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Must have Gebruiker Dat de device de locatie van mij weet
Must have Gebruiker De kaart zien op de device
Must have Gebruiker De route zien

X Must have Gebruiker De bestemming kunnen inladen
 - Must have Gebruiker De bestemming kunnen invullen
- Must have Developer De navigatie naar de bestemming verkrijgen
- Must have Gebruiker De bestemming herhaald krijgen

Could have Gebruiker Mijn boarding pass kunnen inscannen

Must have Gebruiker De tijdsduur zien hoelang het duurt tot ik bij de bestemming aankom
Must have Gebruiker De vertrektijd van de vlucht kunnen zien
Must have Gebruiker In een oog opslag kunnen zien waar ik ben op de kaart

Should have Gebruiker De app niet mijn batterij leeg maakt
Should have Gebruiker Kunnen inzoomen op de route
Should have Gebruiker Een knop terug naar hoofdmenu

Could have Gebruiker Informatie krijgen over het vliegveld
Could have Gebruiker Weten op welke stoel ik zit 
Could have Gebruiker De winkels en andere locaties op de kaart kunnen zien
Could have Gebruiker Een waarschuwing krijgen wanneer mijn vlucht bijna vertrekt
Could have Gebruiker Een waarschuwing wanneer de verwachte reistijd te lang gaat duren



Zodat User Points Current stage

Ik weet waar ik ben 8 Done
ik weet hoe de omgeving eruit ziet 10 Done
ik weet hoe ik over het vliegveld moet navigeren 5 In progress
de locatie waar ik naartoe moet klaarstaat X
Ik zeker ben dat ik de goede kant op gaat. 8 In progress
De gebruiker hulp heeft bij het bereiken van zijn doel 13 In progress
Ik weet dat de bestemming goed is ingevuld 2
ik snel de app kan instellen op de goede locatie 20 Done

ik dan weet hoeveel tijd ik nog heb om andere dingen te toen 10 In progress
ik dan weet wanneer mijn vlucht vertrekt 13
ik niet moet gaan zoeken op de kaart waar ik mij momenteel bevind. 5 In progress

Ik mijn telefoon nog voor andere zaken kan gebruiken 10 Done
Ik beter kan zien welke weg ik moet nemen. 2 Done
ik altijd terug kan komen naar iets bekends als ik verdwaald raakt in de app 1/2 Done

ik een idee krijg van hoe het vliegveld eruit ziet. 10 In progress
ik weet waar ik moet gaan zitten in het vliegtuig 20
ik wanneer er tijd over is iets te eten kan halen 13
Ik weet dat ik moet opschieten 5
Ik niet mijn vlucht zal missen 13



Definition of done

De app moet de locatie van de gebruiker achterhalen
De kaart moet worden ingeladen en kan inzoomen/uitzoomen

De bestemming moet worden kunnen ingevoerd en verwerkt in de navigatie
Er moet via de app navigatie kunnen worden geopent. Hierin moeten de bestemming en de huidige positie worden meegegeven
De eindbestemming moet te zien zijn bij de navigatie

De app moet berekenen en laten zien hoeveel het tijdsverschil is tussen de aankomst van de persoon en het vertrek van het vliegtuig. 
De app moet de vertrek tijd van de vlucht latenzien in het overzicht
De kaart op de app moet goed geschaalt zijn zodat de gebruiker meteen kan zien waar hij/zij is. 

Alle relevante batterij besparende mogelijkheden beschikbaar in het framework zijn gebruikt. 
De route kaart die de route laat zien voor de navigatie moet zoombaar zijn.
Er moet een homeknop beschikbaar zijn zolang je nog in de app zit. 

Er moet op basis van het vliegveld waarvan de vlucht vertrekt informatie opgehaald worden over het vliegveld en de geschiedenis ervan
De app moet een plattegrond van een vliegtuig laten zien en je stoel inkleuren. 
Je moet op de kaart kunnen rondzoeken naar winkeltjes en hier heen navigeren
De app moet een notificatie sturen wanneer de vertrektijd van een vlucht bijna is aangebroken
De app moet berekenen wanneer de tijd van de navigatie langer zal duren dan de tijd voordat de vlucht vertrekt. 



Checklist Sprint 4 Legenda:
Dinsdag Done
User Stories maken Team Near completion
Planning poker Team In progress
Sprintbacklog opzet Damien, Stef Not started
Burndownchart Damien, Stef
Prototype opzet Youri

Donderdag
Burndownchart invullen Team
Sprintbacklog edit Stef
Onderzoeksopzet 2 Damien
Prototype beginnen Youri
Aanpassen + meer userstories Stef



Checklist Sprint 4 Legenda:
Dinsdag Done
Prototype afronden Youri Near completion
Testen prototype Damien, Stef In progress
Gegevens verwerken proto Damien Not started
Verslag beginnen typen Damien
App op mobiel zetten Damien,Youri
App bouwen Youri

Donderdag
Eerste testgegeven verwerk Damien, Stef
Toepassen test eerste prototype Damien, Stef
Blog updaten Damien, Stef
Verder werken aan prototype Youri



Checklist Sprint 4 Legenda:
Dinsdag Done
Blog updaten Damien, Stef Near completion
Test nogmaals doen; test 2 Damien In progress
Prototype aanpassen test 2 Damien,Youri Not started
Verslag testresultaten Damien, Stef
Presentatie Stef
Burndownchart bewerken Stef
Stakeholders Damien, Stef

Donderdag
Presenteren
Sprint 4 voorbereiden
Prototype navigatie afmaken Youri



Checklist Sprint 4 Legenda:
Dinsdag Done

Near completion
In progress
Not started

Donderdag



Werk te doen Realiteit
60 60
50 60
40 40
30 32
20 22
10 12

0 9.5


