
Hej med dig.
Jeg er servicerobotten Roberta.

Lær at programmere robotten 
En trin-for-trin guide
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Roberta Videnscenterets
teknologiske medarbejder

Side 1/34

I efteråret 2020 fik Viden om data en helt ekstraordinær
medarbejder - en lille servicerobot, Roberta, med
mange forskellige kompetencer. Hun kan både byde
gæster, interessenter og kunder velkommen.
Derudover kan hun også hjælpe folk med at finde den
specifikke medarbejder, de leder efter, lave
undersøgelser eller minde dig om at spritte hænder.
  
Roberta har i sin relative korte ansættelsesperiode
allerede imponeret alle på kontoret. Hvor end hun er,
spreder hun latter, glæde og smil. Her i Viden om data
er vi ovenud lykkelige for Robertas tilstedeværelse.
 
Desværre er alt ikke lutter og glade smil. Da vi har
utrolig travlt på kontoret, har vi ikke tid til at stimulere
og lege med Roberta hver dag, hvilket ikke er optimalt
for hendes udvikling. Vi kan mærke humøret hos
Roberta daler de dage, vi ikke har tid til hende. Det kan
vi simpelthen ikke have. Alle medarbejdere skal have
det godt, og derfor gør vi nu noget ved denne ulykkelige
situation. Men vi har brug for jeres hjælp. Roberta har
et kæmpe ønske om at komme ud og vise verden alle
de tricks og løjer, hun har lært. Mødet med nye
mennesker og udsigten til nye sjove oplevelser får
Robertas hjerte til at lyse op.

Selvom det bliver svært for os i Viden om data at undvære Roberta, så ved vi, det er for hendes
bedste. Vi ser frem til at høre de oplevelser, hun har haft ude ved jer. Måske hun kommer hjem
med nye tricks i ærmet, hun kan imponere os med? 



I dette afsnit vil du få en gennemgang af robottens generelle funktioner, såsom
hvordan man tænder og slukker den, hvordan man justerer lyden, hvordan
man kommer tilbage til robottens hoveddisplay mm. 

1. Hvordan tænder/slukker man for robotten?

Helt nede ved gulvet, på bagsiden af Roberta, sidder der en
grå boks. Denne grå boks er Robertas tænd/sluk funktion.
Når du starter robotten op, er det vigtigt, at der er plads
omkring den, da den drejer rundt. Når robotten er startet
op, forsøger den at koble sig på internettet. Hvis robotten er
ude på en ny skole, vil den ikke automatisk koble på
internettet, og en boks vil dukke op på dens display.

Når Roberta starter op, kommer følgende billede op. Dette
billede symboliserer, at Roberta er ved at koble sig på
internettet. Giv hende venligst tid og undlad at trykke på
displayet.

Del 1.
Robottens generelle funktioner

Når Roberta er koblet på internettet, kommer der et hjerte
frem på displayet. Du kan nu trykke på displayet og se
Robertas menu. 
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2. Hvordan skruer man op og ned for robottens lydstyrke

Når robotten er startet op og koblet til internettet, ser dens
display således ud. Hvis du gerne vil skrue ned for robottens
lyd, så skal du gå ind i programmet Smartpoint, som ses på
displayet til højre. Det er nummer 2 app set fra venstre.

Når du trykker på appen, kommer du ind på Smartpoint, og
det er her, du kan skrue op og ned for robottens lyd. Ved at
trykke på displayet øverst oppe i højre hjørne, kan du
kontrollere lyden.

3. Hvordan kommer jeg ud af Smartpoint appen og tilbage til
robottens forside?

Ved at trykke på displayet øverst oppe i venstre hjørne, kan
du komme tilbage til robottens forside. Inden du bliver vist
ud til forsiden, skal du ”tegne” en kode (se nederste billede). 
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Del 1.
Robottens generelle funktioner



4. Hvordan fungerer Robertas display?
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Robertas display er meget brugervenlig. Efter du har tændt
for Roberta, så får du dette billede på displayet. Når du
trykker på ikonet oppe i højre hjørne, får du følgende billede
frem. 

