Project Log 8 september 2016:
V = Voor dat de projectgroep bij elkaar kwam.
??? = Tijd niet geregistreerd

Tijd

Event

V

Voortgang en ideën besproken.

13:19

Daily Standup.

13:19  13:40

Besproken wat iedereen ging doen. Kanten maakt TLE_Project_Logs aan.

13:40

Aristide werkt aan zijn SWOTanalyse en begint daarvoor aan het
marktonderzoek, via een brancheonderzoek.

14:40

Aristide doet onderzoek naar jaarrekeningen .

14:48

Aristide hervat zijn brancheonderzoek.

15:58

Vooruitgang en ideëen besproken.

X > 15:58

Wordpress Blog aangemaakt.

X > 15:58

Taken voor volgende keer besproken.

Project Log 13 september 2016:

Tijd

Event

X < 11:17

Arstide heeft trends gezocht voor het branche onderzoek.

X < 11:17

Elkaars SWOT analyses samengevoegd en presentatie gemaakt.

X < 11:17

Aristide heeft algemene natuur problemen genoteerd

11:17

Voortgang en ideëen besproken.

11:30

Aristide past de slides aan en bereid zich voor op de presentatie

X < 13:25

Naar presentaties van andere geluisterd en zelf gepresenteerd.

Project Log 20 september 2016:
Tijd

Event

X < 11:45

Aristide had geen stroom en kan daardoor niet op zijn laptop werken, hij
had ideeën met andere projectleden besproken. Daarna was hij zijn snoer
gaan halen, hierbij was hij langs de Botanische Tuin Kralingen gegaan
om te netwerken.

11:45

Aristide neemt de blog posts van iedereen door en past zijn eigen logs
aan.

12:00

Gastspreker van de KVK.

12:50

Aristide vervolgt de taak die hij hiervoor deed.

13:24

Aristide doet onderzoek naar mineralen om inspiratie te krijgen.

13:40

We bespreken de mogelijkheid om naar de dag van innovatie te gaan, en
plannen deze in.

14:00

Besproken wat we tegen experts/bedrijven/potentiële gebruikers zouden
zeggen en dit in mails en forum post’s verstuurt.

14:51

Potentiële gebruikers proberen te bereiken via forums

15:51

Aristide update Trello

15:53

De projectgroep zet alle aannames in een document om als vragen aan
de doelgroep te geven

16:19

Aristide update Trello

16:22

Aristide en Guus maken een enquête om de aannames te onderzoeken.

