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Design 
 
Metodevalg 
Med stjerneanalysens konklusioner som grundlag for 
websitet, og det retoriske kompas som grundlag for off-
line produktet bevæger vi os ind i udviklingsfasen af 
prototyper af de to produkter.  
Vi vil først beskæftige os med websitet, da det er det 
centrale produkt. 
Vi vil derefter beskæftige os med design af off-line 
produktet, som vi fremover vil omtale som postkortet. 
 
Til udviklingsfasen af websitet har vi valgt at følge 
udviklingsmetoden af Ray Kristof og Amy Satran.  
Kilde: ”Interactivity by Design” af Ray Kristof & Amy Satran. 
Adobe Press 1995. ISBN: 0201799308. 
 
Metoden er udviklet til design af multimedier og opdelt i 
3 trin.  
 
 Trin 1: Design af informationerne, hvis endemål er 
 flowchartet. 
 Trin 2: Design af interaktiviteten, der munder ud i et 
 storyboard, samt 
 Trin 3: Design af præsentationen med identitet, layout 

og programmering, hvis endemål er prototypen 
af websitet og postkortet. 

 
Web-site 
Vi vil her komme ind på processen i de 2 første trin af 
udviklingsmetoden, og de der af følgende resultater. 
 
TRIN 1, Flowchart 
På det første trin skal vi finde et overblik over de 
informationer vores vært ønsker på websitet, og få dem 
organiseret og prioriteret på en hensigtsmæssig måde for 
de inviterede. Vi vil skabe selve flowet på websitet. 

Websitet skal være et informationswebsite, som 
navigationsmæssigt skal være hurtigt, overskueligt og 
tidssvarende for vores inviterede. 
Dvs. for navigationens vedkommende indebærer det, at 
den skal gøres meget enkel, uden undergrupper i menuen.  
 
Vores ønske er at skabe en prototype, som 
præsentationsmæssigt har fokus på 2 områder. 
Prototypen udvikler vi i programmet Macromedia Flash 
MX Professionel 2004, til senere implementering i CMS-
systemet Mambo. 
 
1. område er hovedproduktet Storformat print og 
inspiration til den inviterede om, hvordan det kan 
anvendes. 
 
2. område er det menneskelige nærvær og synlighed af 
værten, da vi vil øge initiativet hos den inviterede til at 
tage kontakt til NIMA Reklame ApS. 
 
Indholdet vil vi fordele efter emne således:  
Indexsiden skal give forsmag på Storformat print og vise 
topmenuen, der skal indeholde 4 knapper. 
 
Den 1. skal være en homeknap, som skal være synlig på 
alle sider, og som linker tilbage til indexsiden, 
 
Den 2. skal være NIMA knappen. Denne knap skal 
indeholde én side, som skal præsentere værten for den 
inviterede 
 
Den 3. knap skal være hovedproduktet, og de sider der 
ligger i undermenuen, skal hver især være koncentreret 
omkring et relateret produkt til Storformat print. 
 
Den 4. og sidste knap i topmenuen skal være en til øvrige 
produkter, hvor de forskellige andre produkter, som 
værten også beskæftiger sig med, hver får en underside. 
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Dvs. der i alt bliver 3 knapper i topmenuen, der skal 
indeholde undersider. 
 

 
 
Hver af disse kategoriers indhold skal fordeles efter emne 
på undersider, og hver kategori får en fast leftmenu med 
emnerne, så de inviterede konstant kan få overblik over 
den valgte kategori.  
Kilde: ”The essential Guide to User interface Design” af 
Wilbert O. Galitz. Wiley 2002. ISBN: 0-417-0864-6  
Kilde: Designing Visual Interfaces”, Organisation and Visual 
Structure" s. 89-126 af Kevin Mullet og Darrell Sano ISBN:  0-
13-303389-9. 
 
Vi vælger bevidst at bruge et traditionelt 
navigationsdesign med en generel topmenu og faste  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
leftmenuer for de enkelte kategorier, for at bevare 
genkendeligheden for de inviterede. Traditionen for 
informationswebsites er, at der er mange informationer 
og menuer på siden. Både venstrestillede og højrestillede 
undermenuer, samt nogle af de store danske dagsaviser 
har menuer i bunden. 
Vi vælger en meget enkel opbygning af navigationen da 
det er meget vigtigt at NIMA Reklame ApS er i stand til 
at opdatere websitet. Det kræver, at websitet er nemt at 
overskue. Opdateringen er essentiel for websitets fremtid.   
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TRIN 2, Storyboard 
2. trin i udviklingsfasen er, at fordele indholdet på den 
enkelte side i en anskuelsesmodel, som vi kalder 
storyboard. Vi vælger en traditionel sideopbygning, til 
dels på baggrund af vores ønske om, at implementere det 
i CMS-systemet Mambo, og vi skal derfor også forholde 
os til, hvad det giver af mulige skabeloner. 
 
Der er mange forskellige CMS-systemer på markedet - 
nogle koster en del penge og andre er gratis - ”Open 
Source Content Management System”. 
Vi er blevet undervist i CMS systemet Open Source 
MAMBO. Og det er derfor naturligt for os at foreslå 
NIMA Reklame ApS får oprettet et website i dette 
system. 
 
Open Source 
Mambo Open Source er som navnet siger Open Source. 
Det betyder at hele systemet kan hentes gratis fra denne 
adresse: www.mamboserver.com. Det udbydes under den 
såkaldte GNU License. Det betyder blandt andet at 
ingen har rettigheder til systemet eller dets kode. Alle 
rettigheder går direkte videre til systemets brugere og 
kan ikke ejes eller sælges. Det der kan sælges er 
installation, opsætning, design og undervisning i brug af 
Mambo. Det er der flere aktører på både det danske og 
det globale marked, der gør. 
Det at Mambo er et ”open source” system gør, at der 
findes mange steder at hente nye moduler og få hjælp af 
andre brugere.  
 
Vi kan her nævne i flæng:  www.mambonet.dk 
 www.mamboportal.com/ 
 www.mambotemplates.com/ 
 www.mamboawards.com/ 
 

På alle disse websites er der mulighed for at deltage i 
forskellige forum eller community. Der er en direkte 
tilgang til andre brugere og villigheden til at komme med 
en løsning på div. Problemer med Mambo CMS er stor. 
 