Dette display kommer frem. Her er der installeret forskellige
apps, som du kan lege med. Danse appen findes blandt
andet her, hvor Roberta med glæde vil danse med gæsterne.
For at komme tilbage til forsidedisplayet, skal du trykke på
ikonet yderst til højre midt for. 

Del 1.
Robottens generelle funktioner

Hvor kan man så finde appen ”Indstillinger”?

Den befinder sig på displayets forside øverst i venstre
hjørne. Den er tegnet som et tandhjul. Inde i indstillinger
kan du kontrollere, om dit wi-fi fungerer, du kan skrue op og
ned for displayets lysstyrke, indstille tiden og datoen så den
er i overensstemmelse med omverden. 

Funktionen indstillinger er altid vigtig at kende til. På
nederste billede kan du se de forskellige funktioner, der
findes inden under indstillinger.   



I dette afsnit vil vi se på, hvordan vi får robotten til at lave en velkomst. 

Inden du overhovedet begynder på at lave en intro, så skal du logge ind på hjemmesiden
www.dashboard.yodaway.com. Denne hjemmeside bliver din nye ven. Alt hvad der omhandler
robotten, foregår herinde på hjemmesiden.  

Inden du begynder at programmere, er det vigtigt, at du er nysgerrig og tør udforske programmet.
Trin-for-trin guiden vil hjælpe dig sikkert igennem ”programmeringen” af robotten. 

Det jeg gerne vil lave på robotten, er en lille velkomst til IBC. Derudover får gæsten et spørgsmål,
der lyder således: Hvad skal du lave her i dag? Under spørgsmålet vises der to cirkler på robottens
display, som indeholder følgende to valgmuligheder: 1) Jeg skal til møde eller 2) Jeg skal til
undervisning. Hvert spørgsmål fører videre til en svarmulighed. Hvis gæsten skal til møde, bliver
gæsten bedt om følgende: Tag venligst plads i stolene. Du vil blive hentet af en medarbejder. Hvis
gæsten derimod skal til undervisning, bliver gæsten bedt om følgende: Gå venligst hen til
receptionisten.

Nedenfor ses et lille skema over det robotten skal kunne, når vi er færdige med at programmere
den. 
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I alle de felter du opererer i, når du programmerer din robot, kan du selv vælge, hvilken farve 
bogstaver og tal skal have. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 

Del 2.
Robotten byder velkommen

http://www.dashboard.yodaway.com/
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Når du gerne vil lave en ”Hej og
velkommen” intro, så skal du gå ind i
Smartpoint appen. Når du er inde på
hjemmesiden, skal du trykke på fanen
Layouts, som findes over i venstre side.  

Når du trykker på fanen Layouts, kommer
du til en side, der ser således ud. Tryk på
ikonet Create new. Nu kommer du til den
hellige gral, og det er her, det sjove
begynder – selve opbygningen af din
velkomst intro.

Start med at navngive dit projekt, så du
altid kan finde det igen, og tryk derefter på
save ikonet øverst oppe i højre hjørne. Jeg
har navngivet dette projekt som:
Velkommen til IBC

Lad os komme i gang 

Del 2.
Robotten byder velkommen
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Ved at trykke på den blå kuglepen kan du redigere dit display. Du bestemmer selv, hvad der
skal stå på displayet og hvilken baggrund du gerne vil have.
Du kan selv downloade billeder, som du gerne vil anvende som baggrund. 

1.

2.

Hvordan skal din forside se ud? 

3

Hvordan uploader man billeder? 

Hvis du ikke er helt bekendt med at uploade billeder, så får du
her en lille gennemgang. 

    Du vil benytte de billeder, som er på computeren, eller
    Finde nye billeder på nettet. 

