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CUSTOMER JOURNEY

Op dit online platform kan een terminaal ziek persoon
inloggen en beginnen met het creeren van een persoonlijk
en emotionele verzameling. Dit kan vanalles bevatten;
tekst, foto’s, video’s, muziek, recepten etc. Dit alles wordt
opgeslagen in de cloud. Na het overlijden zullen alle
herinneringen bij de juiste personen worden gebracht.
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Wat wil je doen?
VOOR
MITCHEL

FOTO’S

WIST JE
DAT?

FAMILIE
RECEPTEN

FAVORIETE
MUZIEK

CATEGORIE
TOEVOEGEN

Dashboard
De plek waar de gebruiker kan beginnen. Ingedeeld in
verschillende categorien die ze zelf ook nog naar wens
kunnen aanpassen. De gewenste categorie kan gekozen
worden om deze verder aan te vullen, of om het overzicht
te zien.
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Dashboard / Foto’s / Op het strand

Op het strand

foto’s
toevoegen

Voorkeursinstellingen

kies bestand
beschrijving

voeg toe

Foto’s & Albums
Wanneer bijvoorbeeld voor de categorie foto’s is gekozen,
kan er gekozen worden uit verschillende fotoalbums, zelf
samengesteld door de gebruiker. In dit voorbeeld het
album ‘Op het strand’. Hier zijn alle toegevoegde foto’s te
bekijken, kunnen nieuwe worden toegevoegd en is
aangegeven wie en wanneer de foto’s kunnen inzien.
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Dashboard / Wist je dat?

Wist je dat?

Voorkeursinstellingen

nieuw
weetje

Ik ook bang ben voor spinnen
Ik doe altijd wel heel stoer, wanneer de kinderen
vragen om een spin van de badkamer of slaapkamer
te halen, maar stiekem ben ik zelf ook...
Lees verder >

Papa vroeger op ballet zat
Echt waar! Hij was zelfs de beste van de klas, haha.
Ramon doet altijd wel heel erg stoer, maar diep van
binnen is hij nog steeds dat jongetje wat...
Lees verder >

Andere functies
Alle functies hebben uiteraard hun eigen speciﬁeke
toevoeging aan de hele verzameling. Er kan bijvoorbeeld
een categorie gemaakt worden met allemaal fun facts over
de gebruiker zelf of de familie. Alles is mogelijk met een
beetje fantasie en creativiteit. We willen de gebruiker hier
ook in stimuleren.

Wie heeft toegang?
Dit nalatenschap is uiteraard heel bijzonder, maar
voornamelijk persoonlijk. En niet alles is voor iedereen
bedoeld. Daarom is er een functie waarin per categorie en
item aangegeven kan worden wie toegang heeft om de
inhoud te bekijken. Ook kan er aangegeven worden vanaf
wanneer deze personen dat kunnen doen. Bijvoorbeeld
vanaf hun verjaardag of een bepaalde feestdag. Of zoals
een nalatenschap: na het overlijden.
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Mijn Profiel / Voorkeursinstellingen

Voorkeursinstellingen
Wie heeft toegang tot welke functie, en vanaf wanneer? Dit kan
altijd aangepast worden. Wij zorgen er voor dat het bij de juiste
personen terecht komt!

Categorie

VOOR
MITCHEL

Onderdeel

Wie heeft toegang

Vanaf wanneer

- Laatste woord

Mitchel

na overlijden

- Vergeet niet

Mitchel

na overlijden

- Fijne 18e verjaardag

Mitchel

21 - 08 - 2024

- Op het strand

Ramon, Mitchel, Lisa, Kees, Pieter,

nu beschikbaar

Emese, Remy, Kevin, Laura

FOTO’S

- Ons oude huis

Ramon, Mitchel, Lisa, Karin, Sven, Bas,

nu beschikbaar

Sem, Remy

WIST JE
DAT?

- Geboorte Mitchel

Ramon, Mitchel, Lisa

nu beschikbaar

- Trouwen & Huwelijksreis

Ramon, MItchel, Lisa

nu beschikbaar

- Voor Ramon

Ramon

na overlijden

- Ik ook bang ben voor

Lisa

na overlijden

Mitchel, Lisa

na overlijden

Ramon, Mitchel, Lisa

23 - 12 - 2021

Karin, Emese, Laura

na overlijden

Lisa

01 - 01 - 2021

Lisa

na overlijden

spinnen
- Papa vroeger op ballet
zat
- Hier ligt een verrassing
voor jullie
- Jullie mijn beste
vriendinnen zijn

FAMILIE
RECEPTEN

- Het geheim van de chili:
Ananas!
- Hoe ik altijd de broccoli
zo k

