Dit digitale talenthus
Specialiseret i UX- og UI design

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.
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Etablering

UX/UI designere

Spidskompetencer

Digitale projekter

Spidskompetencer.
Hos /et al. varetager vi alle faser fra problemstilling til færdigdesignet og testet digital prototype.
Vi er specialiseret indenfor de vigtigste kompetenceområder ift.
at skabe gode digitale oplevelser for slutbrugerne.
Vores team består af innovative unge talenter og de skarpeste
senior designere indenfor feltet. Herved giver vi vores kunder en
unik proces, hvor vi anvender den nyeste tech-viden,
forretningsforståelse og slutbruger-kendskab til at designe
succesfulde digitale produkter.

Udvalgte referencer.

APP DESIGN |

TABLET DESIGN

Goal Station.
I samarbejde med KMD har vi udviklet, designet og lanceret en ny
app til fodboldspillere samt til fodboldtrænere.
App’en har til formål at hjælpe spillerne med at forbedre deres spil
gennem data om deres egen præstation, som få es 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.
Derudover har vi lavet en tilsvarende version til fodboldtrænere, hvor
de kan få et overblik over deres spillere, sætte øvelser i gang samt lave
nye øvelser.

Det gjorde vi

●
●
●
●

Udviklede et helt nyt koncept.
Udførte design sprints.
Designede UX og UI af app.
Udførte brugertests.

Goal Station.
“Jeg har gennem halvandet år arbejdet tæt sammen med /et al.
/et al er kendetegnet ved at have unge og dygtige UX designere, der udover at være talentfulde UX
designere med gode og nyskabende ideer, også er dygtige til at forstå den proces og det formål, som det
enkelte produkt skal understøtte i hverdagen. Det er ofte ikke det første, man tillægger værdi, men når
produktet rammer kunden, er det afgørende, at disse kvaliteter har været i spil i udviklingen – det skaber
ganske enkelt bedre produkter.

/et al formår i processen at levere dygtig faglig sparring, der yderligere bidrager til, at produktet i sidste
ende bliver godt modtaget og er nemt at anvende i praksis.
/et al’s UX designere har ikke bare løst opgaven men også løftet det endelige resultat til at være dét, der
giver Goal Station det ønskede udtryk rent designmæssigt og skaber ét sammenhængende
produktunivers.”

Peter Devanitier Sønderskov Lead Business and Product manager

HJEMMESIDE DESIGN

DGI.
DGI havde brug for hjælp til re-design af forsiden på deres
menupunkt ‘Foreningsledelse’ samt test og optimering af
navigation og af værktøjet ‘Vedtægtsgeneratoren’.
Vi hjalp DGI ved at afholde tests med slutbrugerne for at
undersøge deres behov og bruge denne viden i et re-design
af forsiden. Vi kreerede en ny opbygning og nye elementer
til siden samt optimerede navigationsstrukturen ud fra de
indsamlede indsigter.
Yderligere hjalp vi DGI med at teste et af deres værktøjer og
udarbejdede en rapport med alle resultater og videre
anbefalinger.

Det gjorde vi
●

●
●

Brugertestede og re-designede Foreningsledelses
forsiden.
Testede navigation og udvalgte elementer.
Kreerede en detaljeret rapport med resultater og
optimeringsløsninger.

APP DESIGN

Improvento.
E-Dok2go er en mobil app lavet til især hospitaler. Med EDok2go kan medarbejdere finde relevante dokumenter og
guides for deres afdelinger.
Improvento oplevede, at brugerne havde svært ved at
navigere rundt 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, re-designede vi på blot 5 uger app’en
og kreerede mock-ups, som efterfølgende blev købt af
Region Midtjylland.

Det gjorde vi
●
●
●

Samarbejdede med regionsrepræsentanter.
Udforskede og analyserede det eksisterende design.
Designede UX og UI af app.

APP DESIGN

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 inspirerende og anderledes måde.

Det gjorde vi
●
●
●

Indsamlede data med et ekspertpanel på Bispebjerg
Sygehus.
Designede UX & UI af motivationsskærm med særligt
fokus på opmuntrende illustrationer.
Konceptudviklede alternative former for data
visualiseringer.

SYSTEM DESIGN

Forlaget Fortæl.
Forlaget Fortæl gør det muligt for sine brugere, i samarbejde
med venner og familie, at skrive bøger med minder og
anekdoter om personer, som de har kær.
Forlaget Fortæl havde fået en ny visuel identitet samt et nyt
produkt og så derfor muligheden for at få givet deres
komplicerede system et generelt løft.
Vi havde til opgave at re-designe systemet med det formål at
gøre det mere intuitivt for brugeren at oprette, udfylde og
redigere bøgerne i samspil med andre. Fokusset var på at
skabe en behagelig og afslappet følelse, som lægger op til
fordybelse og refleksion.