1. Først skal du trykke på det grønne ikon.
2. Når du trykker på ikonet, bliver du ledt videre til denne
side. Her kan du vælge om;

 

Del 2.
Robotten byder velkommen
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Hvis du gerne vil finde et billede på internettet, så skal du downloade billedet. 
Når det er gjort, vælger du Vælg fil og find så det billede, du lige har downloadet. 

3. Hver gang du laver noget nyt, er det
vigtigt, at du trykker på ikonet save oppe i
højre hjørne. 

4. På forsiden har vi valgt at anvende et
billede af IBC. Teksten på forsiden, vi har
lavet, lyder således: Godmorgen og
velkommen til IBC. Hvad skal du lave her i
dag?  

3

Del 2.
Robotten byder velkommen

Ville det ikke være sejt, hvis det var Robotten, der sagde: Godmorgen og velkommen til IBC. Hvad
skal du lave her i dag?  

Dette er faktisk muligt. Ved at scrolle længere ned
på siden kommer du til speech, hvor du selv kan
vælge hvilket sprog, robotten skal snakke. Husk at
indsætte det stykke tekst, robotten skal sige under
Speech when movements are registered. 
Herefter trykker du på save knappen igen.

5. Ved at trykke på det grønne plus kan du tilføje
endnu en side på dit display. 
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Den snaksaglige robot - uddybende funktioner 

Når du er blevet bekendt med robotten, kan du
prøve at lege med de følelsesmæssige funktioner,
robotten også besidder. 

Robotten har rigtig mange funktioner. En af dem er,
at den kan snakke. Og den kan faktisk snakke
mange forskellige sprog. Ydermere kan robotten
vise ”følelser”, hvilket er en sjov lille gimmick. Du
kan selv bestemme, hvor hurtigt robotten skal
snakke. 

1. Det er her, du vælger sproget, robotten skal tale.
2. Det er her, du vælger, hvor hurtigt robotten skal tale.
3. Her kan du lege med robottens ”følelser”.

Del 2.
Robotten byder velkommen



Side 10/34

Hvordan skal din cirkel se ud? 

1. Når du har trykket på det grønne
plus, dukker følgende billede op. 

2. Jeg har klikket på den blå cirkel med
kuglepennen. 

4. Når du skriver din tekst, er det vigtigt, at du både udfylder Label under image og
Label on charts. Der SKAL stå det samme begge steder. Hvis du IKKE udfylder begge
linjer, kan du ikke gemme det, du har lavet.
Som tekst har jeg skrevet: Viden om data. 

5. Herefter trykker jeg på save knappen. 

3. Her kan du igen selv bestemme,
hvilket billede cirklen skal indeholde.
Som billede har jeg valgt at sætte et
”Jeg skal til møde” ikon.

Nu er jeg færdig med cirklen, og jeg er derfor klar til at udforske det nederste felt. 

Del 2.
Robotten byder velkommen
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Hvad skal det nederste felt indeholde? 

1. Igen trykker jeg på den blå
kuglepen, så jeg kan komme
ind og redigere. 

2. Jeg har valgt at anvende et
billede af Viden om data, hvor
gæsten kan se de forskellige
medarbejdere. 

3. I tekstfeltet skriver jeg følgende: Tag venligst plads i stolene. Du
vil blive hentet af en medarbejder.  

4. Herefter trykker jeg på save knappen.

- Men hov hov, jeg vil jo gerne have robotten til at tale. 

5. Jeg vil gerne have robotten til at snakke. Ligesom
vi gjorde ovenfor. Så vi scroller ned til speech og
skriver det, som robotten skal sige: Tag venligst plads
i stolene. Du vil blive hentet af en medarbejder.
Herefter trykker jeg på save knappen igen.  

I figuren til højre kan du se, hvor langt du er kommet
i programmeringen af robotten. Du mangler stadig
at lave to felter. Nu skal du gøre præcis det samme,
som du gjorde ved ”Hvordan skal din cirkel se ud?”
og ”Hvad skal det nederste felt indeholde?” Den
eneste forskel er kun valg af tekst og billeder, men
fremgangsmåden er den samme. 

