Den vigtige
brugeroplevelse.
/ et al. er et ungt designhus, der arbejder både analytisk
og kreativt. Vi baserer altid vores arbejde på dybe
brugerindsigter, som guider os gennem hele
designprocessen. Vi har en bred faglighed inden for design
thinking, konceptudvikling, UX og UI design.

Vi hjælper og guider dig - hele vejen fra abstrakt idé til en
færdig prototype. Vi tager dig gennem alle
designprocessens stadier for at sikre, at du er 100 % tilfreds,
og at du har fået den bedste løsning.

Lifexite.
Lifexite arbejder med at skabe bedre trivsel for anbragte
unge i Danmark. Det gør de gennem RUN app’en, hvis
formål er at give de unge en stemme overfor systemet
og gøre det mere synligt for dem, hvordan deres
pædagoger og socialrådgivere vurderer dem.
Vi har i designet af app’en nørdet helt nye former for
datavisualisering af trivsel samt skabt et univers for de
unge med små ﬁgurer, der nudger og guider dem til at
fortælle, hvordan de har det.

Det gjorde vi
-

Udvikling avatar point univers
UX og UI af app
Brugerundersøgelser med anbragte unge

Strongminds.
Strongminds havde brug for en ny hjemmeside, der var
mere moderne i sit udtryk og funktionalitet.
Gennem en iterativ proces, hjalp vi dem med at designe
en mere gennemsigtig hjemmeside for deres kunder,
som lagde vægt på deres kerneydelser.

Det gjorde vi
-

Opbygning af hjemmeside arkitektur
UX & UI af hjemmeside
Projektledelse

Improvento
E-Dok2go.
E-Dok2go er en mobil app til især hospitaler. Med E-Dok2go
kan medarbejdere ﬁnde relevante dokumenter for deres
afdelinger.
E-Dok2go oplevede at brugerne havde svært ved at navigere i
deres app og den blev derfor ikke brugt som det hurtige
opslagsværk den var tiltænkt som. På baggrund af
brugerstudier, den eksisterende app og et ønske om et nyt
modul, designede vi på blot 5uger mock-ups som efterfølgende
blev købt af Region Midtjylland.

Det gjorde vi
-

Samarbejde med regionsrepræsentanter
Udforskede og analyserede eksisterende design
UX og UI af app-design

Improvento.
Improvento havde et ønske om at give sit HR system en
ordentlig overhaling.
Med et system af ældre dato og en stor mængde data var
formålet at kreere et nyt og moderne udtryk, som kunne
indbefatte dataene og præsentere dem for sine brugere på en
lettilgængelig og -forståelig måde.
Dette resulterede i en mock-up til systemets ledere og
medarbejdere på henholdsvis web og app.
Det gjorde vi
- Udforskede og analyserede det eksisterende system.
- Designede UX og UI.
- Udviklede mock-ups til både web og app.

Vi løfter dig.
Design er ikke kun alt det pæne - det rækker så meget
længere. Vi hjælper dig med at tydeliggøre din vision og
kultur og oversætter det til et design, som rammer ind i
dine kunders hjerter. Sådan kan du skabe gode
kundeoplevelser og sikre dig bedre resultater.

Aarhus
Universitet.
Hvordan får man studerende gennem studierne på normeret
tid? Med mere end 40.000 studerende er det er en udfordring,
Aarhus Universitet kontinuerligt arbejder med. For at komme
denne udfordring til livs, gennemførte vi en række tests med
studerende fra alle universitetets fakulteter.
Med udgangspunkt i ﬂere workshops, fandt vi frem til kernen
af udfordringen, og udviklede idéer til mulige løsninger. Vi
udvalgte de bedste bud og udviklede en interaktiv prototype
klar til test.

Det gjorde vi
-

Rekruttering af studerende fra alle fakulteter til testning.
Facilitering af brugertests i en række workshops
Detaljeret rapport med resultater og løsningsforslag
Skabte et helt nyt digitalt koncept
Lavet interaktiv prototype

Tæl skridt.
Tæl skridt og kræftensbekæmpelse havde indgået et
samarbejde om at få ﬂere mennekser til at gå ﬂere
skridt i hverdagen.
Dette resulterede i en design opgave, hvor vi til en 14
dages kampange designede en hjemmeside, hvor
de tilmeldte kunne registrere deres skridt og følge
med i deres fremgang. Vi ﬁk lov at sætte vores viden
om nudging i design i spil og lave grafer og
visualiseringer, der motiverede til at tage endnu ﬂere
skridt.

