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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 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.

 
Programvalg
• Wordpress (CMS system)
• HTML, CSS, PHP
• Google Chrome Inspect
• Photoshop: Tilpasset billeder til web
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Generelt om Wordpress
Wordpress er det mest brugte CMS system 
til dato, 1 ud af 5 hjemmesider er kørende 
i wordpress. 
 
Det er oprindeligt udviklet til at lave blogs, 
men er blevet populært at lave hjemme-
sider i, da det er nemt at navigere rundt i 
og man har et utal af muligheder.

Plugins
Et plugin er elementer til wordpress som er  
programmeret af folk i hele verden. Det 
kan f.eks. være en form for widget eller 
optimering af siden.

Der er på stående fod over 52.000 plugins 
lavet til wordpress. 
 
Man skal dog være opmærksom på at 
bruge populære plugins som jævnligt 
bliver opdateret – så minimerer man sin 
risiko for hackerangreb.

Fordel ved CMS
Mange brugere i hele verdenen – 
udviklingshastighed på ny funktionalitet er 
hurtigere.

Fejl og sikkerhedshuller bliver hurtigere 
opsporet.

Uafhængig af leverandøren – skifte til en 
anden hvis ønskes.

Kunden kan selv rette i hjemmesiden 
indhold.

Brainstorm/Research i 
samarbejde med kunde

1. Møde med kunde
Fremvisning af idé til fokuspunk-
ter (Brugervenlighed? Hvad skal 

fremhæves? Hvilken stil?)

Ikoner godkendt af kunde

Skitsering/både logo og 
layout i psd/ill

Skitsering er fremvist under 
„Grafisk Design“ (se s. 13)

Typografi diskuteres i sam-
arbejde kunden

Vi har flere fonte i tankerne.

Idéudvikling af ikoner til 
menupunkter

skitsetegninger.

Færdigudvikling af nyt 
logo og design

Godkendt af kunde.

2. Møde med kunde
Fremvisning af design 

og logo forslag.

Timeline

Fotos godkendt af kunde

Deldeadline Rettelser Deadline

Søgning efter relevante 
stockfotos

Kunden har ikke billedmateriale 
og beder mig finde stockfotos til 
siden, som derefter skal godken-
des af dem.

Modtager tekstindhold 
via mail

Start produktion i Wordpress
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Brainstorm
Jeg har udarbejdet en brainstorm ud fra 
hvordan virksomheden gerne vil fremstå 
og designidéer.

Research
Jeg har været inde og kigge på konkurre-
rende virksomheders hjemmesider, for at 
lave research, både med design, opsæt-
ning og indhold. Derefter har jeg fremlagt 
det for kunden og vi har udvalgt nogle 
punkter.

Wannafind.dk

 • Fokus på domæne - det første man ser.
 • Derefter "god kundeservice," "tilfredse kunder," 

"har erfaring."
 • Ikke i tvivl om priserne.
 • Nemt at bestille.
 • Brugervenligt.

ScanNet.dk

 • Starter med stort slideshow (som de andre, men 
mindre,) efterfulgt af fokus på "find domæne."

 • Mindre fokus på "erfaring" og "tilfredse kunder."

Meebox.net

 • Fokus på pris og tilbud.
 • Fokus på antal kunder de har.
 • Stil er enkel/minimalistisk, ungdomligt, nutidig - 

One page.

Generelt

 • Domæne - start position
 • Kontakt/hjælp
 • Kontrolpanel
 • "Antal kunder," "erfarne medarbejder" osv.

 • Alle har stort mobil nummer (Man er ikke i tvivl om 
hvor man skal ringe til.)

Unoero.com

 • Nemt at finde rundt i, alt man skal bruge er i top-
pen ("søg domæne," "opret webhotel.")

 • Fokus på populæreste pakke, trustpilot, tilfredse 
kunder.

 • Kan ikke se hvor jeg skal kontakte med spørgsmål 
og problemer. Kan gå i Support og se ofte stillede 
spørgsmål, men intet telefonnummer.

Dandomain.dk

 • Meget det samme.
 • Website går helt til kant.
 • Store ikoner.
 • Man finder stort set alt man har behov for på 

forsiden.

Udvalgt

FOKUS PÅ DOMÆNE

GENNEMGÅENDE SLIDESHOW

LAYOUT TIL KANT

STORE IKONER

"ANTAL KUNDER", 
"ERFARNE MEDARBEJDERE", 

"KUNDESERVICE"

NEMT AT FINDE SUPPORT

MANGE MULIGHEDER FOR 
AT NAVIGERE RUNDT

DESIGN INSPIRATION:
WANNAFIND & DANDOMAIN

ALLE BEHOV PÅ INDEX

Dothost.dk

Brugervenlighed

Moderne/Nutidigt

Læsevenligt

Stilrent

Grafisk

Store billeder Ikoner

Studerende/ 
Virksomheder

Professionelt

Seriøst

Enkelt

Brainstorm

Research
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Typografi – Gotham
Gotham Light er en Opentype og fungere 
godt til skærm.

Fonten er lagt ind via FTP – ellers er det 
kun brugere med fonten installeret på de-
res medie som har mulighed for at se den.

Derefter er den linket via CSS @font-face.

Farve
Farverne er defineret i RGB, da det skal 
bruges på skærm.
 

#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 
.,“„!?@%/()&:;

<h1>
Din hjemmeside har brug for et domæne

<h2>
Din hjemmeside har brug for et domæne

<h3>
Din hjemmeside har brug for et domæne

<p>
Videresendelse af domænenavn til hjemmeside hos en anden udbyder.
Kan pege på rod domænet eller specifik “undermappe.”
Kan rettes døgnet rundt fra Kundecenter.

