
PROTOTYPING

Tjenestepakken leveres av underleverandør 
These Ways i samarbeid med NSCL. 



These 
Ways

These Ways er et innovasjon og design studio som 

levere løsninger innen Design-led Transformation, 

tjenestedesign, UX og Agile Coaching. Vi tar på oss hele 

prosjekter eller bistand av konsulenter til din 

organisasjon.

Vi bruker Design Thinking metodikk for å kunne forbedre 

en organisasjons arbeidsprosesser, designe nye 

arbeidsverktøy og digitale tjenester. 

Disse vil igjen være med å redefinere din organisasjons 

forretningsmodell. Våre tverrfaglige team har lang 

erfaring med å lage en løsning som  ikke bare KAN 

brukes, men som de ansatte eller dine kunder vil ELSKE 

å bruke.
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Hvem er vi i These Ways?
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Prototyping Low-Fi

«Fail fast - fail cheap» 

For å spare tid og ressurser starter man gjerne 

med hurtige håndskisser av skjermbilder. Med en 

slik Low-fi prototype sjekker vi tidlig at selve flyten 

i tjenestene blir korrekt designet. 

Etter hvert som informasjonsstrukturen blir klar 

byger vi en klikkbar versjon av prototypen. Denne 

versjon er bevisst uten farger, spesielle former og 

bilder. Slik får vi fokus på å teste så realistiske 

funksjoner som mulig, uten å gå i fellen om å 

diskutere farger og innhold.



Visualisering av konsepter styrker forståelsen av 

hvordan et mulig sluttprodukt kan se ut og fungere. 

Disse kan benyttes som beslutningsstøtte internt og 

som markedsføring eksternt.

Visualisering kan innhold elementer som

• Foto mock ups

• 3D modellering

• Animasjon

• Film

• Illustrasjon

Visualisering
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Praktisk informasjon

Innhold:

• Oppstartsmøte 1 time

• Statusmøter underveis i prosessen

• 1 planleggingsmøte på 2 timer

Leveranse: Prototype

• Avsluttende oppsummeringsmøte på 1 time. Levering av prototype som kan 

deles i egen organisasjon, og gi grunnlag for en potensielle tjeneste. 

Totalt estimert kostnad for prototyping 55.000,-

Alle priser er eks mva. 

Oppgitte konsulenter er med forbehold om tilgjengelighet

Aktiviteter justeres etter behov
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Tidslinje Prototyping

Varighet: 2 uker
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Vi tar med oss erfaring fra:



Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om hva pakken 
inneholder og hva laben kan tilby din bedrift.  

Karoline Blikra Mokleiv 
Forretningsutvikler 
Norwegian Smart Care Lab 
+47 92 414 043
karoline@valide.no

Marit Hagland 
Leder 
Norwegian Smart Care Lab
+47 452 61 799
Marit.h@valide.no 

Kontakt


