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ABSTRACT 

This report addresses the complications and provides the solution for the current booking 

system on Roskilde University. The issue is relevant because of the poor design and 

complicated steps towards reservering a room. This issue affects new as well as old 

students because of the learning curve and lack of motivation towards reserving a room. 

Finding out how to book a system on Roskilde is not only difficult but requires help from 

another student or teacher. The report reveals a solution which is a total rework of the 

current booking system with a focus on ease of use and modern design.This product was 

created by asking students their opinions, and also by reading design books like “Don’t Make 

Me Think, Revisited” and “Usable Web Design” to get a greater understanding of how to 

make our product user friendly.  

  



 Booking System  
HumTek., 1. Semester  Gruppenr: V1924788337 
Roskilde Universitet  17/12/2019 
 

3 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
ABSTRACT ............................................................................................................................ 2 

PROBLEMFELT ................................................................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 5 

TEORI .................................................................................................................................... 5 

Rolf Molich:........................................................................................................................ 5 

Steve Krug:........................................................................................................................ 6 

METODEAFSNIT ................................................................................................................... 10 

Iterativ designmetode (prototyping) ................................................................................. 10 

Kvantitativ metode ........................................................................................................... 10 

PRODUKTET ........................................................................................................................ 11 

Første prototype .............................................................................................................. 11 

Endelige prototype........................................................................................................... 13 

Programmeringsdelen ..................................................................................................... 16 

EMPIRI ................................................................................................................................. 25 

Iterativ designmetode ...................................................................................................... 25 

Empiri fra spørgerunde .................................................................................................... 25 

Spørgerunder efter produktet: ......................................................................................... 26 

Bookingsystem sammenligning: Roskilde Universitet mod Danmarks Tekniske Universitet

 ........................................................................................................................................ 27 

TEKNOLOGISKE SYSTEMER OG ARTEFAKTER: TRIN-MODELLEN ...................................... 30 

ANALYSE ............................................................................................................................. 31 

TRIN-MODEL - TEKNOLOGISK SYSTEMER OG ARTEFAKTER ............................................. 31 

DISKUSSION ........................................................................................................................ 33 

KONKLUSION ....................................................................................................................... 38 

PERSPEKTIVERING .............................................................................................................. 40 

LITTERATURLISTE ................................................................................................................ 42 

 

  



 Booking System  
HumTek., 1. Semester  Gruppenr: V1924788337 
Roskilde Universitet  17/12/2019 
 

4 

PROBLEMFELT 

Et bookingsystem der fungerer og som er brugervenlig er essentielt for et universitet, men det 

er langt fra hvad man kan sige om bookingsystemet her på Roskilde Universitet, det kan 

beskrives som forvirrende, irriterende og overhovedet ikke brugervenligt. Efter at vi forsøgte 

at book et lokale ved hjælp af en vejleder fra Fablab, indså vi hvor vigtigt vores projekt rent 

faktisk var, for studerende men også for Roskilde Universitet. Når vi siger brugervenligt så 

taler vi om så få kliks som muligt, at sparer tid for alle, studerende og ikke mindst undervisere. 

Da vi forsøgte at book et lokale hos Fablab, var det ikke spor sjovt at se på hvordan booking 

systemet fungerede, efter en hel masse kliks fik vejlederen endelig book lokalet, så efter at 

havde vist os hvordan det skal gøres og formålet var opnået, kunne vejlederen ikke fjerne sin 

booking. Vejlederen prøvede, men det gik ikke, hun endte med at måtte lade bookingen stå, 

altså er der ikke andre studerende der kan få det lokale der var booket, og vejlederen skulle 

heller ikke selv bruge det. Men fordi bookingen ikke kunne fjernes må de studerende gå rundt 

og lede efter lokaler, fordi de tror at lokalet er optaget. Alle disse årsager er med til at give os 

inspirationen og motivationen til at lave vores bookingsystem, der skal være med til at undgå 

alle disse irritationer og tidsspilde som følger med det nuværende bookingsystem. Altså det 

nuværende system som der benyttes på Roskilde Universitet, er både langsomt, ikke særligt 

brugervenligt og det er svært at redigere sin booking som man har lavet i forvejen. Vi vil tage 

alle disse overvejelser ind i udviklingen af vores produkt. Det er vores første år som 

studerende, og det overrasker os at ingen andre har valgt at gøre noget ved det indtil nu. Vi 

har gået her i et halvt år snart og ingen af os fra gruppen har så meget som forsøgt at book et 

lokale, det er alt for kompliceret og det tager simpelthen for lang tid. 

Ved at tage ud på en spørgerunde med nogle relevante spørgsmål, valgte vi at få et bedre 

indblik på de studerendes synspunkt, og se de irritationer og problemer der er med Roskilde 

universitets nuværende bookingsystem fra deres synsvinkel. Vi fik snakket med en del 

studerende, og vi fik hørt deres individuelle holdninger og meninger til det nuværende 

bookingsystem. De studerende nævnte b.la de samme problemer som vi ser ved det 

nuværende bookingsystem der benyttes på Roskilde Universitet. Det hyppigst nævnte 

problem som vi også havde regnet os frem til var brugervenligheden, hvilket også er et af de 

mest essentielle ting et bookingsystem b.la burde indeholde. En anden ting som vi også fik 

hørt af en af de studerende på Roskilde Universitet var at det ikke er tydeligt nok hvad der 

foregår, altså er det ikke tydeligt nok hvorvidt om et lokale er booket eller om det er ledigt, 

hvilket i forbindelse med vores projekt passer rimelig godt, da vi b.la har valgt at også fokusere 

på hvor simpelt vores bookingsystem skal være, da det er gået op for os at vi som studerende 

faktisk ikke har tiden eller lysten til at skulle spilde vores tid med sådan noget. Da der ikke er 

andre alternativer er vi nødt til at benytte os af bookingsystemet. Måden man i øjeblikket 

booker et lokale på Roskilde Universitet er ved at logge sig ind på intra.ruc.dk, derefter vælger 

man kalender, så vælges mail og kalender som sender dig hen til en anden side med alle dine 

mails, kalender vælges og du sendes endnu engang til en ny side hvor du nu vælger ny og så 

mødeindkaldelse, som nu sender dig ind på en ny side hvor du nu skal indsætte dine 

informationer og vælge det lokale du vil book, samt hvilken tid du skal bruge lokalet og hvad 
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tid du regner med at være færdig. Foroven ses der to tabs, den ene er den tab hvor du 

indsætter dine informationer, altså lokale, tid osv. Den anden tab er den du klikker på hvis du 

skal se om lokalet er ledigt og hvilket tidsrum, og derefter hvis lokalet er frit, kan du nu vælge 

en knap der hedder send som befinder sig øverst til venstre som godkender din booking, eller 

i hvert fald sender din booking videre. Det er en masse at skulle gøre, specielt som 

studerende. Et af de problemer der er ved hele processen, er at man først til sidst finder ud af 

om det lokale som man er interesseret i er ledigt eller optaget. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vi vil gerne besvare dette spørgsmål i vores rapport: 

Hvordan kan man designe en hjemmeside som kan gøre det lettere for studerende at book 

lokaler samt få et overblik over lokalerne på campus? 

For at kunne svare på spørgsmålet, vil vi først besvare 3 arbejdsspørgsmål: 

- Hvordan kan vi gøre det nemmere at booke lokaler i forhold til det nuværende booking 

system på Roskilde Universitet? 

- Hvordan kan vi skabe oversigt over ledige lokaler?  

- Hvordan kan vi gøre det lettere at se hvornår man har booket lokaler? 

-  

TEORI 

Rolf Molich: 

Rolf Molich (2007) har i sin bog: “Usable Web Design” skrevet om fem gyldne regler som man 

skal huske når man udvikler en hjemmeside. Disse regler mener han er grundlæggende for at 

have en successful hjemmeside, som forstår brugernes behov og derfor er let at forstå for 

brugerne som hjemmesiden skal benyttes af.. 

1. Kend dine brugere 

- Etabler og beskriv hjemmesidens brugere 

- Observer brugere som de udfører lignende opgaver uden den nye hjemmeside. 

- Interview typiske brugere, spørg om deres baggrund, attitude og forventninger. 

- Dokumenter dine resultater, måske i form af personaer. 

2. Involver dine brugere 

- Sikrer dig at produkt hold medlemmer let kan kontakte brugere de kender og 

stoler på. 

- Hold regulære møder med typiske brugere for at diskutere og teste prototyper. 

3. Iterer: Test og ret designet 

- Lav prototyper (muligvis papirprototyper) 
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- Test prototyperne ved at spørge typiske bruger til at udføre opgaver med den. 

- Brug test erfaring for at forbedre designet. 

- Sammenlign test resultaterne med målene udlignet i kravspecifikationen. 

- Hvis resultaterne er tilfredsstillende, indfør prototypen, ellers juster prototypen 

og test den igen. 

- Vær forberedt på at gå igennem test-design-ret processen 2 til 5 gange, det er 

typisk nødvendigt for at sikre at designet møder kravene. 

- Sikrer at forskellige personer laver testen og rettelserne. 

4. Lær fra andre 

- Det er vigtigt at du er mindst en lille smule bedre end dine konkurrenter. 

- Kig på eksemplariske hjemmesider 

- Udfør sammenlignende usability test på konkurrenternes hjemmesider. 

- Lær fra både det gode og det dårlige. 

5. Koordinerer alle aspekter af brugerinterfacet 

- Et produkt er en helhedsoplevelse. Et vigtigt element i en kvalitetsoplevelse er 

at den er ensartet. 

 

Steve Krug: 

I Steve Krugs bog (2013): “Don’t Make Me Think, Revisited” beskriver han den første regel af 

usability som lyder sådan: “Don't make me think” præcis som titlen på hans bog. Han mener 

det er den ultimative regel som man skal følge hvis man kun fulgte en enkelt regel i forhold til 

usability. 