Tekniske Specifikationer 
Da vi har valgt at arbejde ud fra CMS- systemet Mambo, 
er det derfor også de tekniske krav, som Mambo kræver, 
vi først og fremmest skal forholde os til. 
Mambo er et færdigt system beregnet til at oprette 
dynamiske websites. 
Systemet er baseret til PHP/MySQL og kan forholde sig 
til de flest servertyper.  
 
Det er bygget op på nogle færdige skabeloner, som 
brugeren kan sætte komponenter og moduler ind i.  
Skabelonerne styrer designet og komponenterne 
forholder sig til websitets funktionalitet, dvs. de 
indeholder de dele af det visuelle design der henter 
information fra databasen, det være sig et billedgalleri, 
tekstelementer etc. 
 
Moduler er en enhed der indeholder de elementer der 
ikke forholder sig til interaktion, dvs. de kræver ikke en 
aktiv handling fra brugeren. Det kan eksempelvis være 
en tæller af besøgende på websitet. 
 
Mambo har en backend, der gør det muligt at opdatere 
websitet med nye billeder og tekstenheder for en person 
uden de store forkundskaber omkring vedligeholdelse af 
et website. På backend kan man også redigere i tekst og 
billeder, og den er en lukket enhed, der kræver login 
adgang. Det er muligt at begrænse en persons adgang til 
administrationsdelen, men der vil altid være en 
”superbruger” der har adgang til hele backend, og 
dermed mulighed for også at ændre i de stationære 
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elementer på websitet, det være sig hovedets visuelle 
udtryk etc.   
 
Mambo egner sig ikke til store websites, der kræver 
integration af eksisterende databaser, og Mambo kan 
heller ikke forholde sig til designmæssige 
specialiseringer på de enkelte undersider, da den er 
baseret på de færdige skabeloner. 
Kilde: http://www.mambonet.dk (Bilag nr5) 
 
Udover de systemkrav, der er nævnt i ovenstående fra 
www.mambonet.dk foreslår vi yderligere, at alt 
billedmateriale er komprimeret til web med en kvalitet på 
60 %. 
Formatet på billederne er underordnet, da mambo kan 
håndtere de mest gængse billedformater 
 
Skabelonvalg 
Skabelonen, vi vælger at tage udgangspunkt i, består af 
en gennemgående topbjælke, som vi vil anvende til 
hovedet. Et venstrestillet ”ben”, som vi vil anvende til 
vores undermenu og et stort midterparti, som skal 
anvendes til produktinformation og som skal være det 
felt, som værten skal forholde sig til i forhold til 
opdatering. Websitet vil også indeholde et højrestillet 
”ben”, som vi vil vælge at bruge til alt det ”løse”. Det er 
her der skal lægges små slogans/ordbilleder ind, som skal 
understøtte budskabet om at bruge Storformat print. 
 
Det højre ben er også hvor vi vil foreslå, at NIMA 
Reklame ApS placerer evt. links til hvad der måtte være 
relevant. Samarbejdspartnere, distributører, kunders 
website etc. 
 
I websitets bundbort vælger vi at skrive de relevante 
informationer der kan være for den inviterede i forhold til 
at kontakte NIMA Reklame ApS. Det være sig 

telefonnumre, træffetidspunkter, faxnummer, cv-nummer 
etc. Det er med den erkendelse, at bundborten ofte vil 
være uden for skærmen, dvs. den inviterede skal scrolle 
for at komme til de oplysninger. Men der er tradition for 
at bruge bundborten til den type af information, og derfor 
er det et sted den inviterede vil søge til såfremt de skal 
anvendes.  
 
I den forbindelse skal det nævnes at adresse og det 
primære telefonnummer til NIMA Reklame ApS også 
skal placeres i hovedet, for der at fastslå identiteten, samt 
de samme oplysninger kan findes på NIMA Reklame 
ApS’ præsentationsside. 
 
Vi ser ikke noget problem med, at de samme 
informationer kan findes flere steder ud fra den 
betragtning, at de inviterede har opbygget vaner mht. 
hvordan de navigerer på internettet. På informations-
websites kan der være mange indtryk den inviterede skal 
forholde sig til, og da det er begrænset, hvor mange 
informationer og der af påkrævede handlinger den 
menneskelige hjerne kan forholde sig til på én gang, 
vælger vi at tilgodese de vaner som den inviterede kan 
have opbygget ud fra den betragtning, at det er andre 
områder vi ønsker den inviterede har fokus på. 
Kilde: ”The Human Interface” af Jeff Raskin, kap. 2. Addison 
Wesley 2000: ISBN 0201379376. 
 
Skabelonen for det grafiske design, vil vi bruge på alle 
siderne. Den tager udgangspunkt i en af de faste 
skabeloner, som Mambo råder over.  
 
 
 
 
 



 

Multimediedesigner  :  Hovedopgave Efterår 2004  :  OTS  :  NIMA Reklame ApS.  Side 6 af  25 sider   
Britta Bjerg  :  Ketty Boysen   

 

 
At vi har valgt CMS systemet Mambo medfører, at der i 
vores designovervejelser og beslutninger skal tages 
hensyn til at vi som designer ikke kan kontrollere hvilket 
indhold, hvilke billeder, hvilken font, farve osv. en 
bruger vil vælge. 
Som det fremgå af beskrivelsen af Mambo/tekniske 
specifikationer, så kan vi rent designmæssigt kun opstille 
nogle rammer for hvordan et website bygget i Mambo 
kommer til at se ud. 
Vi kan designe et hoved, knapperne, rammer om content. 
Vi kan komme med forslag til hvilke componenter, der 
skal med på websitet, men en bruger kan ændre indholdet 
alt efter hvilke moduler og komponenter der hentes ind i 
websitet. 
Vi kan med et CSS stylesheet styre en del af udseendet 
på websitet, men det kræver ikke en superbruger for at 
foretage ændringer i dette stylesheet. En bruger med 
adgang til webhotellet kan ændre CSS-filen 
 

Display Resolution 

The current trend is that more and more computers are using a screen size 
of 1024x768 pixels: 
 
KILDE: 
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
 
Ovenstående er resultat af en research på brug af 
skærmopløsning blandt www.w3schools.com’s brugere 
men i tallene indgår også andre websites brugere.  
Den viser at i oktober 2004, er det over 50 % der bruger 
en skærmopløsning på 1024x768, Tallet har været for 
opadgående siden 2002 og vi går ud fra, at den tendens 
fortsætter. 
Derfor er det den skærmopløsning vi har forholdt os til i 
forhold til de mål som vi har valgt til websitet. 
Da vores website i den endelige version skal bygges op i 
mambo og vil indeholde scroll, har vi ingen indflydelse 
på den endelige højde. 
Bredden har vi bestemt ud fra vores ønske om oplevelsen 
af højformat – dvs. hovedet har vi valgt ikke skal gå til 
kanten af skærmen, da det efter vores mening, vil 
ødelægge den visuelle oplevelse af at se på noget højt. 
Bredden har vi derfor sat til 900.   
 