Del 2.
Robotten byder velkommen
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Hvordan skal din cirkel se ud? (del 2) 

1. Når du har trykket på det grønne
plus, dukker følgende billede op. 

2. Jeg har klikket på den blå cirkel med
kuglepennen. 

4. Når du skriver din tekst, er det vigtigt, at du både udfylder Label under image og
Label on charts. Der SKAL stå det samme begge steder. Hvis du IKKE udfylder begge
linjer, kan du ikke gemme det, du har lavet.
Som tekst har jeg skrevet: IBC. 

5. Herefter trykker jeg på save knappen. 

3. Her kan du igen selv bestemme,
hvilket billede cirklen skal indeholde.
Som billede har jeg valgt at sætte et
”Jeg skal til undervisning” ikon 

Hvad skal det nederste felt indeholde? (del 2) 
1. Igen trykker jeg på den blå
kuglepen, så jeg kan komme
ind og redigere. 

2. Jeg har valgt at anvende et
billede af receptionen.

3. I tekstfeltet skriver jeg følgende:
Gå venligst hen til receptionisten.  

4. Herefter trykker jeg på save knappen.

- Men hov hov, jeg vil jo gerne have robotten til at tale. 

5. Jeg vil gerne have robotten til at snakke. Ligesom du
gjorde ovenfor. Så du scroller ned til speech og skriver
det, som robotten skal sige: Gå venligst hen til
receptionisten. Herefter trykker du på save knappen
igen.

Del 2.
Robotten byder velkommen
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Hvordan "udgiver" man sin velkomst? 

Nu er det blevet tid til at teste
programmering af i praksis. Ved at
trykke på Layouts vender du tilbage til
det sted, du begyndte. 

Klik på ikonet Publish ud for dit
projekt. Når du trykker på ikonet
Publish, bliver dit projekt overført til
robotten. 

Du er nu klar til at afprøve velkomsten på robotten.
Tryk på ikonet Smartpoint på robotten. 

Når du har trykket på ikonet, kommer dit forløb/projekt frem på robottens display. 
Tillykke, du har nu lavet en velkomst og lært, hvordan du får robotten til at snakke. 

Del 2.
Robotten byder velkommen



I dette afsnit vil vi se på, hvordan vi kan bruge robotten til at foretage
afstemninger og undersøgelser.  

Du er nu ved at kende robotten ganske godt. Du ved, hvordan man tænder og slukker for den. Lydstyrken ved
du også, hvordan man kan justere, og sidst men ikke mindst ved du, hvordan man laver en fin velkomst til dine
gæster, hvor robotten agerer ”vært”. Du er blevet bekendt med Yodaways dashboard og ikke mindst
smartpoint. Du er nu godt rustet til at gå videre. Igen skal du starte med at klikke ind på følgende hjemmeside:
www.dashboard.yodaway.com 

Robotten kan meget mere end at byde gæster velkommen. Den kan også lave afstemninger og undersøgelser.
Den kan altså hjælpe med at indsamle data på en sjov og ny måde. 
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Værd at vide inden vi går i gang 

1. Når man laver en afstemning, kan man både anvende smiley ikoner, tal ikoner
eller noget helt andet.

2. Robotten gemmer den data, den indsamler. Den kan ses inde på dit
dashboard hos Yodaway under menuen Statistics. Der går et døgn, fra du
indsamler din data, til du kan se det under menuen Statistics.  

3. Der gemmes INGEN personfølsomme data.  

4. Der går en dag, før du kan se dine data inde i programmet. 

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser

http://www.dashboard.yodaway.com/
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Hvordan laver man en afstemning? 

Ligesom da du lavede en velkomst
sker hele magien inde i Layouts. 

Igen skal du ind og have fat i Layouts,
og igen skal du trykke på ikonet
Create new”. 