Reglen går ud på at designet skal være så åbenlyst at selv din nabo som ingen interesse har 

for hjemmesiden eller dens indhold skal kunne forstå hvordan hjemmesiden fungerer med det 

samme bare ved at kigge på hjemmesidens design. Intet skal kræve omtænkning eller 

overvejelser over hvad de forskellige knapper og links gør. 

Krug beskriver at når man navigerer hjemmesiden, skal de tankebobler man tænker lyde 

sådan: “OK, der er ____, og det er _____, og der er det jeg gerne vil have.” Her i den 

nedenstående figur er et eksempel fra Krugs bog på en hjemmeside hvor man ikke behøver 

at tænke. 
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Men når man kigger på en hjemmeside som får en til at tænke, så har alle de tanker man får 

spørgsmålstegn efter sig. Den nedenstående figur er et eksempel fra bogen på en 

hjemmeside som får brugeren til at tænke. 

 

På denne hjemmeside er der allerede fra starten af tvivl om hvor man skal starte, og hvad 

man skal lave for at komme derhen man gerne ønsker. Der er meget information på 

hjemmesiden som skaber tvivl, og mange ting er ikke åbenlyse, for eksempel er der tvivl om 

hvad der er muligt at klikke på. 

Et andet eksempel som måske er mere relevant for vores produkt som Krug har lavet, er et 

eksempel med bookning af en flyrejse. I dette eksempel viser han hvor vigtigt det er at fx. en 

dropdown menu som viser alle muligheder der matcher med det som man har skrevet skal 

være konsistent og give mening når man har valgt et resultat. 

Den nedenstående figur er et eksempel fra bogen, hvor den får brugeren til at tænke. 
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Her er der adskillige ting som får brugeren til at tænke. Hvorfor siger den kun BOS, efter jeg 

har valgt Boston? Hvorfor dukker New York ikke op når jeg skriver NY, når Boston dukker op 

efter jeg har skrevet “bos”? Disse ting er ikke konsistente med det resultat der bliver vist i den 

første tænkeboks og den anden. I den første viser den BOS, som er forkortelsen for Boston, 

men NYC, som er forkortelsen af New York City virker ikke når brugeren indtaster “ny” i deres 

boks. 

Den næste figur viser et eksempel fra bogen, hvor brugeren ikke behøver at tænke, fordi alle 

boksene giver god mening. 
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I dette eksempel er søgeboksen konsistent og let at forstå. Både forkortelsen og det fulde 

navn fungerer, og er konsistent med det resultat som bliver vist når man har valgt en mulighed 

fra dropdown boksen. Derfor kræver det ikke at brugeren skal tænke over hvad de skal skrive 

ind i boksen og hvad der er acceptabelt input, i det her eksempel virker både den forkortede 

udgave af byens navn, og det fulde navn, og der er ingen tvivl om det. 
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METODEAFSNIT 

 Iterativ designmetode (prototyping) 

 

 Vi 

har 

benyttet os af iterativ design metode til udviklingen af vores produkt. Vi har i 

begyndelsen udarbejdet en prototype, hvor vi har indsamlet feedback fra brugerne som 

skal bruge vores bookingsystem, til at lave en ny iteration som følger brugernes 

ønsker. Denne iterative design metode indgår som en af de fem gyldne regler som 

Rolf Molich beskriver i sin bog “Usable Web Design”, derudover har vi under 

udviklingen af vores produkt også brugt erfaringer fra andre bookingsystemer og 

inddraget det i vores iterative prototype udvikling. 

 Efter vi har færdigudviklet vores prototype skal vi ud og spørge nogle studerende om 

hvad de synes om den prototype vi har fremstillet for at finde ud af hvad de synes om 

vores produkt, omkring hvordan vi kan forbedre den og om de studerende på Roskilde 

Universitet egentlig synes at vores produkt er en forbedring over det nuværende 

system der er på Roskilde Universitet. Fordi i enden er det studerende som skal bruge 

produktet, og hvis de ikke synes at det er en forbedring over det tidligere system, så 

har vi ikke rigtig løst vores problemstilling. 

 Vi har desuden benyttet os af vores opponentgruppe i vores semesterprojekt som en 

slags feedback til vores prototype under vores midtvejsevaluering. Vi fik en masse 

feedback til en tidlig prototype vi havde afleveret, og har derefter forbedret vores 

produkt med deres ideer og feedback. 

 Vores første prototype var et meget enkelt system som vi havde udviklet i Processing 

som en slags visualisering af hvordan vi havde tænkt os at udvikle vores produkt. Vi 

fik en masse feedback af vores opponentgruppe og har derefter valgt at gå i en 

fuldstændig anderledes retning i forhold til vores produkt. 

 Kvantitativ metode 

Vi har lavet en spørgerunde på Roskilde Universitet, som endte med at blive lidt 

ligesom et spørgeskema, men vi fik så nogle lidt mere uddybende svar fra de 

studerende. Vi har spurgt 9 elever om deres kendskab til det nuværende system på 

Roskilde Universitet,omkring hvilke problemer de har med det,, og hvad de synes 
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kunne blive forbedret. På den måde får vi også noget gratis feedback til hvordan vi  

 

burde starte med at designe vores prototype. Vi har spurgt de følgende spørgsmål til 

de studerende på Roskilde Universitet: 

Spørgsmål 1: Kender du til de nuværende bookingsystem? 

Spørgsmål 2: Bruger du det nuværende bookingsystem? 

Spørgsmål 3: Hvis du bruger bookingsystemet, hvor ofte bruger du bookingsystemet? 

Spørgsmål 4: Er du glad for det nuværende bookingsystem? 

Spørgsmål 5: Har du nogle gange svært ved at finde et lokale? 

Spørgsmål 6: Hvad synes du kunne forbedre det nuværende bookingsystem? 

Spørgsmål 7: Hvilket semester går du på? 

 

PRODUKTET 

Første prototype 

Vores første prototype er en form for visualisering fordi vores produkt var meget fokuseret på 

brugervenligheden og designet som vi skulle præsentere og ikke så meget fokus på back-

end, som vi har lavet i Processing fordi at sproget skulle være godt til at visualisere, men vi 

stødte på nogle begrænsninger og siden vi havde fået en masse feedback som skulle 

forandres alligevel, valgte vi senere at udvikle vores prototype på en helt anderledes måde. 

I vores processing produkt havde man et kort hvor man kunne se hvilket lokaler som var ledige 

og bookede på nuværende tidspunkt, og så skulle man være i stand til at klikke på et lokale 

på kortet for at komme ind til bookingsystemet for det lokale. Derefter valgte man den date og 

det tidsrum man ville booke for, og så bekræftede systemet at du havde booket lokalet til den 

valgte tid. Nogle af de ting som denne prototype ikke var i stand til, var at annullere en booking 

hvis du ikke kunne komme alligevel, og at være i stand til at vælge hvilken tid man booker til 

og fra i stedet for at vælge nogle tidsrum som er defineret på forhånd. Problemet med den 

måde vi havde indført det på betød at man altid skulle booke til 1 time af gang, og hvis man 

ville booke til en længere periode skulle man igennem bookingsystemet flere gange for at 

booke 1 time flere gange i træk. Desuden så var det et problem at booke til længere end en 

en uge frem, da vores produkt kun havde defineret til at gå en uge frem når man skulle vælge 

en dato. 
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Endelige prototype 

Vores endelige prototype er en hjemmeside som vi har udviklet i nodejs, angular samt har vi 

benyttet bootstrap og brugt mongodb til at opbevare data.  

 
Konceptet var at have en brugervenlig side som var nemmere og mere overskuelig end det 

nuværende system. Titlen på siden er i top baren som er mørkerød sammen med søgelinjen 

som har en auto complete funktion til at give dig forslag til rum numrene, når du begynder at 
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skrive tal ind i søgeboksen, så finder den ud af hvad for et lokale some matcher.

 
 

Du kan bruge piletasterne, eller musen til at vælge det ønskede lokale. Efter du har trykket 

submit bliver den lyserøde farve bar med lokale nummeret erstattet med det lokale som du 

har valgt.  

 
I kolonnen den 6 januar 2020, kan man se at tiden fra kl 10-11 er booket. Men tiden mellem 

11 og 12 og ledig, hvis vi gerne ville book tiden kan man meget simpelt bare klik på tiden som 

resulterer i en popup hvor du skal skrive dine login oplysninger. 
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Her skal man skrive sit Roskilde Universitet brugernavn samt adgangskode ind for at book 

lokalet, der er ikke nogen validerings process da dette kun er et prototype men i et rigtig 

scenarie vil dette være integreret med Roskilde Universitets SSO (Single sign on) system så 

man kun har et login til alle Roskilde Universitets login tjenester. Hvis du ombestemmer dig 

eller har trykket forkert kan du altid trykke på krydset i højre hjørne for at lukke vinduet. Efter 

du har indtastet dine oplysninger og er klar til at book lokalet, trykker du på book. 

 

 
Som man kan se er den tid vi valgte nu optaget, dette er indikeret ved at knapperne som 

normalt er pink, nu er grå og ikke kan klikkes. Det samme vil ske hvis jeg klikkede på en anden 

dato og tid. Nu er man færdig med at book lokalet og har nu reserveret den til d. 06 januar 

2020 kl 11. En nemmere og mere overskuelig process end det nuværende system. 

En anden ting vi ønskede at implementere var at man kunne annullere en booking man har 

lavet efter man havde booket et lokale, dette ville kræve den samme login som der var blevet 

benyttet til at logge ind første gang lokalet blev booket, og hvis din login matchede så kunne 
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du annullere din booking. 