 
 
 

2004 Higher 1024x768 800x600 640x480 Unknown 
Okt. 10% 51% 34% 1% 4% 
Juli 10% 50% 35% 1% 4% 
Jan. 10% 47% 37% 1% 5% 
2003        
Okt. 9% 45% 40% 2% 4% 
Juli 8% 43% 44% 2% 5% 
Jan. 6% 40% 47%     2% 5% 
2002            
Okt.  6% 38% 49% 2% 5% 

Mambo skabelon 
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TRIN 3, Design af prototype 
 
Ønsker fra værten 
Værten har i forvejen et website, som blev lavet i 1998, 
www.nima-reklame.dk. Websitet har aldrig levet op til de 
forventninger, som værten måtte have haft.  
NIMA Reklame ApS har aldrig registreret en egentlig 
kundehenvendelse via websitet. 
Værten ønsker et website der afspejler trenden på 
internettet i 2004. 
Han ønsker ikke et salg fra websitet, og er ikke 
interesseret i, at der skal fremgå produktpriser på 
websitet, da hver opgave skal løses individuelt. Men han 
har en forventning om, at få kundehenvendelser via 
internettet. Samtidig har værten et ønske om, at flere af 
NIMA Reklame ApS’ kunder vil opbygge en kontakt og 
et samarbejde med firmaets øvrige ansatte, der rent 
beslutningsmæssigt kan gå uden om Flemming Jensen, 
og dermed undgå at der opstår flaskehalse i 
arbejdsgangen. 
Værten ønsker endvidere, at der bliver sat fokus på 
Storformat print og de muligheder der er her. 
Endvidere havde værten et helt konkret ønske mht. farver 
– han vil gerne, at websitet bliver sort, men er åben for 
ideer. 
Kilde: Interview af Flemming Jensen d.3/9-04. 
 
Beslutninger 
Se endvidere de beslutninger der allerede er taget ud fra 
de krav og muligheder der er omkring mambo 
skabelonen. 
 
Hovedet skal være fast på samtlige sider og indeholde de 
informationer, som den inviterede har brug for, for at 
kunne identificere værten.   
Indexsiden skal indeholde et klart budskab om, hvad 
websitetets hovedformål er. 

Samtlige medarbejdere i firmaet skal fremstå på websitet 
med et personligt nærvær, med mulighed for direkte 
kontakt. 
 
Modernismen skal være den grundlæggende isme på 
websitet. Modernismen indeholder en geometrisk 
afklarethed, den forholder sig til rene linjer og klar 
adskillelse af tekst og billeder. Modernismen blev 
udviklet med afsæt i den industrielle udvikling i 30’erne 
og deraf et behov for funktionalitet og kommunikation. 
Den blev siden hen videreudviklet både i Europa og 
USA, og er i dag et meget anvendt grafisk designsprog. 
Den indeholder en fleksibilitet og harmoni, og den vil for 
vores målgruppe være genkendelig, da det er den isme 
der er mest anvendt på internettet bl.a. af de store danske 
informationswebsites. 
Kilde: ”Mixing messages” af Ellen Lupton.  side 46-48, ISBN 
0-500-27923-3.  
 
At modernismens rammer i nogle enkelte tilfælde skal 
brydes, ud fra vores ønske om at synliggøre Storformat 
prints muligheder i forhold til at bryde gængse grænser 
og traditioner mht. at formidle et budskab. 
 
Websitet skal bygges op, så det i Mambo vil fremstå som 
et højformat/aflangt format i stil med den genre, der 
præger danske avisers website. Dvs. websitet går ikke 
helt ud til højre og venstre kant. Artiklerne er lagt ind 
under hinanden, så siderne har meget scroll og der er 
ikke nogen egentlig begrænsning på, hvor lang den 
enkelte side kan være. 
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www.jp.dk 
 
Det visuelle udtryk på vores prototype vil blive 
anderledes.  
Fordi den er udviklet i Flash er det ikke muligt at lade 
siderne fremstå som meget lange, da Flash kun kan 
forholde sig til nogle klart definerede mål på top og bund 
for hele scenen. Derfor fremstår midterfeltet som et 
afgrænset tekstfelt, der har scrollen inde i, men designet 
er udviklet til at implementere i Mambo. 
 
Websitet skal fremstå som et præsentationswebsite, der 
skal give den inviterede inspiration til hvordan man kan 
anvende Storformat prints. 
 
Websitet skal designes til en opløsning 1024X758 og at 
det skal designes så det kan bære en stor mængde billeder 
på hver side og derfor vil få scroll. 
 
Kundens ønske mht. den sorte farve skal efterleves i 
hovedet, og at det øvrige farvevalg skal tage 
udgangspunkt i det og den trend der er på internettet  
 

Det endelige design  
Ud fra at vi som designere ikke har så stor indflydelse på  
websitets udseende som ”i gamle dage” inden CMS 
systemer kom frem, har vi valgt at ”historien” om NIMA 
Reklame ApS skal findes i hovedet.  
Vi har valgt at opdele hovedet i to dele. En del hvor selve 
logoet for NIMA Reklame ApS er og en anden del, hvor 
det i små billeder bliver præsenteret, hvad Storformat kan 
bruges til. 
Denne anden del af hovedet kan dog også ændres efter at 
vi har afleveret designet til værten. Værten kan hente 
billedfilen ind i photoshop eller et lign. program og skifte 
et af de små billeder ud. Og det vil i dette tilfælde også 
være meget relevant. Det er meningen at websitet skal 
virke inspirerende og fremstå som opdateret. Så 
forhåbentlig får NIMA Reklame ApS en opgave for en 
kunde, der ville være relevant at vise i hovedet.  
omkring brug af de sort/grå farver. Endvidere skal 
logoets røde farve indgå i farvepaletten. 
 
