
Vic Rottiers Pieter Van Keer

Datum Omschrijving Duur Datum Omschrijving Duur

10/9/2018 Gamemaker tutorial (eerste deel) 1 uur 10/09/2018 GameMaker gedownload 10 min
11/9/2018 Gamemaker tutorial (tweede deel) 1 uur 10/09/2018 Eerste game gemaakt a.d.h.v een tutorial 2 uur
13/9/2018 Research logo design + ontwerp van product,... 3 uur 13/09/2018 Tijdens les seminarie projectvoorstelling v1 gamaakt + naam gezocht 2 uur
15/9/2018 Logo ontwerpen 1 uur 14/09/2018 projectvoorstelling v1 uitgetypt in Word + nieuwe naam gezocht (oude was niet goed) 1.5 uur
16/9/2018 Word document afgemaakt: projectvoorstelling (versie 1) 1 uur 16/09/2018 projectvoorstelling v1 afgewerkt en doorgestuurd via mail 1 uur
19/9/2018 Website jury verder afgemaakt (zo goed als klaar) 1.5 uur 18/09/2018 in les seminarie powerpoint voor projectvoorstelling v2 opgesteld 1.5 uur

20/09/2018 prototype game ontworpen en getest 3 uur 19/09/2018 projectvoorstelling v2 powerpoint afgewerkt 1 uur
23/09/2018 Projectvoorstelling v2 gemaakt 1.5 uur 20/09/2018 les seminarie: projectvoorstelling v2 afgewerkt + ingediend en projectplan begonnen 3 uur

25/9/2018 Projectvoorstelling v2 verbeterd adhv feedback 1.5 uur 22/09/2018 Projectvoorstelling v1 verbeterd aan de hand van de feedback 1 uur
27/9/2018 Game verder getest, ... 3 uur 23/09/2018 projectvoorstelling V2 powerpoint afgewerkt 1 uur
4/10/2018 Sprites verder gemaakt, gefinetuned, begonnen met mapdesign te maken 3 uur 04/10/2018 les seminarie: materiaal lijst opstellen voor projectplan 1 uur

11/10/2018 Raspberry pi emulator getest op windows computer+ Onderdelen besteld 2 uur 04/10/2018 les seminarie: planning deels opgesteld van projectplan 0.5 uur 
17/10/2018 Bronnen/ bijlagen gezocht van verschillende aankopen voor kostprijsberekening+ nakijken kostprijsberekening 1u 11/10/2018 les seminarie: Kostprijsberekening opgestart + samen met vic PiGRRL pack besteld + batterij besteld 2 uur
21/10/2018 Technische analyse gemaakt 2u 17/10/2018 kostprijsberekening gemaakt + berekeningen in excell 1 uur 
24/10/2018 Kostprijsberekening V2 Gemaakt 1.5 u 24/10/2018 kostprijsberekening versie 2 gemaakt + berekeningen in word 1,5 uur

6/11/2018 Meegeholpen, bedenkingen gedeelt bij het maken van de teaser 1u 6/11/2018 Teaser v1 gemaakt in word en ingediend 1 uur
8/11/2018 Technische analyse veel verbetert: flowchart, website info over gegeven 1.5u 8/11/2018 Projectplan verbeterd en ingediend  + planning nagekeken en ingediend 1.5 uur 

12/11/2018 Verkoopsprijsbepaling helpen maken met pieter. Zo goed mogelijk geprobeerd de opdracht te begrijpen adhv de minimale uitleg in het gipscenario 1u 9/11/2018 bestanden aangemaakt om publieke website te maken in Visual studio 10 min
29/11 Raspberry pi verder getest, os op geinstalleerd 3u 12/11/2018 Kostprijsberekening versie 2 verbeterd 30 min 

1/12/2018 raspberry pi retropie op proberen installeren, geeft een error bij launchen emulationstation 2u 12/11/2018 Verkoopprijsbepaling versie 1 gemaakt 1 uur
6/12/2018 Raspberry pi os opnieuw geinstalleerd. 3u 09/01/2019 Samen met vic bij mij thuis de case besproken + de raspberry pi getest + software getest 2.5 uur
6/12/2018 Technische analyse v2 gemaakt 1.5u 10/01/2019 In de les seminarie gewerkt aan de publieke website 3 uur

09/01/2019 Samen met Pieter bij Pieter thuis de case besproken + de raspberry pi getest + software getest 2.5 uur 10/01/2019 Thuis aan de publieke website gewerkt 2 uur
10/01/2019 les semiarie: gewerkt aan raspberry pi 3 uur 14/01/2019 De break-even opdracht: de algebraïsche methode uitgeschreven 1 uur