 

Til højre kan vi se et felt der hedder ledige lokaler. Princippet med dette er at give et hurtigt 

og nemt overblik over de ledige lokaler som man kan book, dette gøre det nemmere for 

studerende da de ikke behøver at skrive hvert lokale ind individuelt for at tjekke om det er 

ledigt. Folk er tit ligeglade med hvor de sidder, bare de har et lokale for dem selv som de kan 

bruge, og da det ikke er alle der kan huske de diverse lokale numre er autocomplete samt 

ledige lokaler funktionen meget god at have. 

 

Programmeringsdelen 

Vi har valgt at bruge express som vores backend i projektet. Express er en web applikation 

framework til node js. 

 

Vores index.js på serversiden ser således ud: 
const express = require('express'); 

const mongoose = require('mongoose'); 

const bodyParser = require('body-parser'); 

require('dotenv').config(); 

 

const MONGODB_URI = process.env.MONGODB_URI || 

'mongodb://localhost:27017/appointment'; 

mongoose.connect(MONGODB_URI, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true }); 

 

const app = express(); 

const port = 8080; 

 

app.use(express.static(__dirname + './../public')); 

app.use(bodyParser.json()); 

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); 

app.use('/api', require('./api/appointment/')); 

 

app.get('/api/roomlist', function(req, res, next) { 

}) 

 

app.listen(port, () => console.log(`Express listening on 

http://localhost:${port}!`)); 

 

Const er en identifier, vi kan også bruge var og let men forskellen er at const ikke kan ændres. 

Express er vores backend som vi talte om før, mongoose er vores database (mongodb) og 

bodyParser er så vi kan læse post dataen som bliver sendt fra client. dotenv er environment 

labels som har det formål at køre en specifik config hver gang applikationen bliver startet, det 

kan vi se bliver brugt i næste linje når vi skal have fat i mongodb url. Formålet med dette er at 

definere forbindelsen mellem mongodb og applikationen som vi har brug, i dette tilfælde vores 
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booking system. I mongoose.connect laver vi et connect call som så skal forbinde os til 

serveren. Nu har vi mongodb connected og startet så nu mangler vi at starte express. Vi 

definere app som vores express applikation og bruger port 8080 for vores applikation, hvilket 

vil sige man skal ind på localhost:8080 for at kunne komme ind på siden, Grunden til at vi køre 

den på port 8080 i stedet for 80 (som er den standarde port, dvs. hvis jeg vil ind på en side så 

vil deres port normalt være 80 da det er default) men pga. de mange sikkerhedsproblemer 

som der kan være ved at køre vores node applikation som root da unix kræver man er root for 

at kunne køre på port 80 så har vi valgt at hoste den på port 8080. app.use sætter et 

middleware op for os. Da express er et router/middleware baseret setup og har minimal 

funktionalitet selv, bruger vi middleware. Middleware kan blive set som en funktion der 

modtager en request og så giver et resultat, f.eks. hvis jeg requester tiderne på lokale 04.1-

027, skal den output alle de forskellige datoer og tider som vi har tilgængelige.  

Til sidst sætter vi app.listen op, hvilket betyder at vi nu starter express serveren og at den skal 

lytte på port 8080 som vi har defineret ovenover. Nu kan man gå ind på localhost:8080 og se 

sin side. Console.log er en måde at skrive ting ud til console. Dvs. når den er startet op siger 

den “express listening on …” for at give os besked på at siden er oppe og køre nu. 

Nu hvor vores webserver er startet kan vi sætte resten af mongodb op.  

Vi starter med at kigge på model.js 
// Dependencies 

var restful = require('node-restful'); 

var mongoose = restful.mongoose; 

 

// Schema 

var appointmentSchema = new mongoose.Schema({ 

 date: Date, 

 name: String, 

 phone: String, 

 status: Boolean 

}); 

 

// Return model 

module.exports = restful.model('Appointments', appointmentSchema); 

 

Vi starter med at definere restful som bruger ‘node-restful’. Det er en hurtig library der giver 

os en hurtig REST API med express (vores backend/webserver). Derefter har vi vores 

mongoose shcema. Mongoose schema fortæller vores database hvordan filen skal se ud, den 

skal have en date som bliver skrevet i date format. Den skal have et navn som bliver skrevet 

i en string. En telefon som også skrives i en string. Til sidst en status som bliver skrevet som 

en boolean. En string er tekst. En boolean er en true/false value, dette vil sige om den skal 

gøre noget bestemt hvis det er true og hvis det er false skal den lade være. F.eks. kunne vi 

sige at hvis status var true, så er lokalet booket, men hvis status er false, kan vi sige den er 

ledig og kan bookes. Til sidst eksporterer vi modulet, dette betyder denne schema kan bruges 

af andre filer. 

Nu kigger vi på en anden index.js i vores api mappe. 

 
// Dependencies 
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var express = require('express'); 

var router = express.Router(); 

 

//Product 

var Appointment = require('./model'); 

Appointment.methods(['get', 'put', 'post', 'delete']); 

Appointment.register(router, '/appointments'); 

 

// Return router 

module.exports = router; 

 

Vi starter med at definere express, og derefter definere vi express router som har det formål 

at håndtere routing til vores booking system (api kald) og håndtere fejl, validering osv. Vores 

appointment variabel kalder funktionen som vi eksporterede fra vores fil før, altså mongoose 

schema. Vi sætter nogle metoder op som kan bruges i POST requests (når klienten sender 

en form eller lignende). GET, PUT, POST, DELETE er alle de mulige POST request metoder 

som klienten kan sende til os. GET betyder at vi sender info tilbage til klienten. PUT og POST 

sender info fra klienten til os, dette kunne f.eks. være når de booker et rum. DELETE vil sige 

at fjerne noget, f.eks. fjerne en booking fra databasen. Vi sætter det hele sammen med vores 

router og vores requests kan nu bruges igennem /appointments. Dette vil sige du kan gå ind 

på localhost:8080/appointments og få adgang til diverse requests. 

 

Nu er serversiden færdig, nu skal vi tage frontend, dvs. det klienten ser, design osv. Her bruger 

vi angular materials, bootstrap, javascript, html og css. 

Vi starter med index.html. 
<html> 

 

<head> 

   <link rel="stylesheet" href="css/angular-material.min.css"> 

   <link rel="stylesheet" 

href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" 

crossorigin="anonymous"> 

   <link rel="stylesheet" href="app/main.css"> 

   <link rel='stylesheet' 

href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins&display=swap'> 

   <link rel='stylesheet' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/5.11.2/css/all.css'> 

   <script type="text/javascript" src="js/rooms.js"></script> 

</head> 

 

<body ng-app="appointmentApp" layout="column"> 

   <md-toolbar layout="column" class="md-whiteframe-z2" ng-style="{'background-

color':'darkred'}"/> 

       <div class="md-toolbar-tools" layout-align="center center"> 
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           <h3 style="text-align:center; font-size:160%;">Booking</h3> 

       </div> 

    

<!--Make sure the form has the autocomplete function switched off:--> 

<form autocomplete="off" onsubmit="test()" name="myform"> 

   <div class="autocomplete" style="width:300px;"> 

     <input id="myInput" type="text" name="myCountry" placeholder="Room"> 

   </div> 

   <input type="submit"> 

 </form> 

    <div class="md-toolbar" ng-style="{'background-color':'crimson'}"> 

       <h3 style="text-align:center" id="roomheader">04.1-023</h3> 

   </div> 

   

   </md-toolbar> 

   <main></main> 

   <div class="footer"> 

       <div class="footer-content" layout="row" layout-align="center center"> 

           <div layout-align="start center">Booking system for RUC by <a 

href="http://ruc.dk" 

                   target="_blank">The Three Musketeers</a></div> 

       </div> 

   </div> 

</body> 

 

<script> 

autocomplete(document.getElementById("myInput"), this.rooms); 

 

function test() { 

   var val = document.forms["myform"].elements[0].value 

   if(this.rooms.indexOf(val) === -1) { 

       alert('Rum eksistere ikke'); 

   } else { 

       document.getElementById("roomheader").innerText = val 

   } 

   

} 

</script> 

<script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/angular-animate.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/angular-aria.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/angular-material.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/lodash.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/moment.js"></script> 
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<!--<script type="text/javascript" src="bower_components/angular-moment/angular-

moment.js"></script>--> 

 

<script type="text/javascript" src="app.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="app/main.js"></script> 

</html> 

 

Dette er en meget simpel html side, som bruger javascript samt css til at vise indholdet. Til 

farverne, designs og animationer bruger vi bootstrap og angular. Vi kan se footer koden har 

en meget simpel reference til ruc.dk når du klikker på navnet “the three musketeers”. Nederst 

i script tag kan vi se vi har noget der kalder en funktion ved navn “autocomplete”, måden 

autocomplete virker på, vil blive forklaret i anden fil. Nedenunder den har vi en ny funktion 

som hedder test, formålet med dette er at når du trykker på search knappen så tjekker den 

din request igennem. F.eks. der hvor den definere “var val”, henter den værdien som du har 

skrevet ind i boksen inden du trykker på knappen, så hvis jeg har puttet “Hej” ind i søgeboksen 

vil den give os værdien “Hej” i scriptet. I linjen nedenunder tjekker vi om den værdi du har 

indtastet eksistere i vores rum tabel. Hvis den ikke gøre det, vil den returnere en advarsel  som 

hedder “Rum eksisterer ikke” og ikke gøre noget. Men hvis rummet eksisterer vil den ændre 

titlen på siden til rummet som du har søgt på, så man ikke laver fejl i søgningen (dette sker i 

linjerne nedenunder). Dette er kun muligt hvis du selv skriver noget forkert ind eller fjerner 

noget som er blevet indtastet når du trykkede på valgmulighederne. Resten af koden 

nedenunder er reference til en library som indeholde nogle færdiglavede funktioner vi kan 

bruge.  

