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O ActiveAdvice é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia - Programa AAL - e pelas agências
nacionais da Áustria, Bélgica, Holanda, Portugal, Suíça e Reino Unido.
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ACTIVEADVICE TESTES DE USABILIDADE

Os primeiros testes de usabilidade da plataforma
ActiveAdvice estão prestes a começar! Três iterações piloto
estão já planeadas. A plataforma será testada de forma
realista, mas em ambientes controlados, abordando em
primeiro lugar, as principais funcionalidades e, por último, a
solução completa. Os testes serão realizados primeiro com
os três segmentos identiﬁcados para o grupo-alvo de
"clientes" e, mais tarde, com empresas e representantes do
governo. Uma abordagem mista será adoptada e, entre as
técnicas previstas encontram-se a análise de tarefas, o
protocolo de avaliação ‘think aloud’, análise de vídeo e
questionários. Planeamos recolher métricas objetivas e
subjetivas, de forma a obter uma visão abrangente das
perspetivas dos usuários e ser capaz de reﬁnar ainda mais a
plataforma.

FAÇA PARTE DO ACTIVEADVICE - ‘CLOUD’ INTELIGENTE DE
PRODUTOS & SERVIÇOS AAL

Com o desenvolvimento do ActiveAdvice, empresas e
fornecedores de serviços são convidados a fazer parte da
nossa base de dados para apresentar as suas soluções
AAL para um público mais amplo! Esta será também uma
oportunidade de fazer parte do Serviço de Consultoria
Digital que está a ser desenvolvido pelo projeto
ActiveAdvice. Será também possível para as empresas
alcançarem os diferentes grupos de stakeholders. Neste

www.project.active advice.eu

momento, a inclusão de qualquer produto ou serviço é
gratuita, por isso não perca a oportunidade de se juntar a
nós. Se estiver interessado em mais informações,

@activeadvice_eu

contacte-nos em oﬃce@activeadvice.eu
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