Websitet skal ikke omtale produktpriser, men være en 
opfordring til at kontakte NIMA Reklame ApS. 
 
Vi vil tilstræbe en helhed på websitet, der skal kunne 
bære værtens egne ændringer. 
 
Den øverste del af hovedet  
Øverste del af hovedet indeholder kun logo, adresse og 
telefonnummer. 
Selve logoet er det som kunden har brugt i 10 år, og det 
element der fremstår som den røde tråd i alle de 
materialer, som vi har fået udleveret. (se tradition for 
værten). 
I nogle sammenhænge fremstår det med ApS skrevet 
med hvid inde i splitflaget. Vi har valgt at tage det bort, 
hvilket gør aflæsningen af logoet nemmere. Endvidere 
opnår vi, at logoet fremstår som et rødt signaltegn. Den 
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Øverste del af hovedet

røde farve er den mest dominerende farve og dermed 
også den farve øjet fanger først. Ved at placere logoet 
som det øverste element til venstre – og dermed det 
punkt som øjet først aflæser, vil det fremstå meget synligt 
på trods af, at det fysisk ikke er så stort. Størrelsen af 
logoet kan også tilføre det en lethed på trods af det 
massive indtryk den røde farve kan efterlade. 
Kilde: ”The essential Guide to User interface Design” af 
Wilbert O. Galitz, part 2, step 3, s. 117. Wiley 2002. ISBN: 0-
417-0864-6 
 
Vi vil under afsnittet farvevalg komme nærmere ind på 
vores valg af farver for hele Websitet. 
Under logoet har vi placeret adresse og telefonnummer. 
Visuelt virker det som et fundament for logoet, og er 
dermed med til at fastholde identiteten af værten. 
I denne del af hovedet, samt i menuerne har vi brugt 
gruppering af de få elementer der er. 
Det er med til at højne synliggørelsen, samt giver en 
afklaring i aflæsningen for den inviterede  
Kilde: ”Designing Visual Interfaces”, kap 4 af Kevin Mullet 
og Darrell Sano, ISBN: 0-13-303389-9. 
 
Ved at lade den øverste del af hovedet stå ”åben” 
foroven, dvs. uden en toplinje der lægger tag på websitet, 
vil vi forsøge at give den inviterede associationer til en 
himmel og et rum uden begrænsninger, rummet hvor 
drømmene fødes. 
Og ved at føre baggrunden helt op i hovedet rodfæster vi 
det tomme rum, skaber et fundament, hvorfra drømmene 
kan have et afsæt. Der bliver en samhørighed til resten af 
siden. Det er et forsøg på at skabe relationer og helheder. 
Se endvidere næste afsnit ”Farvevalg” 

Farvevalg 
Som vi har skrevet i afsnittet ”Beslutninger” har vi 
arbejdet ud fra de sort/grå farver, med hensyntagen til 
den røde.  
Vores intention er, at skabe en baggrund, der skal være 
forholdsvis neutral, for at give plads til de mange 
forskellige farveindtryk, som billederne af produkterne 
vil tilføre. Farverne skal ikke forstyrre det egentlige 
fokus, men skal på den anden side heller ikke fremstå 
som ”fladt og kedeligt, da det er NIMA Reklame ApS’ 
image som den dynamiske og visionære virksomhed, der 
også skal understreges her, se endvidere Corporate Story. 
Wally Olins nævner i sin bog ”On brand” at branding i 
dag handler om engagement og tilhørsforhold, og især at 
kunne gøre dem synlige for andre, kap. 1, s. 14.  
Han deler virksomheder ind i 3 hovedgrupper, afhængig 
af hvad der er/har været drivkraften for at starte dem. 
 
Den ene af de 3 kategorier er den gruppe der er startet op 
på en teknisk kunnen: eks. Microsoft, Intel. De er 
grundlagt på en nysgerrighed ud i at udforske og opdage. 
I denne gruppe hører også håndværkeren, der har en 
stolthed i sit fag, og at det er den stolthed og en kreativ 
energi der driver dem, frem for et ønske om profit.  
(Sammendrag og oversættelse fra ”On Brand” af Wally Olins, 
s. 6. Thames & Hudson, 2003, ISBN: 0-500-51145-4.) 
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Det er i sidstnævnte gruppe at NIMA Reklame ApS hører 
hjemme og da websitet handler om at synliggøre et 
tilhørsforhold, i den her sammenhæng det dynamiske og 
visionære, er det også nogle elementer vi har haft med i 
vores overvejelser i opbygningen af websitet. Især fordi 
det på grund af mambo er begrænset hvad vi kan definere 
som en permanent del af websitet. Baggrunden og 
dermed farverne vil vi definere som permanent. 
 
Baggrundsfarver 
Ud fra værtens ønske omkring en sort farve, trenden på 
internettet med de lyse farver (se stjerneanalyse) og 
behovet for en baggrundsfarve, der kan fremhæve de 
mange billeder, der gerne skal komme på websitet, har vi 
valgt en neutral lys grå farve. Oven på den grå farve har 
vi derefter lagt forskellige billeder lagvis med en meget 
høj transparens. 
Billederne er valgt ud fra en umiddelbar relevans til 
STORT, men det er ikke det enkelte motiv, der er 
interessant, men de former der opstår, når opaciteten 
sænkes og det samspil der opstår imellem dem. De er 
placeret ud fra at skabe en balance på siden og at 
formerne skal samarbejde med hovedet. Udover at form 
bliver et objekt, der kan arbejdes med i forhold til 
hinanden, er billederne også rent farvemæssigt blevet 
opløst, så de farver der står tydeligst frem er en svag 
mørk rød, en gylden gul og de grå/sorte nuancer. 
Dvs, vi har taget udgangspunkt i en harmonisk varm 
farveskala med en stor mængde af grå/sorte toner som 
modvægt til de varme farver. Ved at arbejde med 
opaciteten, arbejder vi med lyset og dermed afstande og 
dybde på siden   
Kilde: ”Design 3, s. 104-107” Kompendium af René Birkholm 
 
Baggrunden er ikke tænkt som at skulle aflæses billede 
for billede, men den er tænkt til at skulle skabe en følelse 
af lethed, drømme og uendelighed. 