Nu kan vi kigge på main.html 
<section layout="row"> 

<md-content layout="row" flex="66" layout-wrap> 

   <md-card ng-repeat="d in $ctrl.dates" ng-style="{'background-color':'white'}" 

class="md-whiteframe-z2" flex flex-sm="40" flex-xs="100"> 

       <md-card-content> 

           <h2>{{d.k | date:'dd-MMM-yyyy'}}</h2> 

           <p layout="column"> 

               <md-button class="md-accent md-raised" 

               ng-repeat="i in d.v" 

               ng-click="$ctrl.showAdvanced(i)" 

               ng-disabled="!i.active" 

               flex> 

                   {{i.date | date:'h:mma'}} 

               </md-button> 

           </p> 

       </md-card-content> 

       <md-card-footer></md-card-footer> 

   </md-card> 

   

</md-content> 

<md-card class="md-whiteframe-z2" flex="33"> 
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   <md-card-content> 

       <h2 style="text-align: center">Ledige Lokaler</h2> 

       <p layout="column" ng-repeat="a in $ctrl.rooms"> 

           <!-- {{a.name}} ({{a.phone}}) => {{a.date | date:'dd-MMM-yyyy @ h:mma'}} 

--> 

           {{a}} 

       </p> 

       <div id="slideContainer"></div> 

   </md-card-content> 

   <md-card-footer></md-card-footer> 

</md-card> 

</section> 

 

<script> 

var rooms = ["04.1-023", "04.1-053", "04.1-064", "04.1-093", "04.1-024", "04.1-025", 

"04.1-055", "05.1-021", "05.1-088", "05.1-099", "05.1-098", "05.1-097", "05.1-023"]; 

 

var str = '<ul>' 

 

rooms.forEach(function(room) { 

 str += '<li>'+ room + '</li>'; 

}); 

 

str += '</ul>'; 

document.getElementById("slideContainer").innerHTML = str; 

</script> 

 

Formålet med denne fil er at lave en dato boks med tider som vi kan duplikere for de antal 

datoer vi allerede har defineret i en anden fil som indeholder den primære del af vores 

javascript kode. Den fil hedder main.js som vi kommer til at gennemgå senere. 

Længere nede i html koden laver vi en boks som hedder ledige lokaler, og udfylder ud fra det 

data vi har vores fra vores main.js fil. Billedet nedenunder er det koden skal lave.

 
I vores script tag har vi defineret rum som en tabel, og for hver værdi i tabellen skal den lave 

en ny linje. Som man kan se i billedet til højre. Rooms.forEach betyder at for hver værdi af 
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vores tabel som hedder rooms (som er defineret ovenover), går den igennem dem en af 

gangen og laver en li tag og indsætter vores værdi fra vores tabel (rooms). 

 

Nu kommer vi til vores main.js fil, som blandt andet indeholder det data vi får fra vores express 

server (backend). 

 

 
constructor($http,$mdMedia,$mdDialog) { 

   this.message = 'Hello'; 

   this.$http=$http; 

   this.appointment = []; 

   this.slots = []; 

   this.$mdMedia = $mdMedia; 

   this.$mdDialog = $mdDialog; 

   this.rooms = [] 

   

   // Configure dates 

   var today = new Date(); 

   var dd = today.getDate(); 

   var mm = today.getMonth()+1; //January is 0! 

   var yyyy = today.getFullYear(); 

 

   // if(dd<10) { 

   //     dd='0'+dd 

   // } 

 

   if(mm<10) { 

       mm='0'+mm 

   } 

   // Create date and slots array 

   this.days = 

[{dd:dd,mm:mm,yyyy:yyyy},{dd:dd+1,mm:mm,yyyy:yyyy},{dd:dd+2,mm:mm,yyyy:yyyy},{dd:dd

+3,mm:mm,yyyy:yyyy}]; 

   this.slots= 

[{h:'10',m:'00'},{h:'11',m:'00'},{h:'12',m:'00'},{h:'13',m:'00'},{h:'14',m:'00'},{h

:'15',m:'00'},{h:'16',m:'00'}]; 

 } 

  save(appointment){ 

   appointment.active=true; 

   this.$http.post('/api/appointments',appointment).then(res=>{ 

       this.dates = this.allot(this.slots,this.days,this.appointments); 

       this.$http.get('/api/appointments').then(response=>{ 

           this.appointments=response.data; 

           this.dates = this.allot(this.slots,this.days,this.appointments); 

       }); 
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   }); 

       

 } 

  $onInit(){ 

   var vm = this; 

   this.$http.get('/api/appointments').then(response=>{ 

       this.appointments=response.data; 

       this.dates = this.allot(this.slots,this.days,this.appointments); 

   }); 

   this.rooms = ["04.1-023", "04.1-053", "04.1-064", "04.1-093", "04.1-024", "04.1-

025", "04.1-055", "05.1-021", "05.1-088", "05.1-099", "05.1-098", "05.1-097", "05.1-

023"]; 

 } 

 delete(d){ 

     this.$http.delete('/api/appointments/'+d._id); 

 } 

 

allot(slots, days, appointments){ 

var a = []; 

   _.each(days, function(d) { 

       var k=new Date(d.yyyy,d.mm,d.dd); 

       

       var v = []; 

       _.each(slots, function(s) { 

           var x = new Date(d.yyyy,d.mm,d.dd,s.h,s.m) 

           var mx = moment(x); 

           var active = true; 

           _.each(appointments, function(g) { 

               var sdt = moment(new Date(g.date)); 

               if(moment.duration(sdt.diff(mx))._milliseconds===0){ 

                   active = false; 

               } 

           }) 

           v.push({date:x,active:active}); 

       }) 

       a.push({k:k,v:v}); 

   }) 

return a; 

} 

 

 

 showAdvanced(slot) { 

     var vm = this; 

   var useFullScreen = (this.$mdMedia('sm') || this.$mdMedia('xs'))  && 

this.customFullscreen; 
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   this.$mdDialog.show({ 

     controller: function($scope,$mdDialog,slot){ 

         $scope.customer = {}; 

         $scope.customer.slot = slot; 

       $scope.answer = function(answer){ 

           $mdDialog.hide(answer); 

       }; 

       $scope.cancel = function() { 

         $mdDialog.cancel(); 

       }; 

     }, 

     templateUrl: 'app/customer.html', 

     locals : { 

         slot : slot 

     }, 

     clickOutsideToClose:true, 

     fullscreen: useFullScreen 

   }) 

   .then(function(answer) { 

       answer.date = answer.slot.date; 

       vm.save(answer); 

   }); 

   

 } 

 

 showfree(slot){ 

   this.rooms = ["04.1-023", "04.1-053", "04.1-064", "04.1-093", "04.1-024", "04.1-

025", "04.1-055", "05.1-021", "05.1-088", "05.1-099", "05.1-098", "05.1-097", "05.1-

023"]; 

 

   

 } 

} 

 

 

Vi starter med at initialize vores tabeller som vi ved vi skal have udfyldt.  

This.appointments er vores tider, vi starter fra kl 10 og det går op til kl 16. Det samme gøre vi 

med datoerne, bortset fra at vi tager den nuværende dato, og plusser med en det gøre vi 3 

gange. Alt dette sker under kommentaren hvor vi har skrevet “// Create date and slots 

array”. Appointments er de tider som vi har frie, dette er “linket” til vores sql, dette vil sige at 

den får data ud fra vores sql server og tjekker om nogle af vores tider er taget på den givne 

dag. Dette bliver opdateret når du loader siden eller når du har booket et lokale. Effekten kan 

ses når vi forklarer om booking systemet før kode delen, og kan se at nogle af knapperne er 

“grå” og ikke længere kan klikkes. Koden som gøre dette kan ses under “  

save(appointment){“ funktionen. Vi har også gemt vores “rooms” fra den forrige fil heri, så 
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andre filer kan kalde den her funktion uden at vi behøver at definere variabelen “rooms” men 

derimod bare kan skrive this.rooms for at få det nøjagtige samme resultat ud til alle. Dette 

gøre også at vi holder dette lidt mere overskueligt at ændre i fremtiden, i den betydning at hvis 

vi tilføjer eller fjerner rum, så skal vi ikke ændre det 20 forskellige steder, men kun 2 steder i 

dette tilfælde.  

 

EMPIRI 

Iterativ designmetode 

Vores projekt har gået meget ud på iterativ design, vi har i vores produkt arbejdet med nogle 

studerende, som vi har interviewet først før vi startede med at lave vores produkt, og derefter 

under produktionen hvor vi har lavet en prototype, hvor vi inddragede noget af den viden vi 

havde fået fra de studerende. 

Vi har til vores midtvejsevaluering med vores opponentgruppe fået noget feedback til vores 

tidligere prototype som vi havde udviklet i processing. En af de kommentarer vi fik var, at det 

ville være smart hvis man kunne book til en tidsperiode i stedet for at vælge nogle udvalgte 

tidspunkter manuelt. De foreslog også at man kunne lave en form for check-in system, så man 

viser at man faktisk er til stede på lokalet, så lokalet ikke bare sidder tomt hvis du ikke er til 

stede på lokalet. De foreslog også at en bruger kun skal være i stand til at book et enkelt lokale 

af gangen, fordi en person kan jo ikke benytte sig af flere lokaler på en gang. 

 

Vi har også spurgt nogle studerende om hvad de synes om vores endelige prototype vi når at 

lave. Bare for at finde ud af hvad der er gjort godt, og hvad der kunne forbedres hvis vi 

arbejdede videre med produktet i fremtiden. Generelt har stemningen været mellem de 

studerende som vi spurgte, at produktet har været en god forbedring over det nuværende 

system som vi har på Roskilde Universitet. 

Empiri fra spørgerunde 

Vi har de følgende svar fra vores spørgerunde på Roskilde Universitet hvor vi spurgte 9 

studerende om deres erfaring med det nuværende bookingsystem på Roskilde Universitet: 

 

1. Kender du til de nuværende bookingsystem? 

- 7 ud af 9 kendte til det nuværende bookingsystem. 

2. Bruger du det nuværende bookingsystem? 

- 5 ud af de 7 der kendte til bookingsystemet, brugte reelt bookingsystemet. 