Det gjorde vi
●
●

●

Lavede et re-design og en udvidelse af deres system.
Arbejdede med den eksisterende visuelle identitet og
løftede det visuelle udtryk i systemet samt på
hjemmesiden.
Lavede desktop og mobil mock-ups.

Forlaget Fortæl.
”[…] Fra første møde vidste jeg, at vi var i trygge hænder hos /et al. og deres UX designer, som
lynhurtigt satte sig ind i vores komplekse behov og kom med løsningsforslag, vi aldrig selv var
kommet frem til.

Designeren fik effektivt og fleksibelt gjort vores digitale platform toptunet og klar til
webudvikling og har netop fulgt designet helt til dørs i direkte dialog med vores webudvikler.
/et al. har fingeren på pulsen og ved, hvad de laver og er samtidig ekstremt dygtige til at sætte
sig ind i kundens behov. Jeg føler, vi har fået en professionel og skræddersyet designløsning
med kompetent rådgivning og sparring undervejs, og jeg vil helt sikkert gå til dem igen, næste
gang jeg har brug for hjælp og sparring til UX og Design.”

Maria Lya Leerbeck Founder

HJEMMESIDE DESIGN

Røde Kors Aarhus.
Røde Kors Aarhus havde brug for at få givet deres
hjemmeside et mere moderne udtryk og gøre det lettere for
deres besøgende at finde relevant information.
Derfor hjalp vi Røde Kors Aarhus med at re-tænke indholdet
og navigationsstrukturen på deres side, hvor fokusset især
var på at skabe en forbindelse mellem det fysiske og digitale
univers.

Vi gav Røde Kors Aarhus’ hjemmeside en grafisk overhaling
ved at designe et nyt og moderne visuelt udtryk, som spiller
sammen med Røde Kors’ generelle designidentitet.

Det gjorde vi
●

Designede UX og UI af hjemmeside.

HJEMMESIDE DESIGN

Ladies First.
Ladies First netværket stod overfor en større rebranding og ville i den forbindelse skabe et nyt
hjemmeside-univers, som i højere grad indkapsler de
ydelser og værdier, som netværket har og 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 og UI af hjemmesiden.
Designede print materiale såsom roll-ups,
klistermærker og visitkort.

SYSTEM DESIGN |

HJEMMESIDE DESIGN

PriceShape.
PriceShape hjælper virksomheder med at have overblik over
deres konkurrenters priser samt at prissætte og lægge
strategier for egne produkter for at opnå den bedste
omsætning og placering på markedet.
PriceShape havde brug for et re-design af deres komplekse
system, hvor mange løbende tilføjede funktioner havde
uoverskueliggjort systemet.
Vi hjalp PriceShape ved at re-designe deres system ud fra
indsigter indsamlet gennem brugerundersøgelser. Vi gav
systemet et nyt, moderne og let look med fokus på en
lækker og intuitiv oplevelse. Yderligere re-designede vi deres
hjemmeside ud fra den nye identitet.

Det gjorde vi
●
●
●

●

Udførte interviews med udvalgte brugere.
Designede UX og UI af systemet.
Testede designet på udvalgte brugere for at sikre
designets succes.
Designede hjemmeside samt diverse grafiske
materialer såsom powerpoint og loading gif.

APP DESIGN

CoPilots.
CoPilots er en app til skilsmisseforældre, som gør det
nemmere for forældrene at have et overblik over familiens
børn, deres aftaler og planlægning mellem flere hjem.
CoPilots app’en bar præg af løbende at have fået
introduceret nye funktioner, som havde gjort den rodet og
uoverskuelig.

Vi hjalp derfor CoPilots med at re-designe app’en ud fra
deres allerede eksisterende identitet. Vi gav app’en en
ordentlig UX overhaling og introducerede nye funktioner og
visuelle elementer for at gøre brugeroplevelsen mere intuitiv
og interessant og hverdagen nemmere for app’ens brugere.

Det gjorde vi
●
●

Kortlagde app’ens funktioner og lavede en ny
opbygning.
Designede UX og UI af app’en.

CoPilots.
“Vi har samarbejdet med Stine og Julie fra Et.Al om at redesigne vores app til bedre ux. Allerede
fra første møde blev vi sikre på, at vi havde valgt det rigtige bureau til at varetage opgaven. Et.Al
arbejder struktureret, målrettet og hurtigt og gav os løbende opdateringer om, hvor i processen
vi var. Vi fik hele tiden mulighed for at komme med vores ønsker til designet, samtidig med, at
Stine var tydelig og professionel omkring, hvad hun anbefalede ift ux og kom med konkrete
forslag og løsninger.

