
Nr. Funktionelle og tekniske krav til KGLapp, version 1 Område
1 Appen skal køre native på iOS, men skal også kunne porteres til Android Generelt

2 Teatrets billetsystem skal være integreret, så følgende data hentes og opdateres derfra:

Billetter, herunder placering, dato, tidspunkt og sted

Kundeoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, billethistorik og loyalitetsfordele,

login

Generelt

3 Appen skal integreres med teatrets mobiloptimerede købsflow til billetter (baseret på Episerver CMS) Generelt

4 Brugeren skal kunne logge ind én gang og få adgang til alle funktioner, også billetkøb. Generelt

5 Det skal være muligt at autorisere betaling med fingeraftryk (og ansigtsscan) Generelt

6 Appen skal kunne videreudvikles og udvides med yderligere funktioner, herunder af ekstern udvikler Generelt

7 Det skal være muligt at gemme betalingsoplysninger så de kan bruges igen ved efterfølgende køb Generelt

8 Brugeren skal kunne vælge at logge ind med fingeraftryk (og ansigtsscan) Generelt

9 Teatrets købsflow til billetkøb skal være integreret i brugerrejsen, så kunderne kan bruge det uden at forlade appen Billetter

10 Appen skal kunne generere og vise digitale billetter i et standardiseret, mobiloptimeret format, f.eks. pkpass Billetter

11 Det skal være muligt at betale for køb af billetter, med Mobile Pay og (gemt) kreditkort Billetter

12 Billetterne i appen skal forsynes med QR-koder der kan læses af teatrets billetscannere Billetter

13 Brugeren skal kunne dele de digitale billetter med venner og familie via email, sms etc. Billetter

14 Brugeren skal have hurtig adgang til billetter til hendes næste og kommende forestillinger Billetter

15 Brugeren skal kunne tilføje kommende forestillinger til sin kalender Indhold

16 Brugeren skal kunne dele kommende forestillinger med sin ledsager Indhold

17 Brugeren skal have nem adgang til sine medlemsfordele, herunder gratis drikkevarer og rabat på billetter og F&B Medlemsfordele

18 Brugeren skal have adgang til - og kunne indløse - særlige medlemstilbud, f.eks. ekstra rabat på udvalgte forestillinger Medlemsfordele

19 Brugeren skal kunne se hvor mange penge hun har sparet ved at være medlem af teatrets fordelsprogram Medlemsfordele

20 Appen skal kunne integreres med teatrets POS-system Pausebestilling

21 Appen skal kunne bruges til at købe F&B-varer, primært drikkevarer, i teatrets forhuse Pausebestilling

22 Brugeren skal kunne forudbestille og betale F&B-varer så de kan afhentes før forestillingen eller i pausen. Pausebestilling

23 Brugeren skal kunne se hvor de bestilte F&B-varer kan afhentes i forhuset Pausebestilling

24 Brugeren skal kunne finde sin F&B-bestilling i appen Pausebestilling

25 Brugeren skal kunne bruge medlemsfordele ifbm. bestilling af F&B-varer, herunder rabat og gratis drikkevarer Pausebestilling

26 Appen skal give brugeren en ordrebekræftelse Pausebestilling

27 Medarbejderne i bar, café og restaurant skal have besked om bestillingerne, så de kan gøre dem klar Pausebestilling

28 Der skal være en identifikation af brugerens ordre, så hun nemt og hurtigt kan finde den blandt mange andre Pausebestilling

Krav til version 2
29 Det skal være muligt at udsende særlige tilbud via push-beskeder Generelt

30 Det skal være muligt at opsætte intelligente flows for pushbeskeder, herunder:

Påmindelse om kommende forestilling, evt. med link til forudbestilling af drikkevarer

Velkomst med link til digitale billetter ved fysisk ankomst til scenen

Klarmelding når en pausedrink er klar til afhentning

Besked når der er særlige medlemstilbud

Generelt

31 Brugeren skal have hurtig adgang til info om hendes næste og kommende forestillinger Indhold

32 Info om kommende forestillinger, der skal vises, er bl.a:

Titel

Handling

Medvirkende

Scene/sted

Starttid

Varighed

Billeder fra forestillingen

Video fra forestillingen ( f.eks. trailer, introduktion etc)

Indhold


