
Just Peachy App Ontwerp 

Mockups 

Peachy was het eerste idee met een minimale uitwerking om het concept over te kunnen 

brengen naar de groep. Een eerste conceptuele mock-up was een berichtenapp waarin de 

afbeelding die verstuurd werd, vervaagd als preview stond. Wat later bleek is dat dit de aard 

van de afbeelding buiten de app laat zien, zelfs met de vervaging.  

 

 

Nadat het idee van Peachy meer richting begon te krijgen, er onderzoek was gedaan en een 

enquête was uitgezet, zijn er wireframes van de applicatie voor ogen gemaakt. De keus voor 

deze manier van prototyping in combinatie met schetsen kwam voort uit de nog ontbrekende 

huisstijl, daarnaast ontbraken nog veel van de key features in de eerste ontwerpen.  
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Peachy 1.0 

 

Just Peachy 1.0 bestond uit een combinatie van de Apple foto-app en Snapchat. De ontwerpen 

waren wat losstaand en er ontbraken key-features, niets onderscheidde de app van de 

mogelijke concurrenten in deze fase. Daarnaast bleek uit informele veldtesten op basis van 

het nut van UI elementen, dat de UI te druk was en dat veel functionaliteiten zoals stickers en 

tekst leuk zijn, maar geen meerwaarde bieden.  

 

Just Peachy 1.1 

Just Peachy 1.1 was gefocust op het 

ontwerp van een galerij. Dit ontwerp ging 

uit van een masonry om de library te 

vullen, echter vanuit hoe andere foto-apps 

omgaan met het verwerken van foto’s 

bleek dit design niet gebruikersvriendelijk. 
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Just Peachy 2.0 

 

 

 

Just Peachy 3.0 
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Vanuit kleine aanpassingen en experimentatie in 2.0, lijkt Just Peachy 3.0 sprekend op de 

uiteindelijke uitgewerkte schermen. Vanuit 2.0 kwam de feedback vanuit het bedrijf dat het 

ontwerp erg op Snapchat leek. Daarnaast fungeerde de buttons beter in een centrale bar 

onderin voor consistentie. Ook schoonde het de drukke UI van 2.0 op. 

MoSCoW 

Vanwege de druk die op een Pressure Cooker staat, is er vanuit de MoSCoW-methode 

omgegaan met bepaalde app features die tijdens discussies en feedback naar boven kwamen. 

Foto’s = foto’s en video’s 

Must have Should have Could have Won’t have  

Foto’s maken  Download logs van 

notificaties 

(privacy) 

Emoji’s als 

stickers 

plaatsen op 

foto’s 

FAQ* 

Foto’s verzenden naar een 

andere app gebruiker 

Instellen van tijd 

beschikbaar foto’s 

Text op foto’s 

plaatsen 

Privacy 

statement* 

Een foto kunnen delen via 

berichten apps 

 

Overzicht met 

meldingen van 

bekeken- en 

ontvangen foto’s 

Log-in 

scherm 

Log-in 

Rich media berichten app 

link met filter over foto 

Switch camera 

button 

Beginners 

guide 
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Fotogalerij 

ontvangen/verzonden 

Voeg foto’s toe 

vanuit galerij 

FAQ* 
 

Filter over afbeeldingen in 

galerij 

Contacten pagina 
  

Logs & notificaties met 

wanneer iemand de foto 

geopend heeft  

   

Zoeken naar gezichten met 

jouw facescan 

   

Claim ownership 
   

 

*Wel aangegeven in mogelijke app prototype, maar is geen klikbare optie 
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App features & schermen 
 

 

Facial Recognition Login & Register 

Als een gebruiker een link aanklikt terwijl hij de applicatie nog niet heeft, kan hij hem 

downloaden in de appstore. Bij opening wordt het gezicht van de gebruiker “gescand”. Hier 

maakt de applicatie met honderden punten een polygon model van het gezicht om in de 

loggen en voor de “find face”-feature. Ook wordt er gevraagd naar een username, waarbij 

wordt ontmoedigd echte namen te gebruiken 

 

Vault (menu) 

Vault is de landinpage na de login/register. Deze pagina bevat alle gemaakte foto’s van de 

gebruiker in een galerij-vorm. Ook kan de gebruiker deze foto’s aanklikken en editen of 

verwijderen.  

 

Available/received media (menu) 

Hier kan de gebruiker zijn/haar ontvangen foto’s van anderen bekijken. Alleen de foto’s die 

beschikbaar zijn (i.v.m. het tijdslimiet op sommige foto’s) zijn hier in een galerij-vorm te zien.  

 

Camera (menu) 

De button in het midden van de menubalk. Hiermee maakt de gebruiker foto’s of video’s in de 

app. Bevat functionaliteiten als een instelbare houdbaarheidsdatum voor de gemaakte foto 

en een foto-timer om de camera goed te richten. 

 

Contacts (menu) 

Een pagina voor gebruikers om contacten toe te voegen in de app, te editen of verwijderen.  

 

Settings (menu) 

In settings zijn verschillende instellingen van de app aan te passen. Een speciale functie is het 

kunnen opvragen wanneer iemand je foto heeft bekeken, zo heb je inzicht in hoe vaak en 

wanneer iemand een foto heeft geopend. Dit in verband met mogelijke rechtszaken omtrent 

het thema wraakporno, mocht een andere gebruiker tot extremen zijn gegaan om de privacy 

te schenden.  
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Find your face (Vault & Available/Received) 

Een functionaliteit om eigenaarschap te kunnen claimen op foto’s waar de gebruiker op staat. 

Na de claim kan de gebruiker de video editen of verwijderen.  

 

Blur face (Available/Received 

Op het moment dat een andere gebruiker een ontvangen foto wil bekijken, moet het gezicht 

van de gebruiker te zien zijn via de camera. Dit om mogelijke foto’s maken van het scherm en 

het laten zien aan anderen te voorkomen.  

 

Uitwerkingen  
De uitwerkingen van Just Peachy zijn geleidelijk aangepast naar mate het project vorderde. 

Sommige functionaliteiten zijn aangepast (zoals facial search) en ontwerpen zoals de Vault 

verbeterd.  

 

Het klikbare prototype voor de presentatie is hier te vinden: 

https://xd.adobe.com/embed/15690033-828a-4ae9-7f66-e2cef2d719c6-6358/?fullscreen 

 

Het volledige prototype is hier te vinden: https://xd.adobe.com/view/9c5721c8-eecb-4fab-

56fe-b8755aa6d007-ea66/?fullscreen 

 

 

 

Iteratie 1 

     
 

https://xd.adobe.com/embed/15690033-828a-4ae9-7f66-e2cef2d719c6-6358/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/9c5721c8-eecb-4fab-56fe-b8755aa6d007-ea66/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/9c5721c8-eecb-4fab-56fe-b8755aa6d007-ea66/?fullscreen
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Iteratie 2 

     
 

Iteratie 3 

     
 

Iteratie 4 (presentatie & Clickable) 
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