3. Hvis du bruger bookingsystemet, hvor ofte bruger du bookingsystemet? 

- Benyttelsen af bookingsystemet varierede meget fra person til person, 2 af 

eleverne brugte kun bookingsystemet når de skulle have vejledermøde, hvilket 

var 5-6 gange per semester, mens de resterende studerende benyttede den 

flere gange om ugen til gruppemøder, eller lignende møder med forskellige 

grupper/klubber. 

4. Er du glad for det nuværende bookingsystem? 
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- Størstedelen af de studerende vi spurgte er ikke så tilfredse med det 

nuværende bookingsystem. Men 2 af det studerende fortalte at efter at have 

vænnet sig til systemet, synes de at det var okay at håndtere, men de havde 

svært ved at lære systemet til at begynde med. 

5. Har du nogle gange svært ved at finde et lokale? 

- 5 ud af de 9 som vi spurgte har haft problemer med at finde et ledigt lokale. 

6. Hvad synes du kunne forbedre det nuværende bookingsystem? 

- Vi har fået nogle forskellige forslag til hvordan booking systemet ville kunne 

forbedres. En af de studerende foreslog at det var svært at få et overblik over 

hvilket lokaler var bookede, fordi man skulle ind og tjekke hvert lokale manuelt 

for at finde ud af om det var booket. 3 af de studerende synes at der kunne 

skæres ned på hvor mange trin man skulle igennem, de synes det nuværende 

system var meget kompliceret at finde ud af. En af de studerende synes at det 

kunne være lettere at invitere gruppemedlemmer til din booking. En af de 

studerende bruger personligt ikke bookingsystemet, men har set eller lært fra 

andre at det krævet mange kliks at booke et lokale. 

7. Hvilket semester går du på? 

- 4 af de studerende går på 1. semester 

- 1 går på 2. semester 

- 3 går på 3. semester 

- 1 går på 1. semester af kandidat. 

 

Spørgerunder efter produktet: 

Vi har de følgende svar fra vores spørgerunde på Roskilde Universitet om hvad de studerende 

hver især synes om vores endelige bookingsystem, alt i alt spurgte vi  9 studerende om deres 

holdning til vores endelige bookingsystem: 

Os: Hvad synes i om vores Bookingsystem?: 

 

Person 1. 

Meget bedre og meget mere overskuelig 

  

Person 2. 

Rigtig flot app og et rigtig flot design problemet er bare at hele siden er på dansk men der 

hvor man søger står der submit så knappen skal også lige være på dansk også. 

  

Person 3. 

Det er en super flot app det er der ingen tvivl om, men æstetisk set tror jeg godt det kunne 

være bedre men udover det savner jeg mere en form for menu. 

 

Person 4. 

Jeres produkt er overskueligt og så snart man ser på det så ved man hvad det handler om, det 

er også et godt design. 
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Person 5. 

Jeg kan godt lide designet og det virker brugervenligt 

  

Person 6. 

Super flot, nogle ting kunne gøres lidt mere tydeligt, såsom hvilket lokale er jeg i gang med at 

book. 

  

Person 7. 

Jeg har ikke noget imod den, det er i hvert fald bedre end det vi bruger nu, men der er plads 

til en smule forbedring, jeg er ikke helt vild med farverne, men det er vel en smagssag. 

  

Person 8. 

Det ville jeg gerne hellere bruge i stedet for det vi bruger lige nu. 

  

Person 9. 

Jeg synes den virker meget bedre end det som vi bruger nu, og det er meget mere simpelt. 

 

Bookingsystem sammenligning: Roskilde Universitet mod 

Danmarks Tekniske Universitet 

Der er ingen diskussion om hvorvidt Roskilde Universitet trænger til at et nyt bookingsystem, 

men for at skabe et bedre billede, har vi valgt at sammenligne det bookingsystem der benyttes 

på Roskilde Universitet med det bookingsystem der benyttes på Danmarks Tekniske 

Universitet. Det første brugerne får øje på når de skal book et lokale er designet, designet 

spiller en stor rolle når det kommer til brugervenlighed. Derfor er det første punkt i 

sammenligningen designet på de to bookingsystemer. For at få en bedre forståelse af de to 

bookingsystemer er vi nødt til at lære begge bookingsystemer bedre at kende. Roskilde 

Universitet har valgt at placerer deres bookingsystem på studenternes Outlook, derfra vælger 

du kalender, derefter vælger du mødeindkaldelse hvor du bliver sendt til en anden side, hvor 

du skal udfylde nogle bokse med hvilket lokale der skal bookes og hvad tid du gerne ville have 

lokalet fra og hvornår du regner med at være færdig, efter alle disse felter er udfyldt så trykkes 

der på en tab som sender dig til en anden side hvor du kan se om lokale er optaget eller om 

den er ledig, og først der kan lokalet bookes. 
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Danmarks Tekniske Universitet har valgt at gøre det på en lidt anderledes måde. For at finde 

frem til deres bookingsystem søger du på DTU booking og derefter vælges der (Reserver 

grupperum og studiepladser – DTU Bibliotek) hvor du så kan se et bookingsystem, dernæst 

vælger du ledige lokaler, indtaster lokale og tid og derefter har du et oversigt over alle ledige 

lokaler som står til rådighed over flere dage. 
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I alt tog det os 7 klik at book et lokale på Roskilde Universitet, mens det blot tog os 3 klik at 

booke et lokale på Danmarks Tekniske Universitet, det i sig selv siger en del om 

brugervenligheden, og hvor lang tid det tager for at book et lokale på Roskilde Universitet. Det 

hele handler selvfølge ikke om hvor mange kliks det tager at book men også hvor nemt det er 

at finde rundt i. Designmæssigt klarer Roskilde Universitet det heller ikke godt, det er ikke 

nydeligt at se på, det er forvirrende og det ligger smidt rundt på siden. DTU på den anden side 
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klarer det bedre, det er nydeligt at se på, overhovedet ikke forvirrende. Det tog ikke mere en 

5 minutter at finde frem til hvordan man booker et lokale, hvorimod vi ingen ide havde omkring 

Roskilde booking system. Det krævede at vi spurgte om hjælp før vi overhovedet fandt ud af 

hvor man gjorde det. Der er ingen simpel vejledning, og det faktum at det nærmest ligger halv 

gemt inde i vores Roskilde Universitet Outlook kalender hjælper ikke særlig meget på sagen. 

Hvis der skulle sættes ord på hvad Danmarks Tekniske Universitet gør bedre end Roskilde 

Universitet så ville det være at de holder deres bookingsystem på et mere simpelt niveau, de 

undgår at gøre det kompliceret og samtidig hjælper det dem som skal bruge bookingsystemet, 

med ikke spilde tid på bookingsiden, og så står de tilbage med en funktionel side og en masse 

tilfredse brugere. Det modsatte tør siges om Roskilde Universitet, efter at vi havde snakket 

med en del studerende, var det største problem brugervenlighed og design. 

 

TEKNOLOGISKE SYSTEMER OG ARTEFAKTER: TRIN-MODELLEN 

TRIN-modellen fra Teknologiske systemer og artefakter (Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og 

Thomas Budde Christensen, 2019) er en model som kan bruges til at beskrive og analysere 

en teknologi. Modellen består af 6 trin, som hver har en forskellige rolle i hvad teknologien 

består af, og hvordan den har betydning som innovation. De seks trin lyder sådan her: 

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Trin 1 går ud på at beskrive de indre mekanismer som danner den teknologi vi analyserer, her 

beskriver man hvordan teknologien fungerer på et mere grundlæggende og dybere teknisk 

perspektiv. 

Trin 2 handler om teknologien som forskel til naturlige objekter, altså de menneskabte fysiske 

objekter af teknologien og deres egenskaber, og dette trin beskriver også at disse artefakter 

har en teknologisk betydning, som de er fremstillet for. 

Trin 3 handler om de forskellige konsekvenser teknologien kan have, som ikke var hensigten 

da man fremstillede produktet. Det kunne fx. være at en vindmølle larmede, eller ødelagde 

udsigten ude på havet. 

Trin 4 handler om de systemer som teknologien består af, og de systemer som teknologien er 

en del af. Det kan fx. være at en del af telefonens systemer kan være det telefonnetværk som 

en telefon bruger for at kommunikere med andre telefoner. 

Trin 5 handler om at lave modeller som enten fysisk eller konceptmæssigt kan beskrive den 

teknologi som man analysere, det kan enten være en målfast skitse, eller fx. et flowdiagram 

af hvordan en teknologi skal benyttes. 

Trin 6, det sidste trin handler om innovationen af produktet, hvorvidt produktet kan lykkedes 

at blive indført, og hvilket faktorer der står for og imod at denne teknologi bliver udbredt. 
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ANALYSE 

● Hvad kan vi se i forhold til den empiri vi har indsamlet? 

Vi havde i vores analyse spurgt 9 studerende på Roskilde Universitet hvad de synes om det 

nuværende system, og de svar vi fik tilbage viste i stor grad at dem som går på Roskilde 

Universitet kunne have god gavn af et bedre bookingsystem. Alle dem som vi havde spurgt 

havde på et eller andet tidspunkt været utilfreds med det bookingsystem vi har, og dem som 

synes det er okay nu havde også besvær med at først at lære det. Desuden så havde over 

halvdelen af dem vi spurgte haft problemer med at finde et ledigt lokale, så det ville være 

smart for os at skabe en måde så man nemmere kunne få overblik over hvor der er ledige 

lokaler henne og til hvornår de er ledige. På den måde vil det være lettere at finde et ledigt 

lokale som man kan book til det tidsrum som man ønsker at have. Vi spurgte også til hvad de 

studerende synes der kunne blive forbedret på Roskilde Universitets nuværende 

bookingsystem, og en af de studerende foreslog at vi kunne lave en bedre oversigt, som er 

præcis hvad vi også selv havde konkluderet. 

