Wireframes after feedback v2.0

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8: Uitgelicht Evenement

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

Volledige breedte van de pagina met afbeelding. De rechterkolom is een half doorzichtig
veld om de informatietekst te verduidelijken.

4: Social Elements:

Volledige breedte van de contentpagina met
links de afbeelding als 1/3e van het veld, en
2/3e met informatie. Door op IK GA te klikken plaats je een post op je hips & happening
dat je hier heen gaat, door op MEER INFO te
klikken kom je op het evenement’s specifieke
pagina.

Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

9: Content- ArtGuide

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8/9: ArtMag

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

Korte introductie over de Artmagazine, wat
het inhoudt en door wie het gemaakt wordt.

4: Social Elements:
Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

10: Like/share
Social media opties de op verschillende
plaatsen terug te vinden zijn om dit te delen
met je vrienden op facebook.
11: Uitgaves:
De mogelijkheid om ook oudere uitgaves van
de ArtMagazine te downloaden.
12: Laatste ArtMag
Afbeelding van de laatste artmagazine als

teaser om deze te downloaden.

Legenda
1: Logo:
ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.
2: 3: Login:
Snel inloggen met je e-mail adres en wachtwoord. kleine link om je wachtwoord te achterhalen.
3: over ArtPagina:
Korte introductie van de website.
4: afbeelding met een kunstwerk als teaser.
5: registeren
Snelle registratie waarna de gebruiker zijn/
haar account kan aanmaken en bij de eerste
login zijn profiel kan maken.

Legenda
1: Logo:

5: Rechterkolom Opkomende Evenementen

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.
3: Zoekfunctie & Social Elements
Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.
Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
4: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke instellingen en ruimte voor meerdere opties.

6: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.
7: Verkopen van je kunst:
Hiermee kun je voorheen online geplaatste
kunstwerken verkopen of veilen.
8:Artveiling:
3 kunstvoorwerpen die ieder 1/3e van de
content breedte innemen om meer op te vallen dan overige kunstvoorwerpen op de artplaats. kleine teaserafbeelding die naar de
pagina van het kunstwerk linken. Verder de
naam en het huidige bod er onder geplaatst
met een snelle “bieden” knop.
9: Artplaats
6 koloms grid met de kunstvoorwerpen die
te koop / tentoon gesteld staan. Door op de
afbeelding en/of de naam te klikken komt de
gebruiker op de pagina van het kunstvoorw-

erp.

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8: Inbox:

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

History van je berichten per contactpersoon
uitgelicht.
Je kunt makkelijk contactpersonen vinden
door de naam in te voeren in het zoekveld
waardoor er automatisch gefilterd wordt.

4: Social Elements:

9: Instant message stijl berichten.

Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.

Het contactpersoon uitgelicht aan de linkerkant en jouw berichten uitgelicht aan de
rechterkant.

5: Linker kolom:

10: Schrijf je bericht.
Snel en bondig een reactie sturen die direct
aan de onderkant van de conversatie komen
te staan.

Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8: Evenement Afbeelding

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

9: afbeelding van het evenement

4: Social Elements:
Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

De meest noodzakelijke informatie links uitgelijnd.
10: Over Arthouse
Informatie over het evenement, wie het organiseerd etc.
11: Ja ik ga! knop
Plaatst een post op je hips&Happening dat je
dit evenement bezoekt!

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8: Foto’s

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

Hier kun je foto’s van je kunst toevoegen en
verwijderen.

4: Social Elements:
Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

9: over kunst
Een kort verhaal over je kunstwerk vertellen,
hoe je tot dit kunstwerk gekomen bent, wat
was je inspiratie etc.
10: Informatie
Prijs,
afmetingen,
primaire/secundaire
kleuren, abstract/realistisch meter en materiaal in te vullen en op te slaan.