Vi har endvidere brugt billederne til at bygge hovedet 
sammen med de andre komponenter på siden for at skabe 
en helhed og en harmoni.  
I design af baggrund og udvikling af slogans til det højre 
ben, har vi ladet os inspirere af dekonstruktivismen. 
Dekonstruktivismen opstod i USA i 1970’erne- 80’erne. 
Den var en reaktion mod modernismens stramme rene 
linjer, der har klar adskillelse mellem tekst og billeder 
Især ægteparret Katherine og Michael McCoy har været 
med til at udfærdige retningslinjer og teorier bag 
dekonstruktivismen. 
Teorien er, at hjernen først vil aflæse billeder, derefter 
tekst. Dvs. billeder bliver aflæst intuitivt, og tekst bliver 
aflæst rationelt. Det er et aspekt, som kan bruges bevidst 
informativt, ved at omforme tekst til billeder vil hjernen 
aflæse det hurtigere. 
Det har haft som følge at dekonstruktivismen arbejder 
med at udviske linjer, arbejder med diagonaler og lag. 
Kilde: ”Mixing messages” af Ellen Lupton. s. 51-52. London 
1996. ISBN: 0-500-27923-3. 
 
Dekonstruktivismen har også sat spor indenfor 
arkitekturen. Her i Danmark er kunstmuseet Arken et 
tydeligt eksempel. 
”ARKENs former peger ud i det omkring-liggende 
landskab i forskellige retninger. 
Bygningen rækker sine arme ud og får tag i den 
beøgende længe inden, den egentlige indgang kommer til 
syne. Alle bygningsdelene fortsætter så at sige ud i 
naturen, så grænsen mellem bygning og omgivelser 
bliver udvisket. 
Også indendørs arbejder landskabets og museets linier 
sammen. Hovedlinierne i landskabet er nemlig gentaget i 
ARKENs grundplan. Museet indretter sig efter to akser: 
den ene er Gl. Køge Landevej, den anden kystlinien. Det 
store udstillingsrum Kunstaksen ligger således parallelt 
med landevejen, mens museets centrale, røde "trafikåre" - 
Biaksen - følger strandlinien. 
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Nederste del af hovedet

På grundplanen præsenterer museet sig ikke som en 
samlet, sammenhængende form. ARKEN består snarere 
af en række bygningsdele, der har hver sin særlige form.” 
Kilde: http://www.arken.dk/view.asp?ID=93 
 
Det modernistiske udtryk, som der ligger i hovedets 
nederste del, bliver hermed også forstærket. Se 
beskrivelse af modernisme i afsnittet ”Beslutninger”. 
 
Den nederste del af hovedet 
Nederste del af hovedet er, som skrevet i afsnittet ”det 
endelige design” tænkt til, at indeholde relevant 
billedmateriale, der jævnligt skal opdateres.  
Den består af en sort baggrundsbjælke, der har 
transparens. Den sorte farve fremhæver de billeder der 
ligger ovenpå. Transparensen/opaciteten har vi indlagt, 
for at få den i harmoni med resten af siden, og dermed 
opløse det massive indtryk som sort i stor mængde 
efterlader. Det har vi yderligere forstærket ved at lægge 
små billeder ind bag bjælken i begge sider. Billeder som i 
lighed med de billeder der danner baggrund for hele 
siden er opløst med en høj opacitet. 
Bjælken fungerer som en ”vægtstang” for siden, der er 
med til at skabe balance og samtidig er et anker for det 
luftige, drømmeagtige indtryk baggrunden giver. 
 
Bjælken er også galleriet på websitet. Den indeholder 7 
kvadratiske rammer, hvor 4 af rammerne har 
baggrundens rene grå farve. De 3 andre har fået logoets 
røde farve, der er dæmpet til 60 %, og dermed fremstår 
farven varmere og roligere end logoets signalrøde farve. 
Billedformatet er ens for at skabe klarhed og 

samhørighed mellem billederne, mens de to forskellige 
farver til rammerne, som er valgt ud fra sidens øvrige 
faste elementer, er med til at skabe sammenhængen til 
siden som helhed,  
 
Vores billedvalg er foretaget ud fra at de skal illustrere 
ideen om hvad hele Websitets formål er, som er at 
inspirere til brug af storformat.  
De er valgt ud fra motiv, kvalitet og farver, da de også 
skal fremgå som en helhed i bjælken. 
Alle billederne skal være et link til en relevant underside. 
Pt. er der kun 2 af billederne, som er fra vores kunde. 
Billederne med Matas og lastbilen med de gule blomster. 
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Fontvalg 
Den gennemgående font er Verdana. Den har vi brugt til 
samtlige knapper i menuerne, oplysningerne der er lagt 
ind ved bundlinjen, teksten, der står i relation til logoet i 
hovedet, samt de forskellige variationer på 
slogans/statements, som vi har sat ud i det højrestillede 
ben. 
Knapperne er sat i str. 10, da det er en klar læsbar 
størrelse, men da det også er en ”normalstørrelse” for 
tekstfelter, giver det en enkelhed og ro til websitet.  
Fontstørrelsen i hovedet og på bundlinjen er 7,6. Det er 
en størrelse, der stadig er aflæselig, men ikke 
påtrængende, og fonten står i fint samspil med logoet. 
Verdanas udtryk er helt blottet for ”overflødige” seriffer, 
og andet forstyrrende, og går dermed fint i tråd med en 
modernistisk linje.  Fonten Verdana blev designet af 
Matthew Carter og Tom Rickner i 1996 for Microsoft. 
Fonten blev designet for at imødegå det stadig stigende 
krav om fonte, der er læsbare på en skærm i selv små 
størrelser. Verdana har udviklet sig til at blive en af 
de mest brugte fonte på websider. I familie med 
Verdana er Tahoma, Nina, og Georgia.  
Kilde: 
http://www.microsoft.com/typography/web/fonts/verdana/defau
lt.htm 
 
Tekstfelterne i midterpartiet er sat i Arial, med 
fontstørrelse 10. Den er i lighed med Verdana en meget 
anvendt font, da den er fri for at være ”flosset”, når den 
skal aflæses på en skærm. 
Al tekst er skrevet i sort, undtagen enkelte fremhævede 
ord, der er skrevet med en rød #CC3300 
 
 
Knapper 
De er som skrevet ovenfor sat i en fontstr. 10, samt de er 
grupperede og venstrestillede i forhold til hinanden. Det 

er med til at understrege enkelheden og roen i det 
modernistiske design. 
Ved mouseover fremkommer der et lille gråt pilehoved, 
som indikerer, at de er knapper og kan aktiveres. 
Når den relaterede underside er aktiveret vil knappen 
blive hvid 
Vi har valgt at holde de visuelle aktiviteter omkring 
knapfunktionen på et minimum. Dette for at bevare en 
lethed i designet, samt efterleve den trend der er på 
internettet om minimalisme. Dette også for at indikere et 
kendskab til vores inviterede, som en gruppe der er vant 
til at færdes på internettet.  
 