Det gjorde vi
-

UX & UI design
Motiverende visualisering af data
Lege med nudging gennem nudging

MTIC
SENS.
SENS kom til os med deres sensor-løsning, som måler aktivitetsniveauet hos
indlagte patienter og visualiserer det for dem på en tablet. De havde et
ønske om at motivere til endnu mere aktivitet under indlæggelse og derved
forebygge genindlæggelser.
I samarbejde med Sens og Bispebjerg sygehus re-designede vi interfacet på
tabletten for at motivere til aktivitet ved at visualisere dataene på en
anderledes måde.

Det gjorde vi
-

Indsamlede data med et ekspertpanel på Bispebjerg sygehus
UX & UI design af motivationsskærm med særligt fokus på opmuntrende
illustrationer
Konceptudvikling af alternative former for data visualiseringer

BfR.
BfR havde behov for en træningsapp, der
kommunikerede med deres fysiske træningsudstyr.
Formålet med prototypen var at vise alle appens
funktioner og fremtidige muligheder. Udfordringen lå
dog i en stram deadline, da der var mindre end to uger
til en stor messe i udlandet, hvor appen skulle
præsenteres.

Fra skitse til wireframes og til det endelige design på
kun to uger.

Det gjorde vi
-

Skabte nye idéer til fremtidige forslag, baseret på
BfRs krav.
Design af alt UX & UI.
Udvikling af interaktiv prototype til tre forskellige
platforme.

Lars Thorn, Partner, BfR
“Vi stod med en hasteopgave, hvor vi
havde brug for at udvikle en prototype på
en app kun tre uger før en stor messe. Vi
valgte at arbejde med /et al., som hurtigt
dannede et overblik over opgaven, og
derefter arbejdede professionelt og
effektivt, så vi kunne medbringe til godt
produkt til messen.”

VIA University
College.
VIA University College var på udkig efter indsigter omkring
brugeroplevelsen på deres efter- og videreuddannelses side.
Dette resulterede i 10 brugertests på henholdsvis desktop og
mobil med fokus på navigationsﬂowet, layoutet og det visuelle
indtryk.
Projektet resulterede i en præsentation, hvor testindsigterne
blev fremlagt og diskuteret med VIA’s medarbejdere, vi kom
herefter med vores anbefalinger til det videre arbejde.
Det gjorde vi
- 10 think aloud tests med brugere
- Databehandling med henblik på at identiﬁcere de vigtigste
interaktionsudfordringer
- Præsentation og anbefalinger til forbedringer og videre
forløb

Prima
Vinduespuds.
Prima Vinduespuds havde et ønske om at spare
deres vinduespudsere for nedskrevne rapporter på
papir, som ofte bliver væk i den store mængde af
papirmateriale. Desuden ønskede de en optimering
af processen mellem vinduespudser og kunde og
dermed en mere direkte forbindelse mellem de
udførte opgaver og kommunikationen omkring
disse til kunden.
I den forbindelse designede vi en app, som kunne
gøre det nemt for vinduespudserne at se og
dokumentere deres opgaver samt for kunden straks
at få besked om, at arbejdet er blevet udført.

Det gjorde vi
- Udforskede og analyserede brugerens arbejdsﬂow.
- Designede UX og UI.
- Udviklede mock-ups til app udvikling.

MTIC
Movesca.
I et samarbejde med MTIC og Movesca har vi udviklet en digital
løsning til kost og væskeregistrering på både hospitaler og plejehjem.
Derudover er denne løsning den første, som tvinger de to forskellige
sektorer til at snakke sammen, for at forbedre vilkårene for
patienterne. Konceptet er opstået på baggrund af workshops med
medarbejdere på danske hospitaler og plejehjem. Baseret på disse
workshops, har vi
udviklet en prototype og testet den på brugerne.

Det gjorde vi
- 4 måneders brugerundersøgelser
- Udvikling af koncept og prototype
- Workshops med sygeplejersker og diætister
- Udvikling og test af en interaktiv prototype med daglige brugere.
- Endelig UX i mock-ups.

Bland selv.
Du har måske en abstrakt idé - og måske allerede nogle
skitser? Du har måske også et design team, der bare har
brug for friske øjne,for at kunne sparke røv. Uanset hvad dit
behov er, kan du vælge den service, du står og mangler.
- Research
- Tests
- Konceptudvikling
- Optimering
- Wireframes
- Mock ups
- Graﬁsk design (UI)
- User experience (UX)
- Interaktive protyper

Applicators.
Eventaddon havde behov for en ny hjemmeside, der
kunne kommunikere og visualisere deres produkt endnu
tydeligere. Målet var at hjemmesiden skulle give et
overskueligt overblik over Eventaddons mange funktioner
og samtidig have et moderne og innovativt udtryk for at
adskiller dem fra deres konkurrenter.
Udover en ny hjemmeside, hjalp vi Eventaddon med at
re-design deres tilmeldingsﬂow. Med fokus på
brugerinddragelse skete re-designet i samarbejde med
Business Club Aarhus, som er en af deres største kunder.