Vi har også lavet en sammenligning hvor vi sammenlignede det nuværende system på 

Roskilde Universitet, med det system som der benyttes på Danmarks Tekniske Universitet til 

at book lokaler. Mens vi sammenlignede de to systemer opdagede vi en funktion som var 

meget god: At man kunne søge efter ledige lokaler til en vis periode efter et specifikt tidsrum. 

Denne funktion er meget effektiv for de studerende kan finde et lokale som de kan bruge, hvis 

de ikke er så kræsne med præcis hvilket lokale de får. En af de andre vigtige ting som vi 

opdagede er at med Danmarks Tekniske Universitets bookingsystem er det meget lettere at 

få et overblik over hvilket lokaler der er bookede og hvilket tidspunkter de er bookede, der er 

en fuld tidsplan som viser at enten de valgte, eller alle lokaler er bookede, og hvornår de er 

bookede. Vi har med den erfaring valgt at lave en oversigt over hvilket lokaler der er bookede 

og planen var at det skulle vise hvornår det var ledigt til, så man kunne se om lokalet var ledigt 

i så lang tid som man havde brug for at arbejde. 

TRIN-MODEL - TEKNOLOGISK SYSTEMER OG ARTEFAKTER 

I det første trin i TRIN modellen som er Teknologiers indre mekanismer og processer kigger 

vi på den database some vi benytter. En database fungerer sådan at man tildeler hver lokale 

og tidspunkt man kan book i vores system, til en unik ID i databasen som man kan ændre 

værdien på til at være booket, og hvem den er booket af. På den måde kan vores system vide 

hvilket lokaler der er bookede, hvornår de er bookede, og hvem der har booket lokalerne. 

Det andet trin af modellen er Teknologiske artefakter, men da vores produkt er et stykke 

software har det ikke nogle fysiske konkrete artefakter som er en del af vores produkt. Et 

artefakt som benyttes i brug af vores produkt, er selve den computer man benytter til at have 

adgang til vores produkt, men computeren er ikke en del af vores produkt, men rettere et 

værktøj som benyttes til at kunne få adgang til vores produkt. 

Det tredje trin af modellen er Teknologiers utilsigtede effekter, og i den forstand havde vi blandt 

andet diskuteret med vores opponentgruppe til midtvejsevaluering om vores system kunne 

blive misbrugt i den forstand af at en person med dårlig hensigt kunne sagtens booke et lokale 

for hele ugen hvis de ønskede det og derfor optage lokalet for personer som reelt ville bruge 
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lokalet. Til denne problemstilling havde vi overvejet nogle forskellige løsninger såsom at 

forhindre en enkelt person i at booke mere end et specifikt antal tidsrum, og at de tidsrum de 

bookede på samme dag skulle hænge sammen, selvom det kunne have den tilsigtede effekt 

at nogle som skulle bruge det samme lokale flere gange på en dag, men ikke i samme tidsrum 

kunne have problemer fordi de ikke ville være i stand til at booke et lokale flere gange på en 

dag, og derfor ville være nødt til at booke det i hele tidsrummet inklusiv det tidsrum hvor de 

ikke vil benytte det. 

Det fjerde trin af modellen er Modeller af Teknologi, vi har ikke rigtig under udviklingen af vores 

produkt udviklet nogle typer for modeller, men en åbenlys man kunne indføre under 

planlægningen af hvordan programmet skulle fungere kunne udføres med et flowchart over 

de forskellige handlinger man kan udføre, og hvad de udfører. Vi havde overvejet at lave et 

flowdiagram, men tænkte at det var for sent, da vi allerede havde udviklet vores produkt til 

den tid. 

Det femte trin af modellen er Teknologiske systemer, og vores produkt er et indviklet 

teknologisk system hvor mange typer af teknologi bliver inddraget. For eksempel så skulle 

Roskilde Universitets SSO login i vores endelige produkt spille en rolle sammen med den 

database som vi har designet til at booke et lokale til den person som har benyttet loginen og 

gemme deres ID fra login under hvem der har booket lokalet for det valgte tidspunkt. Desuden 

så er vores produkt en hjemmeside som benytter sig af en internet browser for at vise vores 

hjemmeside, og kunne ikke virke uden at benytte en internet browser. Derfor er en browser 

også en vigtig del at det system som vores produkt bruger. 

Til sidst har vi det sjette trin som er Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Det 

er en vigtig del af vores produkt da vi gerne vil udbrede vores teknologi til at erstatte de 

nuværende bookingsystem som Roskilde Universitet benytter på deres universitet. Da vores 

produkt ikke er færdigudviklet endnu vil vi selvfølgelig ikke erstatte det nuværende system, 

men hvis vi færdigudviklede vores produkt og måske forbedrede det en smule mere, kunne 

det godt erstatte det nuværende system på Roskilde Universitet. Hvis vi skulle introducere 

vores system på Roskilde Universitet skulle vi igennem de fem trin af innovation-

beslutningsprocessen. 

Første trin er viden, hvor vi skulle informere Roskilde Universitet om vores bookingsystem, og 

om hvordan det er en forbedring over det nuværende system. 

Det næste trin er overtalelse hvor dem som står for booking systemet danner en holdning i 

forhold til vores booking system. 

Det tredje trin er beslutning, hvor dem som står for bookingsystemet på Roskilde Universitet 

skulle beslutte om de vil benytte vores bookingsystem eller ej. 

Det fjerde trin er implementering, hvor bookingsystem bliver indført som det nye system, og 

det bliver afprøvet i praksis. 

Det sidste trin er bekræftelse, hvor dem som står for bookingsystemet bestemmer om de vil 

beholde det nye system, eventuelt ud fra feedback fra brugerne som benytter det nye system. 
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DISKUSSION 

Det er en meget almindelig ting i vores tid at benytte sig af et system, der skal være med til at 

hjælpe os og give os et bedre oversigt. Vores bookingsystem skal være med til at skabe en 

bedre oversigt, og for at vores brugere får en så god oplevelse som muligt har vi undersøgt 

og læst os frem. Det vi b.la har benyttet os af til vores produkt og vores projekt er de fem 

gyldne regler (Rolf Molich, 2006). De fem gyldne regler er skrevet af Rolf Molich. Her taler han 

om hvordan man kan gøre sin hjemmeside mere brugervenlig, og hvordan man kan 

tilfredsstille flere med sit resultat. Vi har gjort forsøg på at følge Rolf Molichs fem gyldne regler. 

Han taler i sin første regel han kalder: “Kend din brugere” om at man skal kende sine brugere, 

det Rolf Molich mener med at kende sine brugere, er at man skal møde dem ansigt til ansigt. 

Det kan være med til at skabe et bedre overblik over hvad brugerne forventer at produktet skal 

kunne, og hvad der tilfredsstiller dem mest. Vi har derfor valgt at følge den første regel således 

så vi har stillet en del af vores kommende brugere hvad de godt kunne tænke sig vores produkt 

skal kunne, og hvad der er vigtigt for dem når det kommer til et bookingsystem.  

Rolf Molichs anden regel i den fem gyldne regler, som han kalder for: “Inddrag brugerne” hvor 

han taler om hvorvidt det er en god ide at inddrage helt typiske brugere fra starten af projektet 

og hvis man hele tiden arbejder med de samme typiske brugere kan de typiske brugere blive 

til eksperter, og man ikke bare skal få nogle personer til at godkende produktet når det er 

færdigt. Det vi har gjort som passer med Rolf Molichs anden regel er at vi to gange har haft 

møder med to vejledere samt vores opponentgruppe. Vores opponentgruppe og vejledere vil 

godt kunne komme ind under helt typiske brugere, og de har kommet med feedback og gode 

ideer til os undervejs, men aldrig siddet med os og arbejdet på vores projekt. Derfor er de ikke 

blevet eksperter inden for vores emne og deres ideer og holdninger bliver stadig talt som er 

de fra typiske brugere. Vi har undervejs lavede prototyper som vi har vist til de her såkaldte 

møder som vi har haft med vores vejledere og opponentgruppe, og efter hvert møde har vi 

arbejdet på vores produkt og endnu engang vist dem vores næste prototype. Til sidst står vi 

tilbage med et produkt som vi mener er vores endelige prototype.  

Rolf Molichs tredje regel, som han har kaldt for: “Test og ret produktet” taler han om at 

brugervenligheden forbedres af at få sit produkt testet af nogen og derefter forbedre sit 

produkt. Det vi har valgt at gøre er at spørge 9 studerende fra Roskilde Universitet om hvad 

de synes om vores projekt, efter at vi har fået vist dem hvordan det fungerer. Det har hjulpet 

os med at forbedre vores produkt så meget som vi nu kunne nå.  

I den fjerde regel som hedder: “ Lær af andre - Lad dig inspirere” taler Rolf Molich om 

inspiration, og hvor effektiv det kan være. Der kan både fås inspiration af gode ideer og dårlige 

ideer. Vi som gruppe valgte ud fra Rolf Molichs fjerde regel at sammenligne Roskilde 

Universitets nuværende bookingsystem, altså Roskilde Universitets booking system med en 

af vores nabo Universiteters bookingsystem, nemlig Danmarks Tekniske Universitet. Der var 

en masse ting Roskilde Universitet kunne lære fra Danmarks Tekniske Universitet, b.la 

brugervenlighed og design. Som Rolf Molichs fjerde regel siger, så kan man ikke kun få 

inspiration fra gode ideer men også dårlige, således så at du ser på et mindre godt produkt, 

og siger at sådan skal mit produkt ihvertfald ikke se ud. På samme måde har vi set på Roskilde 

Universitets bookingsystem og sagt at vi vil holde os så langt væk som muligt fra deres design 
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osv. Mens vi på den anden side har prøvet at lade os inspirerer af Danmarks Tekniske 

Universitet. Desuden har vi også set på en masse bookingsystemer fra nettet, altså 

bookingsystemer, som nogle ukendte brugere har lagt op for at hjælpe andre udviklere få 

inspiration af deres værk. 

