Lommebudget

Oversigt
Appens navn : Lommebudget

Dato:

3/10/2017

Score: 2,25 ud af 3
Resume:
Lommebudget er en budgetapp som løbende kan hjælpe en med at have overblik over egne
udgifter og forbrug, samt hvor meget man har tilbage til resten af måneden. Derudover er der
en masse gode råd og tips omkring ens privatøkonomi i appen.
Lommebudget får en pæn score på 2.19, hvor funktioner og design i appen trækker op. Appen
er simpel og let at gå til.
Appen er sikker at bruge. Man registrerer budget i appen, men det gemmes lokalt på telefonen.
Man skal dog være opmærksom på at appen ikke har en pinkode, så har man indtastet sit
budget og efterfølgende mister telefonen, kan andre få adgang til dette.

Screeningspanel:
Jeanette Dahl Administrativ Leder - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Lene Ebersbach Højfeldt Administrativ medarbejder - Telepsykiatrisk center
Navn og titel
Kristine Falk Pedersen, Projektmedarbejder - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Navn og titel
Download Links:
Link: https://itunes.apple.com/dk/app/lommebudget/id804678749?l=da&mt=8
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.operate.personalspending
Link: Ikke tilgængelig

Side 1 af 

Beskrivelse
Beskrivelse af appen:
Lommebudget er en budgetapp som løbende kan hjælpe en med at holde styr på sine udgifter
til forbrug. Man anvender appen ved at oprette et månedsbudget på baggrund af sin indtægt,
og herefter registrerer man sine udgifter og kategoriserer dem. Appen anvender denne
information til at give et grafisk overblik over ens forbrug. På den måde kan man holde styr på,
hvor mange penge man bruger og har tilbage til resten af måneden.
Derudover er der en masse gode råd og tips omkring ens privatøkonomi i appen.

Udvikler:
Penge- og Pensionspanelet
Pris og tilkøbspriser i appen:
Gratis
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Generelt
Metode:
Ingen

Platform: iOS

Testet appversion: 1.3

Platform: Android

Testet appversion: 1.3.1

Platform:

Testet appversion:

Side 2 af 

Kvalitativ vurdering
Baggrundsinformation
-ZSVtydeligtIVETTIRWJSVQ¯P beskrevet?
Beskrivelsen af appens formål er præcis og velbeskrevet i iTunes App store.

Hvordan er appen udviklet?
Det fremgår ikke af appen eller Appstore hvordan Lommebudget er udviklet, men udvikleren, som er
Penge- og Pensionspanelet, er velbeskrevet og en troværdig kilde.

.LZMPOIXSQJERK]HIWHIVWYTTSVXT¯ETTIR?
Der er ikke mulighed for support i forbindelse med brug af appen.

Delscore: 2,00

Side 3 af 

Kvalitativ vurdering
Klinisk Kvalitet
-EVETTIRHSOYQIRXIVIXIǺIOX$
Lommebudget er en app uden behov for effektstudie.

Er appen baseret på en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk metode?
Der er tale om en app, hvor klinisk metode er irrelevant.

Hvor godt er appentilpasset den målgruppe appen er udviklet til?
Lommebudget henvender sig til alle, der ønsker et værktøj til at holde styr på deres månedlige
privatøkonomi og henvender sig derfor ikke til en specifik målgruppe. Derfor vælges svarmulighed 2.

Delscore: 2,00

Side 4 af 

Kvalitativ vurdering
Funktioner
Hvor ofte opdateres appen og dens indhold?
Appen er opdateret indenfor det seneste år, og der er en god beskrivelse af det indhold der er blevet
opdateret.

Virker appens funktioner efter hensigten?
Appens funktioner fungerer godt, og den får derfor 3 af hele screeningspanelet. 2 af medlemmerne
fra screeningspanelet har dog oplevet, at appen lige pludselig 'crasher', dog uden tab af data.

Er der mulighedIV for individuel tilpasning af appen?
Det er muligt at lave enkelte tilpasninger, f.eks. kan man tilføje sine egne kategorier, hvis man har
behov for det.

Delscore: 2,67

Side 5 af 

Kvalitativ vurdering
Design
Hvordan understøtter appens design brug og navigation?
En fra screeningspanelet udtaler at man lærer at navigere i appen efter et stykke tid. En anden fra
screeningspanelet synes, at appen er intuitiv at benytte og navigere i og indeholder god vejledning.