Legenda
1: Logo:
ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.
2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

er gecategoriseerd zijn je persoonlijke instellingen en ruimte voor meerdere opties.
6: Rechterkolom Opkomende Evenementen
De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8/9: Foto’s

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

De afbeeldingen van het kunstwerk in een
carousel met de volledige breedte van het
kunstwerk.

4: Social Elements:

Het verhaal wat de kunstenaar bij dit kunstwerk geplaatst heeft met de mogelijkheid om
te liken/sharen.

Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verd-

10: Over kunst:

11: Toon interesse:
Deze knop laat de kunstenaar weten dat jij
interesse hebt in dit kunstwerk zodat deze
contact met jou kan opnemen.

12: Extra informatie:
Het verhaal bij dit kunstwerk door te kunstenaar geschreven
13: Kunstenaar:
Wie heeft het kunstwerk gemaakt en meerdere van zijn kunstwerken:
14: Opmerkingen
Snelle reactie tonen van mensen wat hun
over het kunstwerk denken.

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8: Profielfoto & Informatie

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

9: Over Ronald
Extra informatie over dit persoon

4: Social Elements:
Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.
5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

10: Laatste kunstwerken:
Een kort overzicht van deze kunstenaar zijn
uitgelichte werken
11: Minimaliseren
Het profiel minimaliseren zodat de hips &
happenings centraal staan. De profielpagina start met de profielgegevens geminimaliseerd voor jezelf. Voor anderen start deze
met de profielgegevens gemaximaliseerd.
Dit omdat een ander meer interesse heeft in
wie dit persoon is, en jij meer interesse hebt

in je laatste hips&happenings.
12: Hips & Happening:
Korte berichten van laatste statusupdates in
een chronologische volgorde

Legenda
1: Logo:

stellingen en ruimte voor meerdere opties.

ArtPagina Linksboven uitgelijnt zodat de
linker uitlijning duidelijk wordt zonder dat je
een blok markering krijgt die de site vernauwd.

6: Rechterkolom Opkomende Evenementen

2: Menu:
ArtPagina ArtPlaats ArtGuide en ArtMag
duidelijk aan de bovenkant van de website
gepositioneerd. Door te klikken op een menuitem wordt de content gewijzigd en kom
je op de desbetreffende pagina welke aangegeven wordt door dikgedrukte letters bij de
actieve pagina.

De vijf dichtsbijzijnde evenementen in een lijst weergegeven. Door op de “lees meer..” de
klikken kom je op de evenement pagina terecht met alle informatie over desbetreffende
evenement.
7: ArtMag:
Kleine afbeelding die de laatste ArtMag laat
zien met een download knop aan de rechterkant zodat de ArtMagazine makkelijk als PDF
te download is.

3: Zoekfunctie:

8: Profielfoto & Informatie

Snelle zoekfunctie die zoekt naar kunstenaars, kunstvoorwerpen en evenementen.
Door te zoeken kom je op de zoekpagina met
meerdere zoekopties om zoekresultaten te
verfijnen.

9: Over Ronald
Extra informatie over dit persoon
10: Laatste kunstwerken:

4: Social Elements:

Een kort overzicht van deze kunstenaar zijn
uitgelichte werken

Icoon: contacten. snel zien wie je toegevoegd
heeft en welke contacten veranderingen hebben.

11: Opslaan.
Je gewijzigde gegevens doorvoeren/

5: Linker kolom:
Nogmaals de gebruikersgegevens en een lijst
met the features van de site zoals je TimeLine, je berichten, agenda, jouw kunst. Verder gecategoriseerd zijn je persoonlijke in-

12: Minimaliseren
Het profiel minimaliseren zodat de hips &
happenings centraal staan. De profielpagina start met de profielgegevens geminimaliseerd voor jezelf. Voor anderen start deze

met de profielgegevens gemaximaliseerd.
Dit omdat een ander meer interesse heeft in
wie dit persoon is, en jij meer interesse hebt
in je laatste hips&happenings.
13: Hips & Happening:
Korte berichten van laatste statusupdates in
een chronologische volgorde