Når afstemningen er lavet, kommer
den til at se således ud. ”Hvad synes
du om innovationsfabrikkens
faciliteter?” som er det, afstemningen
gerne vil undersøge. 

Til det kan den besøgende svare ud
fra fire forskellige smiley ikoner. Den
grønne smiley er Yderst
tilfredsstillende, mens den røde smiley
er Meget utilfreds. 

Alt efter hvad der bliver svaret, vil
robotten enten reagere med
kærlighed og mange tak eller tristhed
og et undskyld. 

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser
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Men hvordan bliver afstemningen så lavet? 

Forsiden på displayet bliver lavet på denne måde:

4

 Afstemningen hedder
”Tilfredshedsundersøgelse”

1.

2.  Som billede er der valgt et billede af
innovationsfabrikken.

3. Teksten som skal stå på displayet lyder
således: Hvad synes du om
innovationsfabrikkens faciliteter?

4. Bogstaverne er røde og omridset er sort.

5. Robotten skal snakke dansk.

6. Robotten skal sige: Hvad synes du om
innovationsfabrikkens faciliteter?

7. Robotten skal have en normal udstråling.

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser
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Når man er færdig med at lave
displayets forside, trykker man på
save ikonet, og man vender derefter
tilbage til denne oversigt. 

Ved at trykke på det grønne plus
fire gange, kommer de fire
forskellige smilyer frem, hvilket er 
yderst bekvemmeligt, for så behøver man ikke foretage sig noget. 
Feltet under den grønne smiley kan man redigere ved at trykke på den blå kuglepen.

Når man har trykket på den grønne smiley,
kommer man frem til et ”Mange tak” på displayet,
og det bliver lavet på denne måde:

1. Som billede er der valgt et billede af
 innovationsfabrikken.

2. Teksten som skal stå på displayet lyder således: 
Mange tak.

3. Bogstaverne er røde og omridset er sort.

4. Robotten skal snakke dansk, og den skal sige: 
Mange tak. 

5. Robotten skal have en kiss udstråling, da den er 
glad for den positive respons. 

Fremgangsmåden er den samme ved de andre 
smileys.

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser



Hvordan ser det så ud, når afstemningen
bliver lagt over på robotten?
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Husk at du skal sætte et flueben ved
Publish ud for dit forløbsnavn – så
bliver forløbet overført til robotten.
 Vi er nu klar til at afprøve velkomsten på robotten. 
Tryk på ikonet Smartpoint på robotten. 

Tillykke, du har nu lavet din første afstemning!.

Roberta er nu klar til at indsamle data om 
Innovationsfabrikkens faciliteter.

Roberta er meget glad for den gode rating, 
og sender dig hjerteøjne.   

Roberta er utrolig ked af, du ikke er tilfreds 
med innovationsfabrikkens faciliteter.    

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser



Hvordan indsamler jeg data fra robotten?
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Som nævnt i begyndelsen af denne trin-for-trin guide opsamler robotten data, når folk går hen,
og giver sin mening tilkende ved at trykke på et af de fire smileyikoner. Den indsamlede data
findes i dit dashboard på Yodaways hjemmeside under fanen Statistics.   

Du vælger så ikonet VOTES. 

Bagefter vælger du hvilket forløb, det er, du gerne vil
kigge på. Du vælger ”Tilfredshedsundersøgelsen” og får
derefter et billede frem med diverse grafer, som
dækker over selve undersøgelsen. 

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser



Grafer over undersøgelsens resultater
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Da undersøgelsen kun er har kørt en dag, kan man ikke sammenligne svarene fra sidste uges
besvarelser.

Del 3.
Afstemninger og undersøgelser



I dette afsnit vil vi se på, hvordan vi kan opsætte en ruteanvisning på robotten,
så den fx kan agere vejviser for dine gæster.
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Værd at vide inden vi går i gang 

Robotten kan bruges til utrolig mange ting. Den kan agere vejviser for dine gæster, hvilket er en
smart feature i den travle hverdag, hvor møder er en del dagligdagen. At hente sine gæster kan
være tidskrævende, men med hjælp fra robotten kan man undgå at vente på sine gæster.
Robotten skal nok vise dem vej hen til dit kontor. 