Rolf Molichs femte regel der er kaldt for: “Koordinerer produktets dele” kan vi ikke rigtigt bruge 

i vores projekt, da vi ikke har flere end den ene side. Men hvis vi havde fået lavet vores produkt 

færdigt, så kunne vi helt klart inddrage den i vores projekt, da hans femte regel siger noget 

om hvordan man kan skabe en sammenhæng mellem de forskellige sider eller om siderne er 

ensartet. 

Vi har gjort brug af adskillige metoder for at forbedre vores produkt. Vi har b.la set og 

sammenlignet bookingsystemer, altså Roskilde Universitets sammenlignet med Danmarks 

Tekniske Universitet. Desuden har vi læst os frem til hvordan det er man bedst muligt kan 

gøre sit produkt brugervenligt, og hvordan man bedst muligt kan tilfredsstille sine brugere.  

 

Vi har blandt andet gjort brug af Steve Krugs (2013) ”Don't Make Me Think, Revisited” hvor 

han taler om brugervenligheden, og hvordan man kan få brugeren til at tænke mindst muligt. 

På billedet foroven ses der med ord og billedforklaring hvordan man kan gøre det lettere for 

brugeren og formindske tænkningen. På billedet skal det forestille at en person er i gang med 

at book en flybillet, og personen skal til at indtaste start og slut punktet for rejsen. Men så snart 

personen indtaster de første tre bogstaver af det sted som han gerne vil rejse fra, ser han at 

der dukker en masse muligheder frem under søgefeltet. Det hjælper personen med at sparer 

den tid som det ville tage at skrive hele navnet ind, og det hjælper med at gøre det hele meget 

mere flydende. Nok er det ikke meget tid han sparer, men det er sådan nogle små ting, selv 



 Booking System  
HumTek., 1. Semester  Gruppenr: V1924788337 
Roskilde Universitet  17/12/2019 
 

35 

de mindste ting der kan være med til at gøre det mere brugervenligt og en bedre oplevelse. 

Derfor valgte vi også at benytte samme metode som Steve Krug mener er med til at gøre 

produktet mere brugervenligt, så i stedet for at der dukker en masse lufthavne op under vores 

søgefelt, dukker der en masse lokaler op. 

 
 

Grunden til at vi mener at vores produkt er anderledes, eller for dens sags skyld bedre end 

Roskilde Universitets nuværende bookingsystem, er fordi vi har sat til formål at være så 

brugervenlig som muligt. Ikke nok med det har vi fokuseret på at gøre det så simpelt som 

muligt.  

 

På billedet foroven ses en hvordan vi i regner med at brugeren ser vores produkt, 

sammenlignet med hvordan brugerne rent faktisk kommer til at se vores produkt. Ud fra det 
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billede der ses foroven, som også er taget af Steve Krugs ”Dont Make Me Think” viser og 

fortæller os, at folk ikke bruger så meget tid som vi rent faktisk tror de gør. Derfor har vi valgt 

at designe vores produkt som vi nu har gjort, nemlig ved at farvelægge den på en bestemt 

mådes så brugerne ved så snart de ser siden hvordan deres øjne skal følge siden.  

 
Vi har valgt at toppen skal have farven mørkerød, så har brugerne en fornemmelse af at det 

må være der man starter med at læse, fordi den er så meget mere iøjnefaldende, og derefter 

bevæger øjnene en smule længere ned, hvor brugeren så får øje på hvilket lokale der er tale 

om. Derefter får de øje på alle de forskellige tidsrum man kan book lokalerne, der er farvet 

med lyserød. Altså vores side går fra en top med mørkerød, til en rød farve, til at slutte med 

en lyserød farve. Vi fandt ud af at brugerne ikke bruger så meget tid som udvikleren regner 

med, og det er derfor vores design ser ud som den gør: simpelt, iøjnefaldende og brugervenlig. 

Steve Krug kommer også ind på et andet emne som vi på Roskilde Universitet kan relatere 

en del. “Once we find something that works—no matter how badly—we tend not to look for a 

better way. We’ll use a better way if we stumble across one, but we seldom look for one.” 

(Krug, Steve, side 11, linje 17-19). Da Brugerne, altså studerende og undervisere ikke har fået 

mulighed for at benytte en anden bookingsystem som er bedre, har de været nødt til at benytte 

sig af det som de nu har og står til rådighed. Det er netop det som Steve Krug taler om i sin 

bog; at man kan lærer at leve med det der står til rådighed, selvom det ikke lige er det bedste 

på markedet. Men det er ikke ensbetydende med at man ikke hellere vil benytte sig af et andet 

bookingsystem der er mere brugervenlig, men det betyder bare at hvis man ikke støder på en 

bedre alternativ, så er man villig til at leve med det man har. Steve krug taler om en del om 

design i sin bog: “Don’t Make Me Think” og vi har ud fra hvad Steve Krug taler om i sin bog 

fokuseret på nogle ting i vores produkt for at gøre den mere brugervenlig, og for at give den 

den bedst mulige design. “Since a large part of what people are doing on the Web is looking 

for the next thing to click, it’s important to make it easy to tell what’s clickable.” (Krug, Steve, 

side 23, linje 17-18), det Steve Krug taler om her er at det der har klik funktionen skal gøres 

så tydeligt som muligt, det har vi tænkt over og løsningen var at bruge den samme farve til alt 

det man kan klikke, således så at vores produkt har en lyserød søg knap, lyserøde knapper 

med de forskellige tidspunkter man gerne vil book, og lyserød book knap som set forneden. 
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Alt dette er med til at hjælpe brugeren med at få det nemmere på siden. På denne måde kan 

brugeren ikke tage fejl af hvad der kan klikkes, og hvad der ikke kan klikkes. 

Vi i gruppen har valgt at benytte os af usability testen, også kaldt tænke højt test. Det har vi 

gjort af mange årsager, b.la for at se hvad vi kan forbedre i fremtiden, og hvordan det ser ud 

når nogen rent faktisk skal til at bruge vores booking system uden noget hjælp og forklaring. 

Vi fik snakket med vores vejleder Niels Jørgen Skjalholt som gik med til at lave en usability 

test af vores produkt, men vores ide var ikke kun at se det fra underviserens synspunkt, men 

også de studerendes. Derfor valgte vi også at gennemgå den samme usability test med en af 

de studerende. Vi var ikke helt imponeret med resultatet fra vores vejleders usability test, 

netop fordi at det ikke gik helt som vi havde regnet med. Vores vejleder havde svært ved at 

se hvilket lokale der var tale om. Det problem indså vi ikke før vi lavede usability testen med 

vores vejleder Niels Jørgen Skjalholt, årsagen til at vores vejleder ikke vidste hvilket lokale der 

var tale om, var fordi at lokale nummeret ikke var iøjnefaldende nok. Desuden stødte vores 

vejleder på et problem som vi overhovedet ikke havde tænkt kunne opstå. Vores vejleder 

vidste ikke helt om hvad der kunne klikkes og hvad der ikke kunne klikkes, men det med at 

vores vejleder klikkede nogle knapper som ikke havde klik funktionen kunne være fordi at 

brugere klikker en masse ting ud af ren nysgerrighed, og ikke fordi det ikke er tydeligt om det 

er en knap eller ej. Nok gik vores usability test med vores vejleder Niels Jørgen Skjalholt ikke 

som vi havde regnet med, men vores usability test med en af de studerende fra Roskilde 

Universitet, Ejaz Safi, gik rigtig godt sammenlignet med vores vejleder Niels Jørgen Skjalholts 

usability test. Ejaz Safi, der er studerende på Roskilde Universitet, fandt med det samme ud 

af hvordan vores system fungerede. Han fik booket et lokale uden problemer, han klikkede 

ikke forkert, altså klikkede han ikke på noget som ikke havde klik funktionen, og det gav os 

indtrykket af, at det måske gør en forskel om hvorvidt det er en underviser der bruger vores 

system, eller om det er en studerende. Grunden til det, er fordi at undervisere ikke selv booker 

det fleste at de lokaler de skal bruge til undervisningerne, mens de studerende selv står for at 

book lokaler til gruppemøder og andre aktiviteter. 
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KONKLUSION 

Vi har arbejdet med problemstillingen at designe en hjemmeside som gør det lettere for 

studerende at booke lokaler, samt få et overblik over lokalerne på campus. Vi har med vores 

produkt arbejdet med at lave et design som er brugervenligt og let at benytte for de studerende 

på Roskilde Universitet. 

Til at begynde med skulle vi finde ud af hvordan vi kunne gøre det nemmere at book lokaler i 

forhold til det nuværende system på Roskilde Universitet. Vi har i vores produkt inddraget teori 

fra Rolf Molich og Steve Krug til at skabe et design som er let og overskueligt for den enkelte 

bruger, hvor det ikke er svært at finde ud af hvordan det fungerer, og hvor man ikke skal tænke 

sig om før man finder ud af hvad man præcis skal gøre for at booke et lokale. Vi har med vores 

produkt designet en løsning hvor man bare skal søge på det lokale man ønsker, og så skal 

man vælge den tid man ønsker at book, og så har man booket et lokale. Det synes vi er en 

forbedring over de forrige system på Roskilde Universitet, hvor man skal ind og tjekke hvert 

lokale manuelt for at se om det er ledigt i den tidsperiode man ønsker, og derefter når man 

har fundet et ledigt lokale kan man endelig book lokalet. Desuden så er alt vores samlet på 

en enkelt hjemmeside, til forskel fra Roskilde Universitets system, hvor man skal ind på 

ressourcer for at vælge et lokale, og ind på Planlægningsassistent for at finde ud af hvornår 

lokalet er ledigt, og derfor mener vi at vores system er mere brugervenligt og overskueligt at 

anvende. Hvilket også bliver bakket op omkring de 9 personer vi spurgte. 