Hvordan motiverer appen brugeren?
En fra screeningspanelet synes at appen lykkes med at engagere og motivere til gentaget brug, men
begrunder dette med, at hun interesserer sig for økonomi og interesserer sig for at have overblik
over sin økonomi, og til det formål er appen let og simpel at benytte. Hun tilføjer, at appen i sig selv
ikke er motiverende, da appen ikke gør opmærksom på sig selv og heller ikke minder brugeren om,
at de skal være opmærksom på vedligeholdelse af budgettet eller indtaste løbende udgifter.
En anden fra screeningspanelet synes, at appen anvender enkelte engagerende og motiverende
elementer. Det er meget motiverende at man kan sætte mål for hvor mange penge man må bruge
på luksus, men appen ville med fordel havde været mere motiverende, hvis man f.eks. kunne
opsætte målsætninger, ift. hvor mange penge man må bruge på de enkelte kategorier, frem for blot
at give et overblik over hvor meget man bruger. Ved at kunne opsætte målsætninger, ville man
kunne følge med i, hvor godt man klarer sig ift. at overholde disse. Hun efterspørger muligheden for
at lægge et fremtidigt budget
Hvordan er kvaliteten af de skriftlige og visuelle elementer i appen?
En fra screeningspanelet synes, at kvaliteten er god, understøtter forståelsen og gør det let at bruge
appen. En anden fra screeningspanelet synes, at kvaliteten kun er rimelig. Begge medlemmer af
screeningspanelet udtrykker, at selve grafikken med lagkagefiguren, ikke er særlig brugbar, da den
kun viser procentvise tal, og de efterspørger, at den også viser det specifikke beløb.

Delscore: 2,33

Side 6 af 

Sikkerhed
Risikovurdering
Kode
R1

Indhold

Risikoniveau

App uden indtastning af personoplysninger f. eks. i en app med
træningsøvelser eller mindfulnessøvelser.

Lav

Datasikkerhed:
Indsamler app en personHEXE oplysninger?
Ja
Kan data og konto-oplysninger slettes vedJSVIWTÃVKWIPSK ophør af brug?
Ja
Kan man selv vælge om data deles med andre apps, digitale tjenester eller tredjepart af anden karakter?
Ja
Opbevares data på mobiltelefon eller i ‘skyen’?
Mobiltelefonen
Lagres data på en server placeret inden for EU’s grænser?
Ikke relevant
Krypteres indsamlede personfølsomme data?
Ikke relevant
Kategori af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Opsummering af Datasikkerhed:
Appen er sikker at bruge. Man registrerer budget i appen, men det gemmes lokalt på telefonen. Man
skal dog være opmærksom på, at appen ikke har en pinkode, så har man indtastet sit budget og
efterfølgende mister telefonen, kan andre få adgang til dette.

Opsummering af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Side 7 af 

Yderligere information
Subjektiv vurdering
Screeningspanelet finder generelt appen simpel og let at gå til og bruge. Det har en stor betydning
hvordan man ønsker at lægge sit budget. Hvis man ønsker at vide hvad man har tilbage i den
pågældende måned, fungerer appen efter hensigten. Der mangler dog muligheden for at lave et
fremtidigt budget, samt lave en opsparing man trækker med over i næste måned. Appen motiverer
nærmest en til bruge sine penge, indtil man rammer 0kr. hver måned, og det er skidt. Hvis man går
op i økonomi og gerne vil have et overblik, og at kunne planlægge ens økonomi, så er det rart at
kunne budgettere, da nogle måneder er dyrere end andre. Så fremtidsperspektivet mangler ift. at
kunne lægge et budget for, hvad man må bruge, og på hvilke kategorier man må bruge det.
Samtidig skal man selv være opmærksom på at vedligeholde brugen af appen og få noteret sine
udgifter, da appen ikke minder en om det.

Udviklers hjemmeside:
https://www.raadtilpenge.dk/
Evt. udviklingssamarbejdspartnere:
Artikler eller lign. om appen:
http://www.pengeuge.dk/Laerere/Pages/Undervisningsmaterialer/Materialer/Lommebudget.aspx
Andet:
http://www.lommebudget.dk/

Side 8 af 

