
Project Mission - UniteUs

1 Bakgrund

Idag används sociala nätverk som Facebook i väldigt stor utsträckning världen över. Detta stärker
främst kontakten mellan gamla vänner, men ger inte lika mycket stöd för att skaffa nya. Personer
som flyttar till en ny stad t ex, har inte lika lätt att komma i kontakt med människor med liknande
intressen.

Hur samlas t ex ett obekant gäng ihop för att spela fotboll p̊a den lokala fotbollsplanen en
söndag eftermiddag?

Vi vill utveckla en app som löser detta problem, som gör det möjligt för människor inom
samma geografiska omr̊ade och som delar samma intressen att komma i kontakt med varandra p̊a
ett smidigt sätt.

2 Mål

Målet är att underlätta för personer världen över att skaffa nya vänner genom att anordna och
delta i aktiviteter baserat p̊a gemensamma intressen.

3 Funktionalitet

• Systemet skall kunna användas p̊a webben samt mobilt.

• Användare skall ha möjligheten att registrera ett konto och en profil.

• Systemet ska ha stöd för användare att lägga upp aktiviteter av olika slag samt möjlighet
att delta i andras aktiviteter, ex. sportaktiviteter.

• En aktivitet ska best̊a av beskrivning, typ, datum, klockslag, plats samt antalet personer
man söker.

• Systemet ska kunna visa aktuella aktiviteter och filtrera p̊a geografisk position och/eller typ
av aktivitet.

• Systemet skall kunna lokalisera användarens geografiska position genom GPS eller IP-adress.

• Användare ska p̊a ett enkelt sätt notifieras om nya aktiviteter som läggs upp.

4 Roller

Vi är en start-up i början av utvecklingsprocessen för v̊ar idé. Vi vill att ni ska producera en
kravspecifikation för v̊art system åt en tredjepartsutvecklare. Vi äger alla immateriella rättigheter
som uppkommer i det här projektet.
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