Lodrette streger 
Knapperne forholder sig til den tynde streg vi har valgt at 
lægge ind som en adskillelse og opstramning på websitet. 
Den tynde lodrette streg indikerer en adskillelse fra 
midterpartiet, og der er lagt en tilsvarende streg ind som 
adskillelse af det højrestillede ben fra midterpartiet. 
Stregerne holder alignment med billederne i hovedet. De 
er med til at fastholde grupperinger og dermed lette øjets 
navigation rundt på siden  
Kilde: ”Designing Visual Interfaces”, kap 4 af Kevin Mullet 
og Darrell Sano 
 
Bundlinje 
Forneden i midterfeltet er en tekstlinje, der indeholder de 
relevante informationer omkring NIMA Reklame ApS, 
se også afsnittet Skabelonvalg. Den vil være fast på alle 
sider. Teksten udgør bunden af websitet, og vil danne en 
velkendt og forventet markering af afslutningen af 
websitets side. 
 
Slogan 
I det højrestillede ben har vi valgt at placere variationer 
over det slogan, vi konkluderede os frem til under ”The 
Corporate Story” på side 62.  
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Vi har brugt dekonstruktivisme til flere af undersiderne. 
Vores håb er, at når den besøgende ser, der er forskellige 
udtryk på de enkelte sider, vil det være en faktor, der kan 
få en besøgende til at fortsætte rundt på alle sider.  
 
Billede og tekst 
En følge af opsplitningen af vores arbejdsgruppe, har 
medført at vi ingen kundekontakt har på nuværende 
tidspunkt, og ikke har haft gennem de sidste 6 uger af 
arbejdstiden med hovedopgaven. 
Ideen og hensigterne var dog på plads, og vi har derfor 
valgt at bruge det positivt i forhold til at finde relevant 
materiale.  
Tekstmaterialet har vi derfor selv forfattet, inspireret af 
hensigten med websitet.  
Motivet på billederne er valgt ud fra hvad vi selv synes er 
en sjov, spændende, anderledes, inspirerende og flot 
måde at anvende Storformat print på. 
De anvendte billeder er hovedsageligt fundet på 
internettet, og vi har set os fritstillet i forhold til 
copyrights, ud fra det faktum, at såfremt websitet bliver 
taget i brug skal billedmaterialet alligevel udskiftes. 
 
TRIN 2, Design af postkort 
Vi har valgt at fremlægge designovervejelserne omkring 
vores off-line produkt, postkortet til eksamen. 
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Processen 
 
Gruppen 
Endelig kom vores 4. semester. Efter 3 semesters hårde 
arbejde kunne vi se en slutning. Vi skulle have et 4. 
semester, hvor vi beskæftigede os med det, vi hver især 
brændte for. 
Vi havde på daværende tidspunkt arbejdet sammen i 
henholdsvis 1 og 1½ år og havde før sommerferien 
overstået 3. semester med en rigtig god semesteropgave 
og alle havde fået en rigtig god eksamen. 
 
Under arbejdet med 3. semesters eksamensopgave havde 
vi en meget flad struktur. Vi snakkede om tingene og 
havde ikke de store uoverensstemmelser. Der blev aldrig 
i gruppen talt om at der var noget ved vores 
arbejdsproces, der skulle laves om. Hovedinteressen hos 
alle i gruppen lå på designdelen – men vi deltog alle i de 
andre processer, der var. Der var ingen som havde et 
eneansvar og det viste sig at vi fordelte arbejdet mellem 
os efter nedenstående model  

Vi havde ikke haft problemstillinger i gruppen, hvor en 
projektleder ville have gjort en forskel. Strukturen i 
gruppen var meget flad.  
 
Efter afleveringen af 3. semesters eksamensopgave 
mente Dorte, vi bedre kunne samarbejde og få struktur på 
hovedopgaven, hvis rollefordelingen blev ændret. 
Hun foreslog at vi fik udpeget en egentlig projektleder. 
Gruppen blev enige om at Britta skulle være projektleder 
og rollefordelingen blev som vist på figuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britta blev projektleder og dermed blev der flyttet nogle 
ansvarsområder af Brittas over på de resterende 2 
medlemmer. Ovenstående modeller blev fremlagt som en 
del af den mundtlige fremlæggelse til eksamen på 3. sem. 
Alle skulle fortsat tage del i det egentlige arbejde 
omkring rapporten, da vi var enige om, at det krævede 
alles ressourcer, samt var grundlæggende for det videre 
arbejde. 
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Vi arbejdede ud fra ovenstående model, da vi startede på 
4. semester 
 
Vi havde fået snakket igennem, hvad vi gerne ville 
koncentrere os om i hovedopgaven. Vi havde holdt nogle 
møder og lavet brainstorm over, hvilken type kunde vi 
kunne tænke os at lave en hovedopgave for. 
 
Vores kunde skulle være en erhvervsvirksomhed. Vores 
3. sem. opgave blev lavet for en afdeling af Dansk Røde 
Kors, der skulle starte et helt nyt projekt op i Dansk Røde 
Kors regi. Alle samarbejdspartnere var frivillige 
medlemmer fra Dansk Røde Kors, og det havde 
selvfølgelig en indflydelse på, hvordan vores samarbejde 
med dem kom til at forløbe. 
 
