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Mobiele applicaties
Business aspecten, platformen en
gebruiksvriendelijk design

Kortrijk, 12, 19 en 26 mei 2015

Praktisch

Data en plaats

Dinsdag 12, 19 en 26 mei 2015,
van 18 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 17.45 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving

Schrijf in vóór 5 mei 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 400 euro.

Alumni en studenten van de opleidingen Integrale 
Productontwikkeling en Human Centered Design 
betalen slechts 360 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvin-
gen uit hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://kmo-portefeuille.be.

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest 
van deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

5 MEI 2015

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

SESSIE 3
Dinsdag 26 mei 2015

User experience van mobiele toepassingen.
Hoe hou ik rekening met de eindgebruiker?

door U-sentric

Vandaag hoort u de termen user experience en user centered design steeds vaker opduiken. Ook 
binnen het ontwerp van mobiele toepassingen is het belangrijk uw product, website, applicatie of 
service optimaal af te stemmen op uw eindgebruikers.

Tijdens deze sessie benadrukken we het belang van user centered design, dit gelinkt aan de user 
experience op de verschillende bestaande mobiele platformen. We geven toelichting bij de concrete 
mobile user centered design guidelines, enerzijds theoretisch, anderzijds met praktische voor-
beelden. U leert ook hoe dit toegepast kan worden bij het design en de ontwikkeling van apps om de 
gebruiksvriendelijkheid en user experience voor mobiele platformen te optimaliseren.

Om u bewust te maken welke impact de designkeuzes en mogelijkheden hebben op de gebruiker, 
leggen we de ervaring van de verschillende soorten en formaten van mobiele apparaten bloot. We 
tonen aan dat de principes van een mobile designproces afwijken van het designproces van een 
website en met welke factoren de ontwerpers moeten rekening houden vóór ze aan de eerste schet-
sen beginnen.

Vanuit deze grondige basis aan principes, mogelijkheden en verschillen wordt een mobiel design-
proces getoond, dat naadloos de user centered design principes integreert en werkt volgens een 
iteratief proces dat leidt tot een gewenst resultaat voor zowel ontwerper als gebruiker. 
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Mobiel internet is niet meer weg te denken uit 
onze samenleving. Het ondersteunt ons dagelijks 
leven steeds meer. Via smartphone en tablet 
bekijken we websites, zoeken we informatie, 
vergelijken we producten of diensten.
Voor professioneel gebruik worden steeds meer 
specifieke mobiele app(licatie)s ontwikkeld die 
de vele mogelijkheden gebruiken die het mobiel 
internet biedt. Deze apps hebben uiteenlopende 
toepassingen en worden ingezet met diverse 
doelstellingen.

Doelstelling

Voordat u een mobiele applicatie uitdenkt en 
ontwikkelt is het belangrijk stil te staan bij de 
diverse aspecten die daarbij komen kijken, en dit 
vanuit verschillende invalshoeken.
Deze korte opleiding geeft een introductie rond 
de ontwikkeling van mobiele applicaties en gaat 
in op de mogelijkheden, aandachtspunten en 
eventuele problemen.

Doelgroep

IT en business professionals die in contact komen 
met mobiele applicaties.
Andere geïnteresseerden die een introductie zoe-
ken over de mogelijkheden die apps bieden.

Organisatie

De werkgroep IT en de stuurgroep Wetenschap-
pen en Technologie van het Postuniversitair Cen-
trum van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
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SESSIE 1
Dinsdag 12 mei 2015

Mobiele productontwikkeling. 
Hoe benader ik als business professional het mobiele landschap?

door mevrouw Winnie Valbracht (Coördinatie & Business Development, Cronos Mobile)

Smartphones, tablets en in toenemende mate wearables, zijn niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Mobiele technologieën hebben een belangrijke en hoogstwaarschijnlijk blijvende 
impact op onze manier van communiceren en informatie delen, of het nu in de privésfeer is of in 
onze werkrelaties.

Wat betekent dit voor business en marketing professionals?

• Wat zijn de vragen waarmee u typisch geconfronteerd wordt?
• Hoe pakt u mobiele projecten aan?
• Welke expertise heeft u nodig?

Met behulp van inspirerende cases en voorbeelden banen we ons een weg door het mobiele land-
schap. 

SESSIE 2
Dinsdag 19 mei 2015

Mobiele platformen.
Hoe ga ik om met de diversiteit?

door prof. dr. Vincent Naessens  (departement Computerwetenschappen, KU Leuven Technologie-
campus Gent)

De markt van mobiele toepassingen – zowel voor business doeleinden als voor consumenten – 
groeit nog steeds erg sterk. De diversiteit van smartphone en tablet platformen vormt daarentegen 
een belangrijke uitdaging die de productiviteit tegenwerkt. Enerzijds moeten vaak verschillende 
platformen ondersteund worden. Anderzijds moeten de ontwikkelingskosten onder controle worden 
gehouden.  

Deze sessie focust op mobiele platformen en ontwikkelomgevingen voor mobiele apps. In een 
eerste deel worden verschillende strategieën en omgevingen toegelicht om mobiele apps te ontwik-
kelen. De keuze voor een specifieke ontwikkelomgeving hangt vaak samen met de expertise van de 
ontwikkelaar en het type app dat ontwikkeld wordt. Een tweede deel gaat in op de diversiteit van 
mobiele platformen vanuit het perspectief van veiligheid. U krijgt toelichting over de ondersteuning 
die hiervoor aan ontwikkelaars en gebruikers wordt aangeboden in de verschillende platformen.


