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Povzetek
Momentic je mobilna aplikacija, ki svojim uporabnikom ponuja, da kategorizirajo
svoje slike, utrinke in ostale spomine in jih priročno shranijo v oblikovane albume v
aplikaciji. Uporabnikom ponuja več različnih predlog za različne priložnosti, lahko
pa ustvarijo svojo in jo tudi delijo z ostalimi uporabniki. Primerna je predvsem za
mlade, ki radi uporabljajo družbena omrežja in bi radi predstavili svoja potovanja,
doživetja ali pa le posamezne dele življenja. Le te lahko z aplikacijo ustrezno
oblikujejo, shranijo in delijo kot zgodbo. Na ta način lahko uporabnik svojo zgodbo
hitro najde, jo preprosto deli, pokaže in tudi natisne, ob tem pa lahko lokacije na
slikah umesti na interaktiven zemljevid znotraj zgodbe. Tako težko pozabi, kje je
bila kakšna slika posneta, ali pa zabeležen drug pomemben spomin.

Motivacija
V času epidemije so bili socialni stiki zelo omejeni in hkrati tudi potovanja. Vsi,
predvsem pa mladi, smo komaj čakali, da lahko spet potujemo in se družimo, kot
smo to imeli v navadi. Svoje dogodivščine, tako na potovanjih kot ob posebnih
priložnostih, pa seveda radi delimo z ostalimi. Motivacija za razvoj aplikacije
Momentic je uporabniku omogočiti ustvarjanje albumov iz fotografij potovanj,
doživetij ali drugih delov življenja, ki bi jih rad shranil in do njih vedno preprosto
dostopal. Uporabnik lahko z aplikacijo Momentic svojo zgodbo ustvarja
neposredno med samimi dogodivščinami, sprotno posodabljanje pa tako
omogoča, da posebni trenutki in doživetja niso pozabljena, svoje zgodbe pa lahko
kadarkoli takoj dostopa in jih deli oziroma predstavi drugim na različnih napravah.

Obstoječe rešitve
Trenutno na trgu ni aplikacije, ki bi ponujala vse navedene funkcionalnosti kot
enovito rešitev za uporabnika. Obstaja veliko družbenih omrežij, kjer lahko
uporabniki delijo svoje vsebine in prav tako obstajajo aplikacije, kjer lahko
uporabnik združuje in oblikuje svoje fotografije. Naša ideja združuje obe možnosti
in ustvarja naprednejši pristop k deljenju vsebin na družbenih omrežjih z
omogočanjem izvoza albumov v formate primerne za različne naprave.

Momentic
Uporabniku se po prijavi v aplikacijo prikaže domača stran, na kateri se nahajajo
predogledi zgodb vseh drugih uporabnikov, ki jih le-ta spremlja. Ob kliku na
posamezno objavo si lahko ogleda njeno vsebino, fotografije ter zapise, ki so jih
delili njegovi znanci. Hkrati lahko objavo všečka ali pa jo komentira. Poleg tega
lahko iz orodne vrstice kreira novo zgodbo, kamor shrani svoje fotografije in jih
opiše ter dogodivščine, povezane z njimi, umesti na zemljevid. Pri kreiranju izbere
predlogo, ki mu je najbolj všeč ter izpolne vse potrebne informacije za kreiranje
nove zgodbe, in ima tako takoj pripravljeno gradivo za deljenje lepih trenutkov s
ciljno družbo. Na zgodbo lahko označi ostale uporabnike, s čimer sporoča, da so
dogodivščino preživeli skupaj. Uporabnik ima prav tako možnost izdelave svojih
predlog za oblikovanje albuma, ki jih lahko javno objavi in jih uporabljajo tudi
drugi uporabniki.

Monetizacija
Monetizacija aplikacije bi bila izvedena z obsežnejšo različico, pro verzijo, ki bi v
nasprotju z brezplačno verzijo nudila več predlog in elementov za oblikovanje.
Vsekakor je naša želja, da se standardno obliko aplikacije ponudi kot brezplačno
verzijo, financiranje samega vzdrževanja ter dodatnega razvoja aplikacije pa se
nato realizira z dodatnimi funkcijami v aplikaciji.
Zanimiv pristop k različici pro se nam zdi tudi v smislu nagrade za uporabnike, ki
aktivno ustvarjajo predloge in jih javno delijo. S tem taki uporabniki izvedejo del
kreativnega razvoja in je primerno, da so za to nagrajeni. Vsekakor pa bi se ta
pristop realiziral v primeru, da je aplikacija med uporabniki dobro sprejeta in
pogosto uporabljena.

Nadaljnji razvoj
Trenutna različica aplikacije ima številne možnosti za razširitev in razvoj dodatnih
funkcionalnosti. Primarni cilj nadaljnjega razvoja je izgradnja skupnosti, v kateri je
uporabniku omogočena večja stopnja interakcije z drugimi, prav tako pa tudi s
samo aplikacijo. Uporabnik bi tako lahko sodeloval pri izdelavi samih predlog in
dodajal osebne elemente ter filtre, ki bi omogočali še večjo stopnjo interakcije,
povezljivosti in prepoznavanja v sami skupnosti.
Hkrati je cilj aplikacijo pripeljati do točke, kjer je njena vsebina dobra osnova za
kreiranje osnutkov potopisnih predavanj. Uporabniku bi bil omogočen izvoz
spominov ter doživetij kot urejen skupek fotografij in besedila, primernih za
nadaljnjo predstavitev ali pa celo v formatu tiska, za uporabnike, ki se želijo svoja
potovanja hraniti fizično v udobju lastnega doma.