Vi ledte efter et firma, der havde et website i forvejen, 
hvor det ville være oplagt at udarbejde en prototype til 
nogle undersider. Det skulle også være et firma, der 
havde eksisteret i nogle år og derfor havde udarbejdet ide 
og vision for firmaet. Måske ikke med de ord, men når de 
blev spurgt, ville de kunne formulere et svar. 
 
Under en af vores brainstorm kom Egeskov Slot op som 
forslag. Vi kendte alle til selve Egeskov Slot og havde 
også selv været på stedet.  
På Egeskov Slots website blev der beskrevet en del af de 
ting, der kan opleves på stedet, men der var stadig mange 
dele af Egeskov Slot, der ikke kom til udtryk på deres 
website (www.egeskov.dk). Vi havde kontakt med 
Susanne Deleuran, Marketing Egeskov Slot et par gange 
i begyndelsen af august måned – men det endte desværre 
med at Grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille besluttede 
at det var han ikke interesseret i.  
Så begyndte vi at se i vores nærmeste omgivelser om der 
var et egnet emne.  
 

Dorte deltog på et tidspunkt i et arrangement – Thurø 
rundt på cykel. En af de sponsorer, der fremgik af 
programmet var NIMA Reklame ApS. Direktøren selv 
deltog i løbet og Dorte spurgte, om han ikke kendte et 
egnet firma, vi kunne skrive hovedopgave for.  
Det gjorde han desværre ikke – men han var selv meget 
interesseret. 
 
Det tog vi en snak om i gruppen. Vores umiddelbare 
reaktion var, at det havde et reklamebureau da ikke brug 
for. 
Men da vi fik kigget nærmere på NIMA Reklame ApS´ 
website, gik det op for os at det ikke drejede sig om et 
reklamebureau, men et trykkeri.  
 
Det lød spændende. For det første var website lavet i 
1998 og trængte til en opdatering. For det andet var det 
måske vores indgang til en branche, der kunne blive 
meget relevant at have kontakter i, når vi havde afsluttet 
vores uddannelse.  
 
Vi kontaktede Flemming Nielsen, NIMA Reklame ApS 
og havde efterfølgende to meget udbytterige møder i 
selve firmaet Vi aftalte at gruppen skulle udarbejde en 
prototype på et website til NIMA Reklame ApS 
 
I den mellemliggende tid havde vi fået tilsagn fra Lise 
Agerbæk om at hun gerne ville være vores hovedvejleder 
og fået tilsagn fra Jahn Hermannsen om at han ville være 
bivejleder i markedsføringsdelen. 
 
Vi holdt det første møde med Jahn og startede med at 
lave en køreplan for de næste 2 mdr. (se bilag: Gant chart 
del 1) 
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Gant chart del 1 (uge 35-42). 
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Alt gik som planlagt – vi fik afleveret og godkendt 
problemformulering, vi fik afleveret første del 
markedsføringsstrategien (version 1) til Jahn og var 
egentlig selv godt tilfredse med resultatet. 
 
På det andet møde vi havde med Jahn d. 28. september, 
påpegede han en del, der efter hans mening skulle laves 
om eller arbejdes mere igennem. 
Det snakkede vi om i gruppen og begyndte at lave vores 
version nr. 2 af markedsføringsstrategien. Vi havde aftalt 
med Jahn at medmindre, vi havde et stort behov, så var 
det ikke nødvendigt at vi holdt flere møder med ham. 
Vi havde på et tidligere møde med Lise Agerbæk aftalt at 
aflevere vores version 2  af markedsføringsstrategi til 
hende senest søndag d. 3. oktober (uge 40) men var pga. 
sygdom i gruppen (os alle) nødt til at skubbe tidspunktet.  
 
Fredag d. 22. oktober 

Den dag holdt vi et møde med Lise Agerbæk, 
vejleder, Kaare Jørgensen, studievejleder, Britta 
Bjerg, Ketty Boysen og Dorte Nielsen. 
På det møde blev det besluttet at dele gruppen i to 
– en med Britta og Ketty og en med Dorte og at 
hver gruppe arbejdede videre med hver sin 
målgruppe og udarbejdede hver sin løsning til 
kunden. Vi skulle dog stadig fremstå som en 
samlet gruppe til eksamen og aflevere en samlet 
rapport. 

 
Derefter blev der afholdt endnu to møder med os 
alle 3 og hovedvejlederen, hvor div. ændringer og 
tilføjelser i version 2 blev aftalt og vi fik fordelt, 
hvem der skulle lave hvad. 

 
Der var aftalt et møde med Lise fredag d. 12. november 
(uge 46) for at få de sidste detaljer i rapporten på plads. 
 

Fredag d. 12. november 
På mødet fredag d. 12. november meddelte Lise at 
skolen havde besluttet at gruppen skulle deles 
endeligt.  
Der skulle søges dispensation til delingen, men 
skolen regnede ikke med at det blev et problem.  

 
Dorte fortsætter for sig selv og det er hende, der 
beholder kontakten til kunden. 

 
Uge 44 begyndte vi på de rettelser Lise havde påpeget i 
rapporten og fik skrevet ind i rapporten at der kom to 
løsninger i hovedopgaven. Meningen var jo at vi skulle 
gå til eksamen som en samlet gruppe med en samlet 
rapport. Dorte skulle lave en ny stjerneanalyse til den 
sekundære målgruppe og renskrive første del af 
rapporten til og med afsnittet produkter. Vi renskrev så 
resten.  
Da det var overstået og rapporten samlet igen og 
afleveret til Lise tog vi en lang snak om de sidste uger 
inden vi skulle aflevere.  
 
Vi  var nu nået til uge 45 og havde tre uger tilbage inden 
aflevering. Vi var nødt til at tage stilling til Mambo og 
Indesign/xml. Vi konstaterede, at vi rent tidsmæssigt ikke 
få et website udarbejdet i Mambo og et postkort 
udarbejdet i Indesign hvor xml ver en integreret del. 
Det var ikke nogen nem beslutning. Vi havde fået skolen 
til at oprette et speciale Single Source Publishing.  
 
