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Opgavebeskrivelse
Dothost er et nyopkøbt firma af ATZnet. 
Jeg blev ansat til at lave et redesign af 
siden og få det mere nutidigt og trovær-
digt.
Jeg har igennem processen været i sam-
arbejde med en programmør som har 
lavet de mere avancerede ting som f.eks. 
domænesøgeren.

Afsender
Dothost er et hosting firma ejet af ATZnet. 
De sælger primært domæner, webhotel-
ler, kontorløsninger(office 365) mm.

Målgruppe
Virksomheder, grafikere og webudviklere.
(Alder: 20-50 år)

Æstetiske overvejelser
Det er vigtigt at hjemmesiden får et nuti-
digt og opdateret udseende.
Overskuelig, enkel og nem at navigere 
rundt i. 
Primær fokus er produkterne.

 
Hvordan?
• Wordpress (CMS system)
• HTML, CSS, PHP
• Google Chrome Inspect
• Photoshop: Tilpasset billeder til web

Gammelt design Nyt design
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Idéudvikling
Jeg har udarbejdet en brainstorm ud fra 
hvordan virksomheden gerne vil fremstå 
og designidéer.

Derudover har jeg taget layout inspiration 
fra de konkurrererende sider.

Dothost.dk

Brugervenlighed

Moderne/Nutidigt

Læsevenligt

Stilrent

Grafisk

Store billeder Ikoner

Studerende/ 
Virksomheder

Professionelt

Seriøst

Enkelt

Domænesøger som fokuspunkt

Virksomhedsfokus (roser sig selv)

Visuel navigation udover menuen, 
længere nede på index.

Design inspiration

Layout skitse
Min skitse giver mig et godt overblik over hvordan 
jeg vil bygge siden op.
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Font
Lato er en google font, som er læsevenlig 
til skærm. Den har et moderne udtryk og 
jeg syntes den passede godt i designet.
Den blev dog valgt fra, da kunden var 
mere til de rundere former som er i Go-
tham Light og var tilbøjelig til at bruge en 
betalingsfont for det rette udtryk.

Farve
Farverne er defineret i både RGB og 
CMYK, til hvis der senere hen skal produ-
ceres produkter til tryk.

FarveforslagFravalgt font

Udvalgt font

Udvalgte farver

#009de0

Primær blå

RGB: 0, 157, 224
CMYK: 78, 21, 0, 0

#78d05c

Grøn

RGB: 120, 208, 92
CMYK: 52, 0, 76, 0

#fcfcfc

Opdelings hvid

RGB: 252, 252, 252
CMYK: 1, 1, 1, 0

#333

Sort

RGB: 51, 51, 51
CMYK: 72, 60, 47, 67

#f7f7f7

Opdelings gråhvid

RGB: 247, 247, 247
CMYK: 3, 2, 2, 0

#42b810

Grøn

RGB: 66, 184, 16
CMYK: 64, 0, 100, 0

#0a769e

Element blå

RGB: 10, 118, 158
CMYK: 91, 40, 17, 4

#d9eaf2

Element blå

RGB: 217, 234, 242
CMYK: 16, 3, 3, 0

Gotham Light

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVwXYZÆØÅ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæå
123456789 
.,“„!?@%/()&:;

Lato

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVwXYZÆØÅ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæå
123456789 
.,“„!?@%/()&:;

Blå
Blå er valgt ud, da det er brugt i det gamle 
design. 
Jeg har derimod valgt en friskerer blå som 
jeg synes passer meget bedre til nutiden.

Derudover har jeg valgt at bruge en 
mørkere og lysere nuance for at variere de 
steder hvor farverne ligger op af hinanden.

Neutrale farver
De basale farver som skal give ro til siden 
og bliver brugt på store overflader med 
tekst.

Grøn
Bliver brugt til f.eks. køb knapper.

Gotham er en tamilie af sans-serif digitale skriftyper.
Den har en meget bredt udseende med brede åbninger og en 
høj x-højde.