Det gjorde vi
-

UX & UI af hjemmeside
UX & UI af tilmeldingsﬂow

ClinicDrive.
ClinicDrive er et styringssystem til
tandlægebranchen , som digitaliserer, automatiserer
og organiserer størstedelen af de administrative
opgaver, som tager uhensigtsmæssigt lang tid for
klinkejere og deres personale at udføre.
I sammenhæng med designet af systemet,
designede vi en tilhørende hjemmeside, som
præsenterer produktet og dets fordele.
Det gjorde vi
- Designede UX og UI af hjemmeside.
- Designede diverse graﬁske materialer.

ClinicDrive.
ClinicDrive er et styringssystem til
tandlæge-branchen, som digitaliserer, automatiserer
og organiserer størstedelen af de administrative
opgaver, som tager uhensigtsmæssigt lang tid for
klinkejere og deres personale at udføre.
Ud fra brugerindsigter designede vi det komplette
system på henholdsvis desktop til administratorer og
tablet til medarbejdere.
Det gjorde vi
-

Designede UX og UI af det komplette system.
Kreerede en moderne designidentitet med
tilhørende logo.
Interviewede, observerede og testede på en
række forskellige tandlægeklinikker.
Designede diverse trykmaterialer.

Dansk Design
Center.
Hvordan ser produktionbetingelserne for bæredygtigt design ud i
fremtiden? Og kan man udnytte, at verdens designledere er samlet
for at udforske netop dette emne?
Sammen med Dansk Design Center tog vi udfordringen op og
udviklede en workshop og konference. Det blev til Fab Denmark et community, der håndterer udfordringen om
bæredygtighed og cirkulært design. Vi er stolte af denne case, da
den viser, at vi er designere, der vil vores fag.

Det gjorde vi
-

Udvikling af koncept for workshop og konference
Skabte ”Fab Denmark” med ﬂere samarbejdspartnere
Udvikling af prototype til Fab Denmarks hjemmeside

Ladies First.
Ladies First netværket stod overfor en større
re-branding og ville i den forbindelse skabe et nyt
hjemmeside-univers, som i højere grad indkapsler de
ydelser og værdier, som netværket står for.
Vi har i samarbejde med Ladies First skabt en ny
visuel identitet, som inviterer folk til at være
nysgerrige, og som overskueliggør de mange
forskellige services, som Ladies First tilbyder.
Det gjorde vi
-

Udarbejdede en ny visuel identitet.
Samlede alle ydelser på én platform.
Gennemtænkte navigationsstrukturen.
Designede UX & UI af hjemmesiden.
Designede print materiale såsom roll-ups,
klistermærker og visitkort.

KMD
Goal Station.
I samarbejde med KMD har vi udviklet, designet og
lanceret en ny app til fodboldspillere. App’en har til
formål at hjælpe spillerne med at forbedre deres spil
gennem data om deres egen præstation, som fåes
gennem Goal Station. Vi har arbejdet med big data og
oversat det til en digital og legende oplevelse, som giver
spillerne de bedst mulige værktøjer til at kunne
optimere deres spil, og blive den bedste spiller de kan
blive.

Det gjorde vi
-

Udvikling af helt nyt koncept
Design sprints
UX og UI af app-design
Brugertests

KMD
Goal Station.
Vi har i samarbejde med KMD udvidet Goal Station
universet med et tablet design, som har til formål at
understøtte de fysiske fodboldaktiviteter digitalt. Designet
hjælper fodboldtrænere med opstilling af fodboldøvelser
og med at holde styr på deres spillere og forskellige holds
resultater. Med Goal Station tablet’en kan træneren køre
træningssektioner med adskillige spillere ad gangen,
inspireres af det digitale øvelseskatalog samt kreere og
gemme sine egne brugerdeﬁnerede øvelser.

Det gjorde vi
-

Videreudvikling af designidentitet.
UX og UI design af tablet.
Brugertests.