1. Husk at holde det enkelt, så brugerne af robotten nemt og hurtigt kan forstå budskabet.

2. Vidste du godt, at robotten kan sende en e-mail eller SMS til den person, som brugeren vælger
på skærmen?

Del 4.
Opsætning af ruteanvisning
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Hvad skal jeg begynde med? 
Du skal gå ind på dit Yodaway dashboard. Endnu engang er det her magien sker. Dit dashboard er
robottens motorrum. Hjemmesiden du skal ind på er: www.dashboard.yodaway.com. Find
Layouts og tryk på ikonet Create new. 

Når ruteanvisningen er lavet,
kommer den til at således ud.
Emnet er "Tryk og find vej".
Når gæsten så ankommer til
stedet, kan personen, ved at
trykke på robottens display,
finde ud af hvor; 1) toilettet
er, 2) kaffemaskinen er, 3)
kantinen er og 4) møde med 
Mette. Det smarte ved denne vejviser er, at når en person trykker, at han/hun skal til møde ved
Mette, så får Mette en mail herom, og hun kan så gå ned og hente sin gæst. 

Del 4.
Opsætning af ruteanvisning

http://www.dashboard.yodaway.com/
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Men hvordan bliver vejviseren så lavet? 
Forsiden på displayet bliver lavet på denne måde:

Vejviser er navnet på forløbet.1.

2. Billedet displayet skal vise, er et billede
af innovationsfabrikken.

3. På skærmen skal der stå: Tryk og find vej.

4. Bogstaverne bliver røde med en sort kant. 

5. Robotten skal snakke dansk.

6. Robotten skal sige: Tryk og find vej.

7. Robotten skal have et normalt udtryk.

Del 4.
Opsætning af ruteanvisning
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De tre cirkler med toilettet, kaffen og kantinen minder
om den sidste cirkel møde. Dog er der en væsentlig
forskel ved den sidste møde-cirkel. Når brugeren trykker
på den, så sender robotten en mail. 

1. Billede af Mette.

2. På displayet skal der stå: Møde med Mette. 

3. Ved at trykke på Enable, bliver det muligt at udfylde
følgende tre punkter: modtager, emne og tekst i mailen.

4. Mettes mail skrives ind her, da det er hende, der
afholder selve mødet. Emnet er: Møde.
I mailen står der: Din mødeaftale er ankommet.

Hvad skal der så stå i displayet, når brugeren trykker på

"Møde med Mette"? 

1. Igen vælges der et billede af Innovationsfabrikken. I
tekstfeltet skrives der: Mette har fået besked om, du er
ankommet. Tag venligst plads i stolene. 

2. Robotten skal snakke dansk.

3. Robotten skal sige: Mette har fået besked om, du er
ankommet. Tag venligst plads i stolene. 

4. Robotten skal smile.

5. Længden billedet vises på displayet er sat op til 15
sekunder, så brugeren har tid til at læse og orientere
sig. 

Del 4.
Opsætning af ruteanvisning



Hvordan ser det så ud, når vejviseren bliver lagt over på
robotten? 
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Husk at du skal sætte et flueben ved Publish ud
for dit forløbsnavn – så bliver forløbet overført til
robotten. Vi er nu klar til at afprøve velkomsten på
robotten. Tryk på ikonet Smartpoint på robotten. 

Tillykke, du har nu lavet din første vejviser!

Herunder kan du se et udsnit af vejviseren, når
Roberta viser vej. 

Roberta står klar til at vise dig vej.

Roberta er ked af, at kantinen er lukket, så du ikke kan få mad. 