Intelligens
Loyalitet
Visdom
Tillid
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Logo proces
Jeg har arbejdet ud fra det tidligere logo. 
Vi blev hurtigt enige om at sloganet skulle 
fjernes, da det ikke er nutidigt.

Derudover har jeg arbejdet lidt med 
„dot“ på forskellige måder, så kunden har  
haft flere muligheder at vælge imellem.

Vi endte ud med at vi ville beholde cirklen 
som „Dot“, men gøre den mindre mar-
kant – og så lave „Host“ i en neutral farve, 
så ordene bliver opdelt.

Fonten er ITC Avant Garde Gothic.

Tidligere logo

Valgte logo

5 cm 3 cm

Positivt logo

Negativt logo

2 cm
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se alle features

Webhotel basic

20 kr/md.

√ Blog & website værktøj
√ Ubegrænset email
√ Chat- & emailsupport
√ 100 GB backup & sync

Læg i kurv

se alle features

Webhotel basic

20
√ Blog & website værktøj
√ Ubegrænset email
√ Chat- & emailsupport
√ 100 GB backup & sync

Læg i kurv

00

kr/md.

√ Blog & website værktøj
√ Ubegrænset email
√ Chat- & emailsupport
√ 100 GB backup & sync

Læg i kurv

20 00

kr/md.

Basic

√ Blog & website værktøj
√ Ubegrænset email
√ Chat- & emailsupport
√ 100 GB backup & sync

Læg i kurv

60 00

kr/md.

Standard

√  Blog & website værktøj
√  Ubegrænset email
√  Chat- & emailsupport
√  100 GB backup & sync

Læg i kurv

100  00

kr/md.

Premium

se alle features se alle features se alle features

Forslag produkt

Resultat produkt

Resultat megamenu

Ikoner

Skitser megamenuProduktoversigt
Jeg kom med forskellige forslag til hvor-
dan produkterne kunne se ud. Det var 
vigtigt at prisen, tilbud og vigtigste info 
blev fremhævet og man derudover kan 
se hvad hele pakken indeholder med en 
harmonika knap.

De første forslag passede ikke ind, så vi 
endte ud med at lave den simpel med 
blå farver.

Megamenu
Idéen med en megamenu, var at gøre 
menuen mere spændene og visuel at 
navigere rundt i.

Ikoner
Jeg har fremstillet en masse ikoner, som 
skal illustrere hvert sit menupunkt. 
 
Få er blevet kasseret fordi de ikke var 
forståelige.

Kasserede ikoner



GRAFISK DESIGN

19

Design
Jeg har valgt et design som er simpelt, 
moderne og brugervenligt. Man kan navi-
gere rundt på siden både øverst, midt og 
i bunden af siden.

Header
Header er opdelt i to farver, menuen 
ligger for sig selv, hvor øverste del er logo, 
kontrolpanel og support, som skal være i 
fokus.

Slideshow
Slideshowet skal komme med små rekla-
mer for de forskellige produkter, for at få 
kunder til at købe mere. Samtidig giver 
det noget visuelt til siden.

Footer
Jeg har designet en footer hvor man har 
tilgængelighed til alt. 
Man har som bruger stor tilbøjelighed for 
at søge ned i bunden hvis man er „faret 
vild“ eller har brug for support, derfor er 
supporten mere fremtræden end andre 
elementer. 



GRAFISK DESIGN

20

Kvalitetsvurdering
Resultatet af siden er blevet meget mere 
overskuelig og nutidig. Det ligner faktisk 
en større troværdig virksomhed, forhold til 
udgangspunktet.
Inholdet fylder godt og har god luft 
omkring sig, det gør det overskueligt for 
brugeren at navigere rundt.

Designet er visuelt gennemført. Det er bru-
gervenligt og professionelt.
 
Kunden er meget tilfreds med det færdi-
ge resultat.