Danmarks
historien.dk.
Danmarkshistorien.dk havde et solidt produkt i deres
interaktive Danmarkskort. Men teknikken og UX bag kortet
var ikke længere nyt, og vi fandt en række udfordringer i
selve brugen af produktet.
Vi leverede derfor et nyt og forbedret design, som virker på
alle platforme, og løste de huller, vi fandt i
brugervenligheden.
Det gjorde vi
- Byggede en interaktiv prototype klar til programmering
- Testede det originale design for at analysere
optimeringsmulighederne
- Design af nyt UI og UX

Kvist & Jensen.
Revisorﬁrmaet Kvist & Jensen havde behov for at få en
ny og moderne hjemmeside. Arkitekturen på websitet
skulle trimmes og gøres mere enkel, hvilket vi i
samarbejde med kunden formåede med stor succes.
I udviklingen af hjemmesiden blev der arbejdet på et
højt plan indenfor UX og UI design, hvor kundens behov
og ønsker blev implementeret.
Hjemmesidens slutresultat fremstår professionelt og
moderne.

Det gjorde vi
-

Sitemap og arkitektur
Unik designidentitet
100% re-design af hjemmesiden

Movendo.
Virksomheden Movendo havde en rigtig god idé men
manglede et æstetisk udtryk, som kunne skabe
opmærksomhed og fastlægge dem som initiativtagere
på markedet.
Vi hjalp Movendo ved at kreere en fængende
designidentitet og et intuitiv brugerﬂow til deres online
platform.
Det gjorde vi
- Kreerede en unik designidentitet.
- Udforskede og kortlagde brugerﬂowet.
- Designede mock-ups

Steno
Museet.
Alt handler om, hvad vi spiser, hvordan vi ser ud og
kropsidealer. I en udstilling på Steno Museet kunne
besøgende skrive gode og dårlige ting om deres
kroppe. Det resulterede i over 1200 forskellige
holdninger om forskellige kroppe. Vi brugte denne
data til at udvikle en platform til brug på landets
gymnasier. Formålet var at skabe en mere åben
dialog om kroppe og hvordan, de alle er forskellige.
Det endelige produkt blev en hjemmeside med
læringsmateriale om kroppen.
Det gjorde vi
-

Resarch på danske gymnasieelever
Udvikling af koncept
Low ﬁdelity prototyper
Tests på to gymnasieklasser

TolkePlan.
TolkePlan er leverandør til private og offentlige tolkecentre,
som hjælper tolkebureauer med at holde styr på sine kunder
og tolke. De havde et ønske om at opdatere og gøre deres side
for bestilling af tolke mere overskuelig og brugervenlig.
Vi hjalp TolkePlan ved at re-designe deres bestillingsside og
benyttede UX- og UI principper til at sortere, kategorisere og
gentænke indholdet. Vi introducerede nye designelementer
for at overskueliggøre processen og gav siden et graﬁsk løft.
Det gjorde vi
.
- Designede UX og UI.

Hearthome.
Hearthome er en platform, som har til formål at
matche boligsøgende med deres drømmebolig i
deres foretrukne nabolag og dermed møde
efterspørgslen på boligmarkedet og optimere
fremtidens boligbyggerier.
Hearthome kom til os med et ønske om at få sparket
platformen godt i gang ved at få lavet en
hjemmeside, som kunne udtrykke konceptet og dets
formål. Vi hjalp Hearthome med at skabe en komplet
identitet og designede en hjemmeside, som
indkapsler hele boligrejsen - fra ønske til indﬂytning.

Det gjorde vi
-

Kreerede en designidentitet.
Gennemtænkte brugerﬂows.
Designede UX & UI af hjemmeside.

Carat
Diamanter.
Carat havde brug for et visuelt boost til deres
hjemmeside, der gav kunderne den samme
eksklusive følelse af at shoppe smykke online som de
får i deres fysiske butikker.
Yderligere ønskede de at forbedre
brugervenligheden på både web- og
mobilversionen af deres hjemmeside. Fokus var
specielt på at betalingsﬂowet og produktsiderne
skulle overskueliggøres med det mål at øge deres
konverteringsrate.
Det gjorde vi
- Ny visuel identitet i form af en mere eksklusiv og
inspirerende farvepalette
- Re-design af produktsider & betalingsﬂow
- Sikre at mobil versionen er lige så brugervenlig
som web versionen

Bet25.
Med et konkurrencepræget marked havde Bet25 brug for et
frisk pust for stadig at være konkurrencedygtige.
Hvad de ﬁk var en saltvandsindsprøjtning, der skabte en ny og
designfokuseret kultur i virksomheden.
Med en ny kultur på plads, hjalp vi videre med at optimere
Bet25s produkter, ved at dykke ned i det eksisterende
brugerdata. Med knowhow fra mere kvalitativ data om
kunderne, kunne vi derefter bygge en solid base og skabe nye
innovative produkter.

