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Handy Blue - Modulbygge och expertintervjuer
Med detta brev vill vi berätta vad som händer i projektet Handy Blue. Högsommaren är
här och projektmedlemmarna i Handy Blue slutspurtar inför några veckors semester.
Etapp 2 i projektet börjar lida mot sitt slut och planen är att vi ska gå in i etapp 3 i
månadsskiftet augusti - september. Vi ska hinna med några saker innan dess.

Vad har hänt sedan sist?
Sedan ni fick förra nyhetsbrevet har det arbetats intensivt med expertintervjuer och
sammanställning av användarintervjuer. Vi har också börjat bygga en första modul till
systemet Handy Blue, det blir en fjärrkontroll som styr TV, DVD och stereo.
Under etappen har vi arbetat med att genomföra intervjuer i den så kallade
expertgruppen. I skrivande stund börjar vi närma oss målet på 10 genomförda intervjuer.
Semesterledigheter har försenat processen en aning men i mitten av augusti räknar vi
med att intervjuerna ska vara genomförda.
Under perioden har informationen vi fått in i den första intervjun med användare och
experter granskats, sorterats, vridits och vänts för att sammanfatta innehållet. Visionen
om ett avändbart hjälpmedel växer fram. Ytterligare nyanser i användarnas önskemål
blir tydliga och experterna har gett oss många aha-upplevelser. Fortfarande är det en
fjärrkontroll som står högst på önskelistan över moduler. På en delad andra plats hittar
man modul för mobiltelefon samt modul för styrning av dator.
Vår programmerare Sven-Olov Larsson har slutat här hos oss på Motion Control. Det
innebär att vi har sökt efter en ersättare till honom för att bygga den första modulen. Till
denna uppgift sökte vi bland våra egna programmerare och tyckte att uppgiften passade
bra för Christian Selander som nu knapprar på för fullt på tangentbordet för att få fram en
fungerande fjärrkontrolls-modul.
Vidare så väntar ett andra samverkansmöte på Post- och telestyrelsen i mitten av
augusti. Därefter ska vi komma igång med fälttesterna för den första modulen. Tre av
de åtta användarna kommer att få besök och då testas den första modulen i ett kortare
test under ungefär en timme. Vilka av deltagarna det blir är ännu inte bestämt, det hela
hänger lite på hur arbetet med att göra systemet kompatibelt med olika styrsätt utvecklar
sig. Till en början läggs programmet in i en dator för att sedan kunna flyttas över i en
annan enhet, exempelvis en surfplatta eller något liknande.
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