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Doel van dit document 

Dit document beschrijft het grafisch ontwerp van de CATCHPlus widgets voor recommendation, 
login en rating. De widgets zijn in de vorm van mockups gepresenteerd. Aan de functionaliteiten die 
de mockups suggereren, kunnen geen rechten worden ontleend. De gesuggereerde functionaliteiten 
dienen enkel en alleen ter illustratie van het ontwerp. 

Het ontwerp 

Voor het ontwerp is uitgegaan van twee sturende gedachten: 

 De widgets moeten met minimale aanpassing in het ontwerp passen van de site waar ze 
geplaatst worden. 

 De widgets moeten een zeker visuele identiteit hebben, zodat de gebruiker herkent dat ze 
bij elkaar horen. Op deze manier kan de gebruiker aan de vormgeving herkennen dat de 
rating widget invloed heeft op de suggesties en de populariteit en dat het inloggen 
betrekking heeft op het geven van ratings. 

Deze twee richtlijnen spreken elkaar tegen. In het ontwerp is geprobeerd een gulden middenweg te 
creëren. Er is gekozen voor een kleurenschema in grijstonen met een enkele kleur, om de kans te 
verkleinen dat de kleur botst met die van de site waar de widgets geplaatst zijn. 

Voor het basisontwerp is gekozen voor de het sprekende groen van het CATCHPlus project zelf. Voor 
enkele sites zal dit ontwerp zonder toevoegingen volstaan. Voor het merendeel van de sites zal het 
voldoende zijn alleen de hoofdkleur aan te passen. Op deze manier vergroten we de kans dat 
gebruikers aan de vormgeving van de widgets op een nieuwe site herkennen dat ze al een account 
hebben, en zich niet opnieuw aan hoeven te melden. 
 
NB: Voor bepaalde elementen van dit ontwerp gaan we er van uit dat moderne browsertechnieken 
gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat alleen in moderne browsers het ontwerp er zo uit ziet als 
in deze afbeeldingen. In oudere browsers zullen bijvoorbeeld ronde hoeken recht worden of 
transparante randen niet-transparant worden. De widgets zullen er in deze browsers wel 
professioneel uitzien, en bruikbaar zijn. 
 
De verwachting is dat de hoeveelheid gebruikers die hiermee geconfronteerd wordt (gebruikers van 
Internet Explorer 8.0 of lager) binnen een jaar onder 10% zal vallen. Gebruikers van Internet explorer 
9 of hoger, Firefox, Chrome, Safari en Opera zullen het volledige ontwerp zien zoals in deze 
afbeeldingen weergegeven. 
 

Referenties 

[1] GridLine; CP01-Grafisch Ontwerp-v20110907-bijlage.zip; 07-09-2011 
[2] GridLine; Screenshots Widgets: Bij demonstratie sprintbijeenkomst 15 september 2011; 15-

09-2011 
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De gesuggereerde functionaliteiten in dit hoofdstuk dienen enkel en alleen ter illustratie van het 
ontwerp. 

Deze afbeeldingen geven een indicatie van het ontwerp. Voor implementatie (en nauwkeurige 
inspectie) dienen de PNG afbeeldingen gebruikt te worden. Deze zijn beschikbaar in het bestand 
CP01-Grafisch Ontwerp-v20110907-bijlage.zip ([1]). 

 

Deze mockup geeft het basis ontwerp van de widgets aan. De rating-widget (het hartje) is 
geblokkeerd, omdat de gebruiker niet is ingelogd. 
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Deze mockup geeft aan hoe de verklarende helpteksten er uit zien. 
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Wanneer de gebruiker mag raten (maar nog niet ge-rate heeft) is het hartje wit. 
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Als de gebruiker op het hartje heeft geklikt, wordt het hartje groen. Het collectiestuk wordt 
toegevoegd aan de favorieten van de gebruiker. 
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De knoppen van de user widget (registreren, inloggen, etc.) klappen uit tot tabs. Het ontwerp 
minimaliseert de gebruikte ruimte zodat gebruiker zich snel, zonder moeite en zonder de pagina te 
verlaten, kunnen registreren. 
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Het huidige veld krijgt een groene omlijning. De uitleg onderaan het formulier verandert met het 
geselecteerde veld. 
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De gesuggereerde functionaliteiten in dit hoofdstuk dienen enkel en alleen ter illustratie van het 
ontwerp. 

 

 

Het inlogscherm voor de User Profile Repository is eenvoudig.  
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Een ingelogde gebruiker ziet zijn profielgegevens in de vorm van tabellen. 
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Deze mockup illustreert hoe knoppen, linksen tabelrijen zich gedragen bij een mouse-over. (Zie knop 
Bewerken, kleur en vette tekst van eerste rij onder Favorieten.) 
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Bij het bewerken van de gegevens blijft de gebruiker binnen de pagina.



User Profile Repository Versie: 1.1 

Grafisch Ontwerp  Datum:  12-10-2011 

 

Vertrouwelijk GridLine B.V., 2011 Pagina 15 van 17 

 

 

Alleen als de geschiedenis functionaliteit is aangezet, wordt de geschiedenis van de gebruiker 
weergegeven. 
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Layout  

De widgets bestaan uit rechthoeken met afgeronde hoeken met een radius van 4px. De minimale 
marge is 8px vanaf de buitenrand.  

Er is geen heel strak grid aangehouden,maar de volgende afstandsschaal kan gebruikt worden om 
het ontwerp uit te breiden:  

 4px  
 8px  
 10px  
 12px  
 16px  
 32px  
 64px  
 128px  
 256px  
 512px  

 

Kleuren  

Wit #fff Achtergrond van velden 

grijs 1 #f2f2f2 Achtergrond van actieve tabs en uitlegblokjes 

grijs2 #616161 Lichte kleur voor onopvallende tekst op grijs 3. 

grijs 3 #414141 
Hoofdgrijs. Achtergrond van donkere blokken, tekstkleur van 
lichte blokken. 

grijs 3 
transparant 

rgba(41, 41, 41, 0.33) 
Transparante versie van grijs 2 (33%). Gebruikt voor de 
omlijning van lichte blokken (met achtergrond grijs 1). 

groen #cadb36 
Kleur voor actieve elementen (populariteit, rating, actief 
formulier-veld). 

Let op: zwart maakt geen deel uit van het kleurenschema. 
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Typografie  

De lettergroottes komen uit de Photoshop versie van het ontwerp. Het kan zijn dat in de omzetting 
naar HTML/CSS deze waardes aangepast moeten worden om visueel meer met het ontwerp overeen 
te komen. 

 

Omschrijving  Voorbeeld  Beschrijving  

Arial bold, 10px, 
grijs 3, all caps  

REGISTREREN | INLOGGEN | 
INLOGGEN MET ...  

Kopjes op lichte achtergrond. 
Actieve tabs. Uitleg blokjes.  

Arial bold, 10px, wit, 
all caps  

REGISTREREN | INLOGGEN | 
INLOGGEN MET ...  

Kopjes van niet-actieve tabs, 
kopjes overig. Knoppen.  

Arial bold , 10px, 
groen, all caps  

REGISTREREN | INLOGGEN | 
INLOGGEN MET ...  

Hover over links (alleen 
wanneer de tekst wit op 
donker is).  

Arial bold, 14px, 
grijs 3  

email—Uw e-mail adres 

wordt nooit getoond …  
Tekst.  

Georgia italic, 17px, 
grijs 3  

wachtwoord 
nogmaals  

Tekst in niet-geactiveerde 
velden  
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