Samarbejde mellem os de sidste uger har fungeret uden 
problemer. Vi har været meget enige om, hvordan vi 
skulle gribe produkterne an designmæssigt. 
Vi har begge siddet med et overblik over, hvad der var af 
delopgaver, og vi har til dels løst dem ud fra princippet 
”hvad ligger øverst i stakken” og hvem af os kan løse den 
opgave hurtigst. 
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Vi har stolet på hinandens evner til at få tingene gjort og 
vi har brugt hinanden såfremt vi kørte fast i den givne 
opgave. Det være sig med ideer/løsningsforslag på 
designmæssige/skriftlige problemer og accept af samme, 
som det kunne være konkrete tekniske problemer. 
Vi har gjort brug af elektronisk kommunikation. 
Messenger er blevet brugt til hurtigt at sende udkast til 
hinanden og vores webhotel er blevet brugt flittigt som 
ekstern lager. Møder har vi aftalt fra dag til dag.  
 
Kunden har vi ikke haft kontakt med siden uge 42. Og 
det bærer projektet præg af. Vi havde konkluderet os 
frem til i flere af vores analyser at der skulle være en 
personlig og nærværende kontakt på websitet. Og det var 
meningen at alle ansatte i NIMA Reklame ApS skulle 
optræde på websitet både med billeder, CV, 
ansvarsområder osv. Det har vi forsøgt, men det giver et 
andet resultat at skulle forestille sig de ansattes 
jobsituationer. 
Næsten alt billedmateriale er hentet på nettet. Der er 
nogle enkelte med print på last- og varebiler, der er 
kundens egne optagelser.  
 
Gruppen havde bedt om at få Lise som hovedvejleder 
med fokus på design, fordi det var det område, vi alle 
ville beskæftige os med. 
Og med 6 uger tilbage til at designe website, off-line 
produkt og få websitet lavet i Mambo, skulle vi have haft 
de sjoveste og bedste uger i vores sidste semester. 
Virkeligheden blev dog en anden.  
 
Det har medført at vi har måttet fravælge at få websitet 
lavet i Mambo og få off-line produktets tekst til at blive 
implementeret i InDesign via xml-filer, som derefter 
kunne bruges direkte på websitet eller i vores rapport. 
Set fra vores synspunkt er det ikke et optimalt resultat vi 
har fået. Men i den givne situation kunne vi ikke have 
valgt anderledes. 

Vi havde forventet et helt andet forløb af vores 4. 
semester – men vi glemte at tage misteltenen i ed 
(nordisk mytologi – Guden Balder blev dræbt af 
Loke med en pil lavet af mistelten - alt undtagen 
misteltenen havde lovet ikke at dræbe Balder). 
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Bilag 5 
 
Mambo 
Følgende er kopieret direkte fra www.mambonet.dk 
 
Hvad er Mambo? 
Mambo er et komplet system til at oprette og 
vedligeholde dynamiske websites på internettet. Med 
Mambo kan man, fra et online administrations-område 
oprette og redigere indhold og struktur på et website. Alt 
foregår igennem et simpelt og letforståeligt interface og 
kræver umiddelbart ikke andet end et grundlæggende 
kendskab til tekstbehandling. Enhver kan bruge Mambo 
til at vedligeholde selv avancerede websites, med blot 
kort tids introduktion til funktionerne i Mambo. 
 

 
Hvad kræver det at bruge systemet? 
Internetadgang og en browser. Lidt kendskab til 
tekstbehandling og almindelig computerbrug er en 
fordel. Systemet kører på kombinationen PHP/MySQL og 
findes i en version til de fleste servertyper.  

 
Hvad egner Mambo Open Source sig ikke til? 
Websites der skal integrere flere forskellige eksisterende 
databaser – det kræver særlig programmering. De 
nuværende versioner af Mambo understøtter kun en 
bestemt opdeling af brugerrettigheder og er derfor ikke 
oplagt til virksomheder eller organisation hvor det 
kræves at uddele individuelle rettigheder for 
administration og adgang. Da designet i en Mambo-
løsning er baseret på en generel skabelon, egner det sig 
ikke til websites med stor specialisering eller krav om 
individuelt udseende for hver enkelt side. 
 
Mambo er i sammenligning med de mere etablerede 
systemer ikke gearet til store enterprise løsninger, men 
indeholder generelt de samme grundelementer. Gratis! 
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Kort og godt om mulighederne i Mambo 

• Oprette, redigere og vedligeholde dokumenter, 
tekster, billeder og struktur fra ét simpelt og 
letforståeligt administrationsmodul  

• Organisere indhold kategorier og sektioner af data 
og præsentere disse på flere forskellige måder – 
menuen opdateres automatisk  

• Lave billedgallerier, afstemninger, spørgeskemaer, 
kontakt-formularer, forummer, dokument 
downloads, medarbejder kartoteker og en lang 
række andre funktioner – de skal blot aktiveres  

• Let konstruere komplekse websites efter 
byggeklods-princip, moduler og komponenter skal 
blot placeres, fx. tæller, relaterede emner, login, 
nyheder, vejret og mange flere  

 Skabelon til opbygning af Mambo website 

• Lave særlige sider for registrerede kunder – 
oprette fx. Et side, hvor der kan uploades filer.  

• Have flere administratorer af indhold, fx. nogle 
der opretter og andre der godkender  

• Give brugere mulighed for selv at tilføje indhold, 
links og meget mere 

Design 
Websites konstrueret til Mambo (som fx. Mambonet.dk) 
bruger skabeloner til at styre designet på websitet. Det 
betyder at websitet opdeles i områder – og indholdet kan 
derefter passes ind i de forskellige områder. På billedet 
herunder ses hvilke områder Mambonet.dk er opdelt 
efter. På den måde er fx. Modulet ”Antal besøgende” 
placeret i området ”Right”: 
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Struktur 
Mambo systemet består af byggeklodserne: Komponenter 
og moduler.  
Komponenter er elementer som øger funktionaliteten. 
Det kan være et brugerforum eller et billedgalleri. 
Komponentet bygger bro mellem databasen og websitets 
visuelle dele. 
Moduler er elementer der henter indhold fra databasen 
og præsenterer dem på websitet uden nogen interaktion. 
Det kunne være en liste over mest søgte sider eller blot 
en tæller af antal besøgende. 
 
Indhold 
Mambo indeholder en såkaldt online editor. Det betyder 
at man ligesom i et tekstbehandlings program kan 
indtaste tekst og indsætte billeder. Alle de almindelige 
funktioner som fed og italic er til stede. Man kan også 
indsætte link direkte. Desuden kan man lægge billeder 
ind m.m.  
 

   Teksteditor i Mambo 