Vi har også arbejdet med hvordan vi kan skabe en bedre oversigt over ledige lokaler. Da vi 

lavede vores spørgerunde foreslog nogle af de studerende også at dette var noget som kunne 

forbedres i Roskildes Universets nuværende system, og dette synes vi har løst på en meget 

enkel måde ved at lave en oversigt på vores hjemmeside hvor man kan se hvilket lokaler der 

er ledige på det nuværende tidspunkt, hvilket vil sige hvad klokken er nu plus en time, så hvis 

man har brug for et lokale til at booke lige nu, så kan man finde listen af ledige lokaler ovre på 

højre side, og derefter kan du vælge det lokale på den normale vis, og booke det som normalt. 

En udvidelse af dette vil være at man kan trykke på de ledige lokaler for at den selv søger på 

lokalet, og at markere hvor længe det lokale er ledigt på listen til højre, så man ikke behøver 

at tjekke hvert lokale for at se om det er ledigt i for eksempel 3 timer. Dette vil gøre det mere 

brugervenligt og mere overskuelig.  

Til sidst har vi arbejdet med hvordan vi kan gøre det lettere at se når du har booket et lokale, 

vi har lavet det sådan at hvis lokalet er booket så er knappen ikke længere er aktiv og bliver 

farvet gråt for at signalere at lokalet er booket. Vi har ikke fokuseret på dette problem så stærkt, 

men dette kan i fremtiden udvides ved at gemme en oversigt over alle ens lokale reservationer 

på den individuelle brugers konto. Dette gøre at man har en nemmere måde at få en oversigt 

over hvilke lokaler man har booket samt tidsperioden som man har reserveret den i. Derudover 

kunne man lave en udskyd knap, som vil booke lokale en time eller mere frem. Hvis det ikke 

er muligt vil knappen være grå, og man kan holde musen over den for at se hvorfor man ikke 

kan reservere lokalet. Det kunne være at lokalet er reserveret efter dem eller at personen 

prøver at udskyde reservationen i 3 timer men der er en personen som har reserveret lokalet 

om 2 timer hvilket vil resultere i at knappen vil være grå og så advare med teksten “Lokalet er 
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reserveret om 3 timer”. Dette giver personen mulighed for at reservere lokalet i en time ekstra 

hvis de ønsker dette.  

 

Et bookingsystem er blot et system som man ikke bruger mere end et par minutter i løbet af 

en dag, eller det er ihvertfald så lang tid man regner med at bruge. Vi har for at skabe den 

bedst mulige oplevelse for vores brugere og for at sparer mest muligt tid gjort brug at nogle 

metoder. 

Et af de metoder vi har brugt er ved at komme i kontakt med vores kommende brugere, og 

finde ud af hvad de mener er med til at gøre en side så brugervenligt som muligt for dem eller 

hvad der er med til at gøre noget uoverskuelig. Vi fik indsamlet en masse forskellige svar fra 

de studerende på Roskilde Universitet, de svar som vi fik fra de studerende har vi snakket om 

og prøvet så godt som vi kunne at benytte os af. Ved hjælp af svarene fra de studerende kan 

vi gøre vores produkt mere brugervenligt og lave et produkt som de studerende og andre 

brugere der kommer til at benytte sig af vores bookingsystem er tilfredse med. Vi har desuden 

efter færdiggørelsen af vores produkt endnu engang stillet de studerende nogle spørgsmål, 

denne gang havde vi til formål med vores spørgerunde at de studerende kunne se på vores 

produkt og fortælle os om de gode og dårlige funktioner samt designet. Vi har taget de 

kommentarer som vi fik fra de studerende i betragtning og står tilbage med det produkt som 

vi i gruppen mener er tilfredsstillende for vores brugere. 

Desuden har vi gjort brug af en anden metode som hedder usability test, også kaldet tænke 

højt test. Grunden til at vi har valgt at indkluderer usability testen i vores projekt er netop fordi 

det er en god metode for at få et indblik i hvordan det ser ud når brugeren skal til at bruge 

produktet. Desuden kan det være med til at give kritik som udvikleren af produktet ikke havde 

tænkt over. Vi i gruppen valgte at bruge usability test på to personer, en underviser og en 

studerende. Med hjælp fra alle disse adskillige metoder kom vi frem til hvordan vi ville have 

vores produkt skulle se ud, men det var ikke nok. Vi havde brug for at se hvordan 

professionelle web udviklere gøre det, dvs. hvilke tanker og trin de overvejer for at nå deres 

mål. Derfor valgte vi bruge bogen “Don't Make Me Think” af Steve Krug. Bogen er lavet for at 

hjælpe udviklere med at lave deres produkt så brugervenligt som muligt. Bogen har været os 

til stor hjælp, og er et af årsagerne til at vi har et produkt som vi er tilfredse med. 

Et af de metoder som vi fandt særligt hjælpsom, var den sammenligning som vi lavede med 

Roskilde Universitets bookingsystem og Danmarks Tekniske Universitets bookingsystem. 

Sammenligningen som vi lavede mellem de to systemer gav os en bedre forståelse for 

hvordan vi ikke ville have vores bookingsystem skulle se ud når vi var færdige, men det gav 

os også en forståelse for hvordan vi gerne ville have vores bookingsystem til at se ud. På den 

ene side fik vi inspiration til vores booking system fra Danmarks Tekniske Universitet, og på 

den anden side blev vi mere og mere sikre på at vores bookingsystem overhovedet ikke skulle 

minde om Roskilde Universitets. 

Vi mener helt klart vi kan med vores booking system gøre det lettere for de studerende at book 

lokaler, netop fordi vores fokus var på at gøre produktet brugervenligt med et flot design. 

Forbedring er der altid plads til, vores produkt er ikke fejlfrit, men med det tid og arbejde som 

vi har puttet i det, så kan vi næsten ikke gøre det meget bedre. Desuden har vi også skabt et 

bedre overblik ved at lave en tabel ved siden af skemaet i vores produkt, hvor man kan se alle 

de ledige lokaler, altså kan vi konkludere at vi har svaret på vores problemformulering. 
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PERSPEKTIVERING 

Vi har i vores rapport allerede sammenlignet Roskilde Universitets bookingsystem med 

Danmarks Tekniske Universitets bookingsystem, men nu er det tid til at sammenligne det 

produkt som vi har fremstillet med det system som Roskilde Universitet allerede bruger. 

Vi vil starte med at kigge på layoutet af hvert system. Vi har allerede gennemgået både 

Roskilde Universitets system og vores eget en gang, men nu går vi lige hurtigt igennem det 

igen, for at opfriske hukommelsen. 

 

 
På Roskilde Universitets bookingsystem, skal man ind på kalenderen gennem Roskilde 

Universitets mail Outlook hjemmeside. Efter man har valgt kalenderen skal man lave en ny 

mødeindkaldelse. Derefter dukker det første af de to ovenstående figurer op, og du kan vælge 

et lokale under Ressourcer. Efter du har valgt et lokale, kan du gå ind og se om lokalet er 

booket, hvilken tid der er booket. 

Hvis lokalet ikke er booket kan du vælge den tidsperiode du gerne vil booke lokalet, og så klik 

send op i venstre hjørne, og så er lokalet booket i den tid som du har skrevet ind. 

 

Vores booking system består af lidt færre skærme, på vores bookingsystem bliver du mødt 

med en enkelt skærm som indeholder alt information om de lokale du har valgt. Med en søgbar 
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for at vælge et nyt lokale. Her kan man se alle de tider som er tilgængelige, og hvis tiden 

allerede er booket, er den tid blevet grå på skærmen. Til sidst kan man se til højre på skærmen 

hvilket lokaler som er ledige lige nu, hvis du har brug for et lokale nu, så du ikke behøver at 

søge gennem hvert lokale for at finde et som er ledigt. 

 
Det første vi gerne vil bringe opmærksomhed til, er forskellen på hvor let det er at finde ud af 

om et lokale er ledigt til at booke lige nu. På Roskilde Universitets system skal du gå ind og 

checke hvert eneste lokale manuelt for at finde ud af om der er et af dem der er ledige, mens 

på vores bookingsystem er der en oversigt over hvilket lokaler der er ledige lige nu. Den 

indførte vi fordi at under vores spørgerunde ville nogle af de studerende gerne have en bedre 

oversigt over hvilket lokaler der er ledige til at bruge. 

På Roskilde Universitets system er det lidt lettere at booke til fremtiden, da vores nuværende 

produkt ikke er særlig fleksibelt når det kommer til de tilgængelige datoer, med vores system 

kan man kun booke op til 4 dage frem (I vores prototype har vi haft nogle prædefinerede 

datoer), mens man på Roskilde Universiets bookingsystem kan vælge en dato i kalenderen 

så længe at lokalet er frit. 

Det betyder at Roskilde Universitets kalender er lidt mere fleksibel til hvornår man kan booke, 

men vi synes, og efter vi har spurgt nogle studerende på Roskilde Universitet synes de også 

at vores produkt er en del mere brugervenligt at benytte. Så for fremtiden ville det være en 

god ide at indføre en kalender i bookingsystemet, så man kan booke længere frem end bare 

de næste fire dage i ugen. 

Vi har fra DTU kigget på noget som vi synes var meget smart at indføre. Med deres system 

kan man vælge en dato, og så vil den vise alle de ledige tider i enten det valgte lokale, eller i 

alle lokaler. På den måde kan man se præcis hvornår man enten kan få hvilket som helst 

lokale næst, eller hvornår man kan få det lokale man ønsker. Vi har lidt inddraget dette system 

i vores, på den måde at man kan se alle de lokaler som er ledige lige nu, men det kunne 

sagtens videreudvikles til at vælge et specifikt tidspunkt som den tjekker efter, eller vælge 

nogle specifikke lokaler. 
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