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Handy Blue - Uppstartsfasen avslutas

Med detta brev vill vi berätta vad som händer i projektet Handy Blue. Utanför fönstret
slår sommaren ut. Det är dags att börja planera semester och sommaraktiviteter.
Projektet Handy Blue går dock inte in i sommartempo riktigt än. Nu ökar vi hastigheten
i projektet genom att stänga etapp 1 och gå vidare till etapp 2.

Vad har hänt sedan sist?
I slutet av april och i början av maj arbetade projektgruppen intensivt med
etappredovisningen av projektets första etapp. I detta ingick en presentation på PTS
samt en skriftlig rapport som beskrev projektets status kontra planeringen.
I mitten av maj hölls den sista av åtta intervjuer med deltagarna i användargruppen.
Alla deltagare har nu gett oss ett första arbetsmaterial genom sitt deltagande i
användarintervju 1. Materialet sammanställdes och en preliminär lista med de mest
önskade funktionerna kunde tas fram.
Högst upp i listan över önskade moduler finner vi en multifjärrkontroll som kan styra
all utrustning som styrs av infrarött ljus - IR (bl.a. TV, stereo, dörröppnare och DVD).
Användaren vill ha en bärbar enhet som ersätter flera andra enheter. Även önskemål om
extra funktioner så som dagsplanering, klocka och talsyntes efterfrågas.
Intervjuerna med deltagare i expertgruppen har i skrivande stund inte påbörjats. Vi siktar
på att utföra dem under juni månad. Projektgruppen kommer snart att åter kontakta
deltagarna i expertgruppen för att planera in ett första intervjutillfälle.
Vi söker fortfarande efter fler deltagare till expertgruppen. Känner du någon som kan passa
i gruppen får du gärna höra av dig till oss på Motion Control och projektet Handy Blue.
Parallellt med arbetet kring expertgruppen kommer en första modul att byggas. Om inte
kommande intervjuer påvisar annat kommer den första modulen bli en fjärrkontroll för TV
som sedan kan byggas ut för att kunna styra andra IR-styrda enheter.
Under etappen kommer tre av personerna i användargruppen väljas ut för att testa
systemet. De kommer då att få hem en enhet som de testar, utvärderar och analyserar. De
eventuella brister som upptäcks kommer att åtgärdas och enheten kommer åter att skickas
ut till användarna för fortsatt användning och testning tills vi har en fungerande modul.
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