Ikoner & Logo
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Workflow & Layout skelet
Jeg har i samarbejde med kunden kom-
met frem til, hvordan siden og domæne 
søgeren skal bygges op.
 
Jeg har valgt at begrænse mig, og ikke 
vise sidens fulde workflow, da det fulde 
website er meget omfattende.

Brugervenlighed
Jeg har haft stort fokus på brugervenlig-
hed igennem idéfasen. 
Det er vigtigt at brugeren kan navigere 
rundt på siden og nemt finde det søgte 
– derfor er index bygget op på gentagel-
ser.

Domænesøger

Resultat/Søg

Reserver

Kurv

Salgsbetingelser Registrer (Formular)

Domæne (Tilbage) Betal

Betalingssystem Registrer (Formular) (Tilbage)

Whois Info Redeleger

Index

WebshopHjemmeside og mailDomæne

Domæne Webhotel Webshop Virtuel server Online backup

Domæne styring Ny hjemmeside Adwords Kontorserver Spamfilter

Redeleger Office 365 SEO

SMS

PC beskyttelse

Online drev

Server Sikkerhed

Menu opbygningIndex

Domænesøger opbygning
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Backend

Child Theme
Jeg har arbejdet med et Child 
Theme fra et købt tema, Genesis 
Framework. 
 
Child Theme giver mig lov til at lave 
ændringer på temaet i f.eks. CSS 
og PHP uden at mit arbejde går til 
spilde ved opdateringer.

Genesis Hooks (HTML)
Et plugin til Genesis tema. 
 
Det giver mig mulighed for at æn-
dre HTML/PHP i faste sektioner på 
siden, her er det f.eks. Footer.

Page Builder
Selve siderne er opbygget med 
Page Builder, som giver en mu-
lighed for at arbejde mere visuelt 
– jeg har valgt at bygge mine 
moduler op med HTML.

Navigation
Min menu er bygget op via 
menustrukturen. 
 
Uber Menu, gør at jeg har utal 
af muligheder for at designe min 
menu.  
 
Jeg har f.eks. opdelt min subme-
nu i kolonner og tilføjet ikoner og 
reklamer.

Mediebibliotek
Alle billeder og ikoner er uploadet 
til Wordpress mediebibiliotek. Her 
har man adgang til alle links.

Formular
Formularerne er bygget op via et 
plugin. Der er allerede opbygget 
standard indstillinger for felterne. 
 
Der er brugt reCAPTCHA for at 
undgå spam.
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Woocommerce – Shop
Woocommerce er et gratis e-handels 
plugin, som tillader at sælge både fysiske 
og digitale produkter.
 
Med en Premium variant kan man også 
tilbyde booking, abonnementer og tilba-
gevendende abonnementer – det har vi 
valgt at gøre brug af.

Kategorier
Produkterne er opdelt i kategorier 
for at gøre det overskueligt.

Kurv
Når der bliver tilføjet et produkt 
til kurven, dukker kurven op i min 
header.

Derudover dukker kurven også op 
i siden.

Variable produkter
Der er installeret en add on, som 
gør at man kan køre abonnemen-
ter og variable priser.

Her er der lavet et Variabelt Pro-
dukt med 3 variationer på priser.

Faktureringssystem
Woocommerce har et indbygget 
faktureringssystemet.
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Custom CSS
I backend har jeg en custom css. Det har 
været nødvendigt for at kunne style siden 
som ønsket.

Igennem hele min arbejdsprocess, har jeg 
brugt „Inspect“ i Google Chrome, for at 
kunne få fat på de forskellige elementer i 
tema og plugins.

Før

Før

Eksempel på Media queries.
Medie queries er alle styles som ændres når skær-
men bliver under x antal px.

Efter

Efter

CSS eksempel
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Loadingtest & SEO
Siden er testet på Google PageSpeed – 
det giver en hurtig forståelse af hastighe-
den på ens side. 

Min side har ikke mange point – det har 
jeg prøvet at rette op på, men er kommet 
frem til, at det kræver større server erfa-
ring end jeg har.

Browserkompatibilitet
Siden er tjekket og virker upåklageligt på 
de mest populære browsere: Chrome, 
Safari, Firefox og Explore.

Der har dog været problemer med at 
ældre browser versioner ikke understøtter 
webkit: flex;  som er en standard indstilling 
i kolonnerne jeg ikke har turde fjerne, i 
frygt for siden ikke virker optimalt i andre 
browsere.

 
 

Aktiver komprimering
Testen beder mig om at komprimere mange 
af mine filer til gzip. Filerne kommer fra 
diverse plugins. Det ville give en reduktion 
på 78%.
Det skulle kunne løses igennem .htaccess, 
men har ikke fungeret for mig.

Caching
Caching er at browseren gemmer elemen-
ter på siden, så man loader hurtigere næste 
gang man besøger siden. 
I .htaccess skal der defineres hvor længe 
browseren skal gemme. – Det har ikke fun-
geret for mig.

SEO
Yoast seo er et plugin, der gør det nemt for 
en at søgeoptimere. 
Man går ind og specificerer hver enkelt side. 
Udover det fortæller den dig hvordan du 
kan gøre seo endnu bedre.

Google PageSpeed

Webkit flex Yoast SEO
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Kvalitetsvurdering
Dothost er min første wordpress side, og 
derfor kom jeg ud for mange udfordringer 
igennem processen. Jeg havde grebet 
opgaven mere sikkert an, hvis jeg skulle 
fuldføre den nu.

Siden er brugervenlig og professionelt 
opbygget. Det færdige resultat opfylder 
kundens ønsker.

Desværre ophørte arbejdet midt i proces-
sen. Derfor er der mangler på siden som 
f.eks. tekst materiale og elementer der 
ikke virker korrekt.