Det gjorde vi
-

Re-design op optimering af Bet25s hjemmeside
Test og optimering af eksisterende apps
Konceptudvikling og design af den nye app CasinoGO.
Udvikling af nye koncepter for social betting

A+ Siam Sushi.
A+ Siam Sushi kom til os med et ønske om at lave deres
eget take away bestillingssystem, med lige så høj
kvalitet som deres sushi.
Sammen med A+ Siam Sushi, tog vi udfordringen op og
designede et nyt og skræddersyet bestillingsmodel, der
matchede deres behov og ønsker. Målet var at skabe et
udtryk, der emmede af eksklusivitet og passion for
håndværket samtidig med at bestillingsﬂowet var
brugervenligt og intuitivt.

Det gjorde vi
-

UX & UI af bestillingsmodel
Optimeringsforslag til det visuelle udtryk på
hjemmesiden

Iterator IT.
Iterator It kom til os med et ønske om at få designet
præsentationsmateriale til en af sine kunder, nemlig
Terranimo International. Formålet var at lægge en graﬁsk
retning for deres webløsning 'Terranimo', som bruges til at
vise data omhandlende landbrugsmaskiners effekt på jorden.
Derfor designede vi enkle mock-ups, som med en moderne
designstil visualiserer dataene på en lækker og letlæselig
måde.

Det gjorde vi
- Lagde en graﬁsk retning for Terranimos webløsning.
- Designede visualiseringer af komplekse data.
- Designede præsentationsmateriale i form af mock-ups.

Danske
Kommuner.
Syddjurs Kommune kom med et initiativ til at skabe en
platform for alle danske kommuner.
Formålet med platformen var at skabe et system, der kunne
understøtte vidensdeling omkring potentielle
optimeringsprocesser - fra idé til implementering. Det skulle
også være
et system, der tillader nem dokumentation og gemmer
relevante regulationer, og som samtidig tillader brugeren at
gennemse færdige og nuværende projekter.

Det gjorde vi
-

Facilitering af to workshops med deltagelse af over 25
ansatte
Konceptudvikling i en co-creation proces
Endelige mock-ups af UX & UI

Navtilus.
Navtilus havde et ønske om at få andre øjne på deres
kundes bestillingssystem. De ville gerne se det fra et
brugervenligt perspektiv, hvor der kunne skabes et
bestillingsﬂow som både var tidsbesparende og
intuitivt. Vi leverede derfor rådgivning samt vores bud
på, hvordan sådan et system kunne se ud.
Med fokus på ﬂowet, graﬁsk opsætning og klare
interaktionsmuligheder designede vi et system hvor
brugeren var i centrum.
Det gjorde vi
- UX analyse af bestillingsﬂow
- Detaljeret rapport med resultater og løsninger
- Design af mock-ups.

Special Minds.
Special Minds er en it virksomhed med speciale i at udvikle og
anvende kompetencer hos folk med autisme. Med deres store
viden indenfor feltet, kom de til os med en drøm om at
udvikle digitale spil og hjælpeværktøjer til autisme
segmentet.
I fællesskab, har vi designet og konceptudviklet et tablet spil
til børn, som har svært være at tale. Vi har i projektet nørdet
god UX til en ung målgruppe samt prøvet kræfter med
design i bevægelse.

Det gjorde vi
-

Videreudvikling af spil-koncept
UX af spil back-end til pædagoger
UI og graﬁk af interaktivt spil til børn

IT-Relation.
Vi afholdte en 1-dags workshop for IT-Relation om emnet UX.
Vi fortalte blandt andet om, hvordan de laver god UX, hvilke
faktorer, de skal huske, og viste eksempler på, hvad dårlig UX
er.
Vi gav alle deltagere mulighed for at få hænderne beskidte
og konkret erfaring med UX ved at arbejde med vores
metoder i praksis.
Resultatet var en informationsrig dag, hvor alle ﬁk en god
forståelse for fagområderne UX, UI og design thinking.
Det gjorde vi
- Arrangerede og faciliterede workshoppen
- Underviste virksomheden i UX og dets fordele
- Vi gav dem konkret erfaring og brugbare metoder, de kan
bruge i deres arbejde fremadrettet.

Kontakt os.

Julie Ravn-Nielsen
CEO/Co-founder

Helsingforsgade 27, 8200 Aarhus N,DK

julie@et-al.dk
+45 24 42 93 23
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