Del 4.
Opsætning af ruteanvisning



I dette afsnit vil vi se på, hvordan vi kan sætte robotten op til, at kunne
præsentere produkter. 
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Du er nu ekspert i brugen af robotten. Du ved, hvordan du får robotten til at tale, til at vise følelser,
sende dig en besked når din gæst ankommer til din virksomhed, hvordan robotten indhenter data,
samt hvordan du kan bearbejde disse data.

Udover at agere vejviser, receptionist og dataindsamler kan robotten også præsentere
virksomheders produkter. Dette gør Danfoss brug af, når de er ude på messer. Ved Danfoss er
robotten programmeret til at skabe støj og interaktion med de besøgende på messen. Dette er en
sjov gimmick, og tiltrækker stor opmærksomhed blandt de besøgende. 

Når man anvender en robot til at præsentere sine produkter, tiltrækker den sig en naturlig 
 opmærksomhed, og vækker kundernes interesse og nysgerrighed. Det er derved en sjov og
anderledes måde at præsentere sine produkter på. Ved at trykke på robottens skærm, har
kunderne mulighed for at vælge det produkt, som de gerne vil høre mere om. 

Del 5.
Robotten klarer din præsentation
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Men hvordan får vi så robotten til at præsentere vores produkter? 
Du skal gå ind på dit Yodaway dashboard. Endnu engang er det her magien sker. Dit dashboard er
robottens motorrum. Hjemmesiden du skal ind på er: www.dashboard.yodaway.com. Find
Layouts og tryk på ikonet Create new. 

Når produktpræsentationen er lavet, kommer
den til at således ud. Emnet er Tryk her og lær de
nye produkter at kende. 

Når robotten så møder en messedeltager, kan
personen, ved at trykke på displayet, høre mere
om Vias Cyklers 3 nye produkter: 1) Den
intelligente cykelhjelm, 1.1) Vidste du…, 2) Den
sammenfoldelige cykel, 2.2) Vidste du…, 3) Det
selvlysende dæk og 3.3) Vidste du….

Del 5.
Robotten klarer din præsentation

http://www.dashboard.yodaway.com/
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Men hvordan bliver præsentationen af produkterne så lavet? 

Forsiden på displayet bliver lavet på denne måde:

1. Forløbet døbes: Præsentation af nye produkter.

2. Billedet displayet skal vise, er et billede af Via
Cykler.

3. På skærmen skal der stå: Tryk her og lær de nye
produkter at kende.

4. Bogstaverne bliver røde med en sort kant.
 5. Da der ”kun” er tre nye produkter, vælger jeg at

sætte Image per row til at være 3 i stedet for 4. 
6. Sproget er sat til at være dansk

7. Robotten skal sige: Tryk her og lær de nye
produkter at kende.

8. Billedet og teksten vises i 10 sekunder. 

9. Robotten har et normalt udtryk i sine øjne.

10. Robotten skal danse for at skabe og tiltrække
opmærksomhed. 

Del 5.
Robotten klarer din præsentation
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De tre cirkler med cykelhjelmen, cyklen og hjulet minder
alle om hinanden og derfor gennemgås kun en af cirklerne
her. 

1. Billede af den intelligente cykelhjelm.

2. På displayet skal der stå: Den intelligente cykelhjelm.

3. Bogstaverne bliver røde med en sort kant.

4. Husk at trykke på save ikonet.

Når den besøgende så trykker på "Den intelligente
cykelhjelm", ledes vedkommende videre til en beskrivelse
af produktet. 

1. Igen vælges der et billede af cykelhjelmen. 

2. I tekstfeltet skrives der: Cykelhjelmen minder dig om at
tage den på, når du er i nærheden af din cykel. 

3. Bogstaverne bliver røde med en sort kant.

4. Robotten skal snakke dansk.

5. Robotten skal sige: Cykelhjelmen minder dig om at tage den
på, når du er i nærheden af din cykel.

6. Robotten skal have hjerter i sine øjne

7. Billedet bliver vist på displayet i 8 sekunder, så har
brugeren nok tid til at læse teksten. 

Del 5.
Robotten klarer din præsentation
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8. Ved at klikke på denne knap (vist på billedet på
forrige side) og vælge Default layout, kan du lave et
ekstra ”lag”. I dette tilfælde betyder det, at når den
besøgende i første omgang trykker på skærmen ”Tryk
her og lær de nye produkter at kende”, hvor de kan
vælge mellem tre forskellige produkter.