Vi er meget tilfredse med det færdige resultat og er ikke i tvivl om, at Et.Al har løftet vores app
til et højere niveau, som vi ikke havde kunne nå på egen hånd.”

Louise Lisner Kommunikationsmedarbejder

TEST FORLØB

VIA University College.
VIA University College var på udkig efter indsigter omkring
brugeroplevelsen på deres efter- og videreuddannelses side.
Vi hjalp dem ved at udføre 10 brugertests på henholdsvis
desktop og mobil med fokus på navigationsflowet, layoutet
og det visuelle indtryk.

Projektet resulterede i en præsentation, hvor test indsigterne
blev fremlagt og diskuteret med VIA’s medarbejdere. Vi
fremlagde herefter vores anbefalinger til det videre arbejde.

Det gjorde vi
●
●
●

Afholde 10 think aloud tests med brugere.
Lavede databehandling med henblik på at identificere
de vigtigste interaktions udfordringer.
Præsenterede resultater og anbefalinger til
forbedringer og videre forløb.

HJEMMESIDE DESIGN

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 resultat fremstår professionel og moderne.

Det gjorde vi
●
●
●

Lavede et sitemap og opdaterede arkitekturen.
Kreerede en unik og moderne designidentitet
Designede UX og UI af den komplette hjemmeside.

SYSTEM DESIGN

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.

Vi hjalp Syddjurs Kommune ved at skabe et system, der
tillader nem dokumentation, gemmer relevante regulationer,
og som samtidig tillader brugeren at gennemse færdige og
nuværende projekter.

Det gjorde vi
●
●
●

Faciliterede to workshops med deltagelse af over 25
ansatte.
Konceptudviklede i en co-creation proces.
UX og UI design af endelige mock-ups.

HJEMMESIDE DESIGN

AQRisk.
AQRisk er specialiseret i fintech og leverer digitale
løsninger og rådgivning til blandt andet banker.
AQRisk manglede en identitet, som de kunne spejle sig i
og en hjemmeside, som kunne præsentere deres
produkter og ydelser.
Vi hjalp AQRisk ved at kreere en komplet design
identitet, som udstråler professionalisme og kant. Vi
opbyggede og designede deres hjemmeside med fokus
på at få AQRisk til at stå ud blandt konkurrenterne,
moderne, og som dem der tør gøre tingene lidt
anderledes.

Det gjorde vi
●
●

Kreerede en komplet design identitet.
Designede UX og UI af hjemmeside.

TEST FORLØB |

SYSTEM DESIGN

InCare Systems.
InCare Systems står bag ‘Demenskammeraten’; et værktøj til
ansatte på plejehjem, som hjælper til at skabe overblik over
trivslen hos demente beboere.
InCare havde brug for indsigter omkring oplevelsen af
værktøjet, hvilket vi hjalp med ved at udføre
brugerundersøgelser med ansatte på to forskellige hjem.
Indsigterne omsatte vi efterfølgende til et re-design af
systemet for at skabe en bedre oplevelse samt en
designguide til fremtidige funktioner.

Det gjorde vi
●
●

●

Udførte brugerundersøgelser og interviews på
slutbrugere.
Re-designede værktøjet med fokus på overskuelighed
og brugervenlighed.
Udformede en designguide til arbejde med fremtidige
funktioner.

InCare Systems.
“Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med /et al. De er forbavsende hurtige til at fange,
hvad det er, vi gerne vil formidle og få det omsat til noget, vi kan arbejde med. Yderligere
arbejder de ganske hurtigt og overholder til fulde de aftaler, vi indgår.

Jeg kan på det varmeste anbefale /et al. til andre, som har brug for at få testet deres produkt,
rådgivning omkring brugerfladen, direkte designoplæg til brugerflade samt mange andre ting.
Det vi troede ville være en kæmpestor opgave, blev løst rimelig enkelt på et højt
kvalitetsniveau.”

Søren Møller Technical director

HJEMMESIDE DESIGN

Danmarkshistorien.dk.
Danmarkshistorien.dk havde et solidt produkt i deres
interaktive Danmarkskort, men teknikken bag kortet var ikke
længere ny, og vi fandt en række udfordringer i selve brugen
af produktet.
Derfor hjalp vi ved at levere et nyt og forbedret design, som
virker på alle platforme, og vi løste de huller, vi fandt i
brugervenligheden.

