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Yläpalkki ja siihen liittyvät näkymät

Yleinen asettelu on selkeä, eli navigointipainikkeet ja asiasisällön alue erottuvat
selkeästi. Logon keltainen väri toimii hyvin huomion kiinnittämiseen, koska väriä
ei ole käytetty muualla. Samoin pyöreät muodot on valittu hyvin huomiota
kiinnittämään, ja ympyröiden sijoittelu johdattelee katsetta kohti sivuston otsikkoa.
Logo ei kuitenkaan selkeästi kuvaa sitä, mitä sana Kepler tarkoittaa eikä kerro
mitään sovelluksen käyttötarkoituksesta käyttäjälle. Otsikkoa voisi tarkentaa tai
lisätä alaotsikko.

Yläpalkin sisällön asettelu ei noudata täysin yleisiä käytänteitä. Normaalisti
kielivalinta on oikeassa yläkulmassa, ja Kirjaudu ulos -painike on käyttäjänimen
alapuolella. Käyttäjäroolia ei yleensä näytetä käyttäjälle suoraan, koska käyttäjä
näkee vain omaan käyttäjärooliinsa liittyvät toiminnot eikä välttämättä ole muista
edes tietoinen. Fysiikan laitoksen tapauksessa esimerkiksi ohjaajan pitää nähdä
nopeasti, jos oikeudet ovat muuttuneet, joten käyttäjäroolin näyttäminen on
perusteltua.

Ilmoitustaulunäkymän toiminta ei ole selkeää. Siihen voi lisätä erillisen näkymän
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tai osion, minkä kautta uusia ilmoituksia voi lisätä. Ilmoitustaulunäkymään pääsee
sekä Ilmoitustaulu-painiketta että logoa painamalla, eikä mistään käy ilmi, että
kummastakin pääsee samaan näkymään.

Yläpalkin painikkeiden takana olevat näkymät (Ilmoitustaulu, Kalenteri, Omat
tiedot ja Apua) ovat asettelultaan hyvin erilaisia. Niitä kannattaa yhtenäistää.

Sivupalkki ja siihen liittyvät näkymät

Sivupalkista kannattaa poistaa väliotsikot ja ryhmitellä painikkeet siten, että
opiskelijan, ohjaajan ja pääkäyttäjän toimintoihin liittyvät painikkeet ovat omina
ryhminään. Kun jokin painike valitaan, pitää valinta korostaa, esimerkiksi
muuttamalla painikkeen väriä, jotta käyttäjä näkee nopeasti missä on.

Omat varaukset -näkymässä ylälaidassa olevat valinta-alueet ovat hyvin tiiviisti.
Ylälaitaan kannattaa lisätä hieman väljyyttä. Esille tuli kysymys siitä, pitääkö myös
perutut vuorot näyttää. Ainakin pääkäyttäjän poistama vuoro olisi hyvä näyttää.

Ohjausvuorot-näkymästä voi poistaa Muokkaa-painikkeiden sarake ja lisätä
toiminnallisuuden samaan näkymään. Voidaan käyttää esimerkiksi ikonia, mitä
painamalla saa esille statusvalinnat.

Käyttäjäroolien näkymä on nykyisellään sekava. Toimivampi voi olla hakuun
perustuva näkymä, tai vaihtoehtoisesti piilotetaan tarpeettomia toimintoja. Olisiko
parempi tehdä tietojen selausta ja muokkausta varten erilliset näkymät?

Jos listan tai taulukon riviä klikkaamalla saa esiin lisätietoja, kannattaa riville lisätä
pieni kolmio tai muu vastaava kuvake, joka havainnollistaa tätä toimintoa.

Projektiryhmä pohti, onko uuden vuoron varausnäkymä sekava. Näkymässä on
paljon toiminnallisuuksia peräkkäin, mikä tekee näkymästä raskaan uudelle
käyttäjälle. Myös tästä näkymästä voisi piilottaa tarpeettomia toimintoja, tai tehdä
niin, että lisää valintoja tulee näkyviin vasta, kun työ on valittu. Ryhmän valinta
-alasvetovalikolle tarvitaan kuvaavampi otsikko.

Muita huomioita

Alapalkki on turhan korkea. Lisäksi sille pitää määritellä taustaväri (esimerkiksi
sama harmaa mitä on sivun ylälaidassa), jotta se erottuu muusta sisällöstä.

Sovelluksessa on käytetty montaa eri väriä. Pitää käyttää vain muutamaa väriä,
jotta kokonaisuus on selkeä. Eri näkymissä on erilaisia lomaketyylejä. Jos ne
pystytään tekemään yhdenmukaisiksi, sivuston käyttö nopeutuu. Samoin
otsikoiden ja painikkeiden sijoittelu ja värit on hyvä yhtenäistää. Kannattaa
kiinnittää huomiota siihen, että sama väri ei tarkoita eri asioita eri näkymissä.


