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Smarthome vraagt om Open Retail 
Bluepaper

Bijlage
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Costumer journeys zijn uitgewerkt voor de volgende twee 
use cases
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Use case  1: Smart Healthy Life Style
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Apparaat (voice & beeld) geeft door dat 
maaltijdensuggesties en 

boodschappenlijst gereed staan

Besturing pusht signaal 
via apparaat naar Erik 

Apparaat legt aanvulling 
aan in de boodschappenlijst 

en koppelt maaltijdopties 
en boodschappen terug 

Apparaat haalt en geeft 
(nieuwe) suggesties  aan

Retailers bevestigen aan 
platform ontvangst 

bestelling en dat zij deze 
zullen gaan leveren

Erik wordt 
getriggerd door zijn 

slimme voice
assistent 

Erik overweegt 
maaltijdsuggesties/ 
boodschappenlijst

Erik bevestigt 
maaltijdenopties en 

boodschappen 

Optioneel: Erik 
wijzigt 1 optie

Platform haalt agenda 
op en checkt aantal 

maaltijddagen 

Platform 
registreert/verzamelt 

maaltijdensuggesties en 
boodschappenlijst

Erik vult 
boodschappenlijst 

aan  (voice)

Platform haalt (nieuwe)
suggesties en 

boodschappenitems op bij 
leveranciers

Retailers bieden 
maaltijdsuggesties en 

bijbehorende ingrediënten 
(maaltijdpakketten) aan

Retailers bieden boodschappen 
items aan uit eigen assortiment 
of assortiment van producent 

(o.b.v. Erik voorkeuren)

Platform communiceert 
bestelling naar de 

verschillende leveranciers 

Apparaat registreert de 
bevestiging

S

Slimme koelkast vult 
boodschappenlijst aan uit assortiment 

leveranciers (obv Erik voorkeuren)

Erik wordt 
gevraagd of 

hij een 
maaltijd wil 

bereiden

Erik ontvangt 
notificatie van 

aankomst bezorger 
en opent deur op 

afstand  

Erik ontvangt 1 
levering van al zijn 

maaltijden en 
boodschappen

Erik wordt 
stap voor stap 

geholpen

Erik geeft 
ontevreden-

heid aan 

Erik ontvangt 
week-

overzicht

Apparaat geeft 
bevestiging 

van bestelling 
via voice

Bestelling wordt 
geleverd door 
bezorgers in 1 

keer  

Platform verzamelt 
bevestigingen en maakt 1 

notificatie voor Erik 
(uitgangspunt alles is er) 

Leveranciers 
leveren naar 
centrale plek 

Deelleveringen 
worden 

verzameld op een 
centrale plek 

Levering wordt 
klaargemaakt door 

centrale partij

Apparaat 
(beeld) vraagt 
Erik of zij een 
maaltijd wilt 

bereiden

Apparaat 
(beeld) laat 

recept zien en 
helpt met het 
bereiden van 
de maaltijd 

Platform haalt 
recept op bij 

maaltijd 
leveranciers 

Apparaat laat 
met 

weekoverzicht 
zien hoe gezond 

maaltijden 
waren 

Platform haalt 
‘gezondheids-

kenmerken’ op bij 
maaltijd 

leveranciers  

Slim deurslot 
opent deur 

naar berging, 
waar koelbox 

staat

Speaker 
registreert 
bevestiging 

correcte 
bestelling

Wallet (uitgegeven door 
platform) zet de 

bevestiging om in een 
betaalopdracht

Betaaldienstverlener (via 
wallet constructie) betaalt 

deelleveranciers uit op 
moment van leveren voor 

centrale levering

Bank debiteert het 
bedrag van de 

corresponderende 
rekening

Retailers 
leveren 
product 

informatie

Erik bevestigt 
(voice) dat de 

bestelling correct is 
geleverd 

Erik ontvangt 
wekelijkse kosten 

overzicht alle 
kosten (incl. 