Det gjorde vi

●
●
●

Testede det originale design for at identificere og
analysere optimeringsmuligheder.
Designede ny UX og UI.
Byggede en interaktiv prototype klar til udvikling..

APP DESIGN

LifeXite.
Lifexite arbejder med at skabe bedre trivsel for anbragte unge i
Danmark og havde et ønske om at skabe en app, som kunne give de
unge en stemme overfor systemet og gøre det mere synligt for de
unge, hvordan deres pædagoger og socialrådgivere vurderer dem.
Dette hjalp vi LifeXite med, hvilket resulterede i app’en ‘RUN’.
Vi hjalp ved at kreere et univers for de unge med legende og let
grafik, hvor de unge både guides og nudges til at fortælle, hvordan
de har det ved hjælp af små figurer.
Vi arbejdede med LifeXites data og introducerede nye former for
datavisualisering af trivsel, som har til formål at præsentere dataene
for de unge på en let og overskuelig måde.

Det gjorde vi
●
●
●

Udførte brugerundersøgelser med anbragte unge.
Designede UX og UI af app.
Udviklede et avatar point univers.

HJEMMESIDE DESIGN

Digital Lead.
DigitalLead er danmarks nyeste IT-klynge og skulle derfor
have lavet en komplet ny visuel identitet og hjemmeside.
DigitalLead havde et ønske om at kommunikere, at det er
stedet at komme, hvis man ønsker at vækste sin virksomhed
gennem brugen af IT og teknologi.
Vi hjalp derfor Digital Lead ved at skabe et moderne og
stilrent udtryk, som blandt andet kommunikerer fordelene
ved at være medlem. Vi designede logo og hjemmeside med
inspiration fra den digitale verden, hvilket både ses i
grafikken og i logoet selv.

Det gjorde vi
●
●

●

Udarbejdede nyt logo og visuel identitet.
Nedbragte antallet af undersider for at sikre bedre
fastholdelse og nemmere koordinering.
Lavede desktop og mobil mockups.

HJEMMESIDE DESIGN

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 komplet designidentitet.
Gennemtænkte brugerflows.
Designede UX og UI af hjemmeside.
Designede online boligtest.

HJEMMESIDE DESIGN

Aspera Digital.
Aspera Digitals gamle hjemmeside bar præg af at have
været igennem en proces, hvor der løbende er blevet tilføjet
flere og flere elementer.
Dette havde resulteret i en side, som ikke havde det
sammenhængende og professionelle udtryk, som Aspera
Digital ønskede at have.
Vi hjalp derfor Aspera Digital med at lægge en ny grafisk stil
for hjemmesiden, som skulle vise, at Aspera Digital er en
stærk spiller på markedet indenfor digital markedsføring.

Samarbejdet resulterede i en dristig og effektfuld forside.

Det gjorde vi
●
●

Opdaterede deres visuelle identitet.
Lavede mockup af ny forside.

HJEMMESIDE DESIGN |

SYSTEM DESIGN

YOUANDX.
YOUANDX er en platform, som samler passionerede
foredragsholdere på et og samme sted, og som dermed gør
det muligt for foredragsholdere at sælge foredrag og for
foredrags interesserede at finde det rette foredrag.
Vi hjalp YOUANDX ved at gennemtænke deres onboarding
flow med det formål at gøre det lettere og mere intuitivt for
foredragsholderne at oprette sig i systemet og få den
rådgivning, som der er behov for. Formålet var desuden at
minimere arbejdsindsatsen fra YOUANDXs side og inspirere
foredragsholderne til selv at tage ejerskab.

Det gjorde vi
●
●

●

Gennemtænkte og kreerede et nyt onboardingflow.
Designede nye designelementer ud fra deres
nuværende identitet.
Re-designede deres profilside med henblik på at gøre
siden mere tiltalende og interessant.

SYSTEM DESIGN |

HJEMMESIDE DESIGN

ClinicDrive.
ClinicDrive er et styringssystem til tandlæge-branchen, som
digitaliserer, automatiserer og organiserer størstedelen af de
administrative opgaver, som tager uhensigtsmæssigt lang
tid for klinikejere og deres personale at udføre.
Ud fra brugerindsigter designede vi det komplette system på
henholdsvis desktop til administratorer og tablet til
medarbejdere samt en tilhørende hjemmeside til
præsentation og salg af systemet.

Det gjorde vi
●
●
●
●

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

HJEMMESIDE DESIGN

A+ Siam Sushi.
A+ Siam Sushi kom til os med et ønske om at lave deres eget
take away bestillingssystem, som skulle være i lige så høj
kvalitet som deres sushi.
Sammen med A+ Siam Sushi tog vi udfordringen op og
designede en ny og skræddersyet bestillingsmodel, der
matchede deres behov og ønsker. Vi havde fokus på at skabe
et udtryk, der emmer af eksklusivitet og af en passion for
håndværket samt at lave et brugervenligt og intuitivt
bestillingsflow.

