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Besluitvorming Ondersteunende Oplossingen voor Zelfstandig Wonen
Door middel van een Intelligente Cloud voor AAL Producten en Diensten
AAL INFORMATIEBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS

EEN KRITISCHE BLIK OP BESTAANDE AAL, ZORG EN

ACHTERHALEN

SOCIALE PLATFORMEN

Om ActiveAdvice aan te laten sluiten bij de behoeften
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Ondersteund door
SOCIALE FUNCTIES EN INFORMATIE VOORZIENING

Een optie om de informatievoorziening binnen ActiveAdvice
te verbeteren middels feedback van gebruikers is de
integratie met functies uit sociale media die gewijd zijn aan
het uitwisselen van informatie binnen een gemeenschap. Dit
kan een gebruiker ondersteunen bij besluitvorming- en
selectieprocedures. Om deze reden worden drie sociale
functies onderzocht: als basis de optie om een beoordeling
en commentaar te geven op een stukje informatie, wat een
veel voorkomende functie is in e-commerce toepassingen
die gebruikers van feedback voorziet. Om sociale functies
naar een hoger niveau te tillen, sporen informatie platformen
aan op een interactieve gemeenschap die samenwerkt om
kennis op te bouwen. Een dergelijke gemeenschap kan
worden aangedreven door samen te werken aan de creatie
en kwaliteitswaarborging van informatie of voor het vinden
van een oplossing voor een concreet probleem. Het hoogst
geïdentiﬁceerde niveau van sociale interactie is de directe
uitwisseling van software of code, vaak gebruikt in de
ontwikkeling van software applicaties. Dit gaat echter voorbij
het toepassingsgebied van ActiveAdvice.

VERTROUWEN IN DIGITALE ADVIESDIENSTEN

Vertrouwen is van uiterst belang voor ActiveAdvice. Consumenten moeten de web services, de communicatie binnen
de gemeenschap en uiteindelijk ook de producten zelf
kunnen vertrouwen. Weten hoe je vertrouwen kun opbouwen en welke aspecten ten grondslag liggen aan online
vertrouwen zijn belangrijke verantwoordelijkheden. Het
vertrouwen in e-commerce is, in vergelijking met winkelen in
fysieke winkels, nog gecompliceerder en uitdagender.
Belangrijke factoren voor vertrouwen zijn positieve meningen van anderen en gebruiksvriendelijke interfaces.
Merknamen, online ervaring en bekendheid met een
omgeving zijn van minder belang. Samengevat speelt de
kwaliteit van een website ontwerp een cruciale rol voor
vertrouwen en heeft het de meeste invloed op het binden
met bezoekers die daardoor een website vaker raadplegen.
Deze bevinding wordt meegenomen in ActiveAdvice.
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