boodschappen

Wallet houdt 
uitgave per 
categorie bij

Platform slaat 
voorkeuren/ontevred
enheid Erik op voor 

het algoritme

Betaling ServiceLevering

Retailers bieden 
boodschappen items aan 
uit eigen assortiment of 

assortiment van producent

Retailers bieden 
maaltijdsuggesties en 

bijbehorende ingrediënten 
(maaltijdpakketten) aan

Producenten geven aan retailer door welke boodschappen  
van het seizoen beschikbaar zijn

Producenten geven aan retailer 
door welke boodschappen  van 

het seizoen beschikbaar zijn
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Levering ServiceBetaling

Dunya wordt 
getriggerd 

om op 
vakantie te 

gaan

Dunya krijgt meerdere 
opties voorgesteld 

Dunya kiest uit opties 
voor basis pakket

TV showt 
vakantie 

bestemming

App laat basis 
overzicht zien

App laat extra 
opties 

overzicht zien

Platform haalt 
agenda op 

Platform haalt 
weersvoorspel-

ling op 

Platform haalt 
beschikbaar-

heid locatie op

App krijgt bevestiging 
Dunya binnen

App zegt dat er 
veel sneeuw 

ligt

Weer app geeft 
weersvoorspelling

Agenda geeft 
beschikbaarheid 

weer E-book leverancier krijgt 
bestelling via platform

Snowboard verhuur krijgt 
reservering via platform

Reisverzekering
krijgt aanvraag via 

platform

Dunya vraagt 
assistent om weers-

voorspelling en 
mogelijkheid op  
vakantie te gaan

App zegt met 
opties te 
komen

App krijgt 
vraag Dunya

Platform haalt 
basis opties op

Dunya kiest uit opties 
voor extra pakket

App krijgt bevestiging 
Dunya binnen

All-in-one tour operator 
krijgt reservering via 

platform

Platform krijgt 
bevestiging binnen

Platform krijgt 
bevestiging binnen

E-book leverancier 
geeft top 3 

thrillers door 

Snowboard 
verhuur geeft 
prijzen voor 

verhuur door

Reisverzekering
krijgt stelt opties 

uitbreiden 
wintersport 

dekking voor

S

All-in-one tour 
operator stelt basis 

opties voor

Platform haalt 
extra opties op

Dunya ontvangt ticket 
in email en e-book op 

kobo

Dunya wordt om haar 
mening over de 

vakantie gevraagd

App krijgt bevestiging 
via voice binnen

App vraagt Dunya 1 
review te geven

Ticket en e-book
worden direct 

geleverd via email

Snowboard en 
vakantiehuis worden 
op locatie geleverd

Platform regelt 
betaling in 1 keer

Tour operator wordt vooraf 
betaald

Alle retailers en 
producenten worden 
op hoogte gebracht 

van reviews

Alle retailers en 
producenten wisselen 

informatie uit met 
platform

Dunya geeft in één 
keer akkoord op de 

gehele betaling

Verzekering wordt d.m.v. 
verhoogde maandpremie 

betaald, wanneer geldigheid 
in gaat

Snowboard verhuur wordt 
na levering betaald via 

platform

E-book wordt direct betaald 
(en geleverd) 

Dunya ontvangt 
toegang tot huis en 

snowboard 

Platform regelt 
levering in 1 keer

Platform regelt dat 
Dunya’s voorkeuren 
worden bijgehouden

App ontvangt 
één review

Dunya geeft één 
review

Leverancier 
A

Leverancier 
B

Leverancier 
C 

Wallet incasseert in 1x het 
akkoord op betaling. De 

kosten voor touroperator en 
e-book worden direct 
geïncasseerd, terwijl 

snowboard en verzekering 
gereserveerd staan

Bevestiging 
verzekering wordt 

geleverd en gaat in op 
de dag van vertrek

Dunya ontvangt 
bevestiging van 

verzekering

Platform regelt dat 
reviews op juiste plek 

terecht komen

2 Use case  2: Smart Winter Wonderland


