locatie. De gebruiker kan hier een naam invullen.
17- Wanneer de gebruiker een naam heeft ingevuld en op ‘ok’ klikt verdwijnt de popup en kan hij/zij
de locatie met de zojuist ingevulde naam terugvinden bij ‘mijn locaties’.
19- Door hierop te klikken wordt de persoon toegevoegd aan je ‘mijn vrienden’ lijst.
20- Door hierop te drukken wordt de actie onderbroken en wordt de persoon niet toegevoegd aan je
‘mijn vrienden’ lijst.
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Popup 2
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Popup 3
(zie 18)
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25- Een groen lampje geeft aan dat de persoon de youthey aan heeft staan en beschikbaar heeft
voor iedereen. Door hierop te klikken opent een nieuwe tab met de beelden die de persoon aan
het ﬁlmen is (zie scherm 6)
26- Een oranje lampje geeft aan dat de persoon de youthey wel aan heeft staan, maar deze alleen
beschikbaar heeft voor zijn/haar vrienden. Je kan deze persoon niet aanklikken, maar wel
uitnodigen om vrienden te worden (zie 18)
27- Door op een tabblad te klikken zal dit tabblad naar voren komen en zal de inhoud van dat
tabblad op het scherm worden weergegeven.
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28- Invulveld waarin de code ingevoerd dient te worden door de gebruiker die bij de YouThey
meegeleverd wordt, om zo een persoonlijk account bij zijn/haar YouThey aan te maken.
29- Knop waarop gedrukt dient te worden nadat in het invulveld de meegeleverde code is
ingevoerd. Door hierop te drukken wordt nagekeken of de code uniek is en bestaat. Zo ja, dan
wordt de registratie vervolgd. Zo nee, dan keer je terug naar het standaard beginscherm met
bovenin een korte melding dat je code niet klopt.
30- Door op deze knop te drukken keer je terug naar je vorige schermweergave.
31- Invulveld waarin de gebruiker een gebruikersnaam dient te kiezen die gekoppeld wordt aan zijn/
haar YouThey.
32- Invulveld waarin de gebruiker een wachtwoord dient te kiezen om zo zijn/haar account te
beveiligen.
33- Invulveld waarin de gebruiker een geldig emailadres dient in te vullen. De gebruikersgegevens
zullen hiernaartoe verstuurd worden.
34- Door op deze knop te drukken wordt gecontroleerd of je gebruikersnaam al in gebruik is en of je
een geldig emailadres hebt ingevuld. Wanneer dit allebei goed is zal er naar de gebruiker een
email worden verstuurd met zijn/haar gebruikersgegevens.

Scherm 6

Scherm 7
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In scherm 8 is de melding te zien die verschijnt wanneer het registreren met de door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord niet gelukt is.
35- Door op deze knop te drukken zal je voor het eerst in het YouThey gebruikersgedeelte komen.
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36- Hier verschijnt de door de gebruiker ingegeven gebruikersnaam.
37- Door hierop te klikken kan je de desbetreffende vriend verwijderen, zodat hij/zij jouw beelden
niet meer zien kan wanneer jij je YouThey alleen beschikbaar hebt voor vrienden.
38- Door hierop te klikken zal de persoon worden toegevoegd aan het lijstje ‘vrienden die mij zien’.
39- Door hierop te klikken zal het vriendschapsverzoek genegeerd worden. De persoon die het
verzoek gedaan heeft zal hiervan niet op de hoogte worden gebracht.
40- Voer hier de door jou gekozen gebruikersnaam in die je als bevestiging per email ontvangen
hebt.
41- Voer hier het wachtwoord in dat je tijdens je registratie hebt gekozen en als bevestiging per
email ontvangen hebt.
42- Door op deze knop te drukken zal de software kijken of de door jouw ingevoerde
gebruikersnaam en wachtwoord combinatie klopt, en je daarna inloggen wanneer dit goed is.
Wanneer dit niet goed is zal het scherm blijven staan met een melding dat je gebruikersnaam of
wachtwoord niet klopt.
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