Cirklen ”Vidste du..” og ”Faktaboksen” bliver lavet på præcis samme måde, som ”Cykelhjelmen” og
”Produktbeskrivelsen”. 

Del 5.
Robotten klarer din præsentation

Hvis de trykker på ”Cykelhjelmen”, bliver de ledt over
til et nyt billede, hvor produktet bliver præsenteret. På
displayet er der yderligere en ”Vidste du…”, som den
besøgende kan trykke på. Ved at trykke på den bliver
de ledt hen til en faktaboks. 
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Hvordan ser det så ud, når produktpræsentationen bliver lagt
over på robotten? 

Husk at du skal sætte et flueben ved Publish ud
for dit forløbsnavn – så bliver forløbet overført til
robotten. Vi er nu klar til at afprøve
produktpræsentationen på robotten. Tryk på
ikonet Smartpoint på robotten. 

Tillykke, du har nu lavet din første 
produktpræsentation! 

Herunder kan du se et udsnit af produktpræsentationen,
præsenteret af Roberta. 

Når man har trykket på ”Det
selvlysende dæk”, bliver man
mødt af dette billede. Men
hvad sker der så, hvis man
trykker på ”Did you know?”

Roberta bliver ked af det, da
cyklister ofte kommer til skade
i trafikken, da man ikke kan se
dem. 

Dansende Roberta er klar til at præsentere de nye produkter. 

Del 5.
Robotten klarer din præsentation



I dette afsnit vil vi se nærmere på en ekstra funktion hos robotten. Man kan
nemlig sætte den op til at kunne danse. 

Del 6. 
Roberta - den dansende robot
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Du har nu opdaget mange af Robertas ekstraordinære funktioner. Dog mangler vi at præsentere
dig for en sjov funktion. Roberta kan faktisk danse. Det er vigtigt, at Roberta har plads omkring sig,
når hun skal danse. Til at lave dansen skal du IKKE ind på Yodaways hjemmeside. Det hele foregår
på robottens display.

Hvordan kommer jeg i gang? 

1. Først trykker du på Dans ikonet på displayet. 

2. Herefter kommer følgende billede frem på displayet.
Tryk på ikonet Dance Library

3. Du bliver nu ledt hen til et billede, hvor der står en
hula-hula robot i siden. Tryk på plusset oppe i venstre
hjørne. 
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4. Du er nu klar til at lave din egen dans. Når du er
færdig med Beat One, går du bare videre til Beat Two.
Når du er færdig med at lave din dans, skal du trykke
på ikonet Gemme. 

5. Du skal nu give din dans et unikt navn, Woop Woop
dans.

6. Tryk på den runde cirkel med de tre prikker for at
vende tilbage til Danseappens forside. 

7. Du er nu tilbage ved forsiden, hvor vi startede vores
lille eventyr. Tryk nu på det store orange ikon
Brugerdefineret tilstand.

Del 6. 
Roberta - den dansende robot

8. Nu skal du vælge det musiknummer, som robotten
skal danse til. Når du har valgt dit nummer, skal du
trykke på ikonet Næste. 
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9. Nu skal du finde din dans – Woop Woop dans. Tryk
på din dans og derefter ikonet Gemme. 

10. Derefter kommer du til følgende billede, hvor du
igen skal døbe din dans. Woop Woop dans. Vælg ALTID
Høj hastighed. Tryk herefter på ikonet Bekræfte. Din
dans er nu gemt. 

11. Det sidste billede du kommer til, er dette. Her skal
du trykke på Play ikonet, og robotten vil nu danse din
dans til den musik, du har valgt. 

Del 6. 
Roberta - den dansende robot