Det gjorde vi
●
●

Designede UX og UI af bestillingsmodel.
Ydede rådgivning omkring optimeringsforslag til det
visuelle udtryk på hjemmesiden.

HJEMMESIDE DESIGN

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 adskille dem fra deres
konkurrenter.
Udover en ny hjemmeside hjalp vi Eventaddon med at redesigne 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
●
●

Designede UX og UI af hjemmeside.
Designede UX og UI af tilmeldingsflow.

HJEMMESIDE DESIGN

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 UX og UI.

TABLET DESIGN

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 et samarbejde med Special Minds 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
●
●
●

Videreudviklede spil-konceptet.
Designede UX af spil back-end til pædagoger.
Designede UI og grafiske elementer af interaktivt spil
til børn.

HJEMMESIDE DESIGN

BedWorld.
Drengene bag BedWorld kontaktede os med drømmen om
at skabe et online sengeunivers med salg af kvalitetssenge
og tilbehør.
Vi hjalp dem ved at opbygge en online sengeshop med en
moderne visuel identitet, som udtrykker eksklusivitet og
kvalitet.

I fokus var overskuelighed, brugervenlighed og konvertering.

Det gjorde vi
●
●

Kreerede en eksklusiv visuel identitet med referencer
til blandt andet nattehimlen.
Designede UX og UI af hjemmeside.

HJEMMESIDE DESIGN

Tæl skridt.
Tæl skridt og Kræftens Bekæmpelse havde indgået et
samarbejde om at få flere mennesker til at gå flere
skridt i hverdagen.
Dette resulterede i en designopgave, hvor vi, til en 14
dages kampagne, designede en hjemmeside, hvor de
tilmeldte kunne registrere deres skridt og følge med i
deres fremgang. Vi fik hermed muligheden for at sætte
vores viden om nudging i spil og designede grafer og
visualiseringer, der havde til formål at motivere
brugerne til at tage endnu flere skridt.

Det gjorde vi
●
●
●

Designede UX og UI design af hjemmeside.
Designede motiverende visualisering af data.
Benyttede kendte nudgingprincipper til
motivation af brugerne.

WORKSHOP

IT-relation.
Vi afholdte en 1-dags workshop for IT-Relation om emnet UX.
Vi underviste dem bl.a. i, hvordan man opnår gode
brugeroplevelser, hvilke faktorer de skal huske og viste
desuden eksempler på, hvordan et manglende fokus på UX
kan resultere i dårligt og ubrugeligt design.
Vi gav alle deltagere mulighed for at få konkret erfaring med
UX ved at få hænderne beskidte og 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.
Gav dem konkret erfaring og brugbare metoder, som
de kan bruge i deres arbejde fremadrettet.

SYSTEM DESIGN

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 desuden siden et
grafisk løft.

Det gjorde vi
●

Designede UX og UI af bestillingssiden.

MARKEDSFØRINGS MATERIALE

Sales Diversity Lab.
Sales Diversity Lab hjælper sælgere til at være endnu bedre
sælgere gennem ydelser såsom individuel træning, kurser,
foredrag og virksomheds tilrettede forløb.
Sales Diversity Lab havde brug for diverse grafiske materialer
til præsentation og markedsføring af deres tre ben: Sales
Diversity Lab, Group Diversity Lab og Service Diversity Lab.

Vi hjalp dem ved at kreerede en ny og moderne visuel
identitet samt diverse grafiske materialer til brug i deres
markedsføring.

Det gjorde vi
●
●

Kreerede en ny visuel identitet.
Benyttede den nye visuelle identitet til at designe
blandt andet foldere, hæfter, powerpoints og word
skabeloner.

Sales Diversity Lab.
“Vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med /et al. i forbindelse med udvikling og
afklaring af forskellige digitale strategier og løsninger. Teamet ved /et al. har igennem alle
vores møder været utrolig behagelige at arbejde sammen med med. Ikke nok med at der
altid er god stemning og godt humør, så er de kommet tilbage med gode løsningsforslag
og interessante perspektiver der har hjulpet os videre. Derudover har /et al. hjulpet os med
en ny grafisk profil på centrale områder, men ikke mindst har de udfordret os, så vi internt
i Group Diversity Lab er blevet mere afklaret i forhold til vores egen strategiske retning og
prioriteringer.”

Nicolai Sørensen Partner

Nogle af de venner vi har hjulpet.

