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Problemanalyse	  	  

Beskrivelse	  af	  projekt	  

Det	  endelige	  projekt	  på	  4.	  semester,	  indeholder	  all	  emner	  på	  forløbet.	  Det	  er	  vo-‐

res	  opgave	  at	  demonstrere	  hvor	  vidt	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  løse	  en	  specifik	  multime-‐

die	  opgave	  på	  en	  analytisk	  og	  	  systematisk	  plan.	  	  

Emnet	  for	  det	  sidste	  eksaminations	  projekt	  er	  bestemt	  af	  os	  i	  konsultation	  med	  

vores	  vejleder	  Trine	  og	  i	  samarbejde	  med	  firmaet	  LEANeco.	  

Vejlederen	  skal	  godkende	  opgaven,	  ud	   fra	  vores	  problemformulering.	  Projektet	  

skal	  munde	  ud	  i	  en	  rapport	  og	  et	  produkt.	  Produktet	  skal	  være	  en	  digitalt.	  	  

	  

General	  problemstilling	  

Vi	  har	  snakket	  sammen	  med	  et	  firma	  ved	  navn	  LEANeco,	  der	  arbejder	  med	  grøn	  

energi.	  Firmaet	  er	  ny	  startet	  på	  området	  og	   laver	  nødstrømanlæg	  på	  alternativ	  

energi.	  LEANeco	  er	  nået	  et	  nyt	  stadie,	  hvor	  de	  skal	  til	  at	  sælge	  deres	  produkt	  og	  

derfor	  skal	  de	  have	  lavet	  en	  ny	  hjemmeside,	  hvor	  de	  fortæller	  mere	  om	  produk-‐

tet.	  	  Deres	  nuværende	  side	  fortæller	  om	  LEANeco	  som	  firma,	  men	  ikke	  så	  meget	  

om	  hvad	  de	  laver.	  Det	  er	  nu	  på	  tide	  at	  kunderne	  kan	  få	  kendskab	  til	  produkt	  og	  

produktets	  fordele.	  Nødstrømanlæg	  som	  disse,	  bruges	  til	  at	  drive	  server	  racks,	  i	  

perioder	  hvor	  strømmen	  svigter.	  Der	  har	  længe	  været	  stilstand	  på	  markedet	  med	  

nødstrømsanlæg	  på	  alternativ	  energi	  og	  kunderne	  har	  gennem	  deres	   tro	  om	  at	  

alle	   pengene	   går	   til	   markedsføring	   og	   goder,	   frem	   for	   videreudvikling,	   fået	   en	  

barriere	  overfor	  nødstrømsanlæg.	  Det	  er	  vores	  gerneralle	  problemstilling	  at	  æn-‐

dre	  folks	  syn	  på	  nødstrømsanlæg	  og	  få	  nedlagt	  deres	  barriere.	  	  

Problemstilling	  1	  

For	  at	  få	  folks	  syn	  ændret	  og	  deres	  sind	  åbnet	  op	  for	  ny	  teknologi,	  ville	  det	  mest	  

indlysende	  være	  at	   lave	  en	  reklamekampagne.	  Den	  kunne	   indeholde	  et	   tv-‐spot,	  

flyers,	  avis	  reklamer,	  internet	  banner	  m.m.	  	  
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Problemstilling	  2	  

Da	  LEANeco	  står	  med	  et	  ønske	  om	  en	  ny	  hjemmeside	  har	  vi	  en	  problemstilling	  

der	   hedder	   at	   skabe	   en	   hjemmeside	   der	   lever	   op	   til	   deres	   krav.	   Hjemmesiden	  

skal	  være	   i	  CMS,	   så	  den	  er	   let	  at	  opdatere.	  Der	  skal	  være	   forskellige	   faneblade,	  

som	  indeholder	  bestemte	  elementer.	  	  

Problemstilling	  3	  	  

LEANeco	  har	  et	  problem	  med	  at	   folk	   ikke	  kan	  udtale	  deres	  navn	  rigtigt.	  Derfor	  

har	   de	   et	   nyt	   logo	   i	   tankerne,	   som	   skulle	   vise	   adskillelse	  mellem	   Lean	   og	   Eco,	  

men	  de	  vil	  gerne	  uddybe	  det	  og	  forklare	  budskabet	  med	  logoet.	  Derfor	  har	  vi	  en	  

problemstilling	  der	  hedder	  at	  lave	  et	  medie,	  der	  kan	  forklare	  meningen	  med	  lo-‐

goet.	  	  

Projektformulering	  	  

Lige	  nu	  står	  LEANeco	  og	  mangler	  en	  ny	  hjemmeside	  og	  er	  ikke	  nået	  så	  langt	  at	  de	  

skal	  bruge	  promotion,	  så	  derfor	  vælger	  vi	  problemstilling	  1	  fra	  og	  fokuserer	  på	  

problemstilling	  2.	  Vi	  vælger	  dog	  også	  at	  lave	  problemstilling	  3,	  da	  det	  er	  en	  god	  

mulighed	  for	  at	  vise	  hvad	  logoet	  betyder	  og	  står	  for.	  Denne	  video	  kan	  bruges	  som	  

appetitvækker	  til	  møder/foredrag	  og	  på	  hjemmesiden.	  Der	  ud	  over	  er	  det	  en	  rig-‐

tig	  god	  mulighed	  for	  os,	  da	  vi	  kan	  vise	  hvad	  vi	  kan	  som	  multimediedesignere.	  	  

Projektafgrænsning	  

For	  at	  løse	  denne	  opgave,	  vil	  vi	  starte	  med	  at	  lave	  en	  brancheanalyse	  og	  en	  	  mar-‐

ketingsanalyse.	  Derefter	  vil	  vi	  begynde	  at	  brainstorme,	  så	  vi	  kan	  få	  nogle	  idéer	  på	  

bordet.	  Vores	  første	  prioritet	  bliver	  at	  lave	  en	  fungerende	  CMS	  hjemmeside,	  som	  

udfylder	  de	  krav	  der	  er	  blevet	  stillet.	  Derefter	  tager	  vi	  fat	  i	  det	  grafiske,	  samt	  en	  

animations	  film,	  der	  forklare	  hvad	  LEANeco	  står	  for.	  	  	  
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Projektledelse	  

Der	  er	  visse	  forhold	  der	  omgiver	  et	  multimedieprojekt,	  hvori	  forskellige	  faktorer	  

har	  en	  betydning	  for	  projektets	  udgang.	  Med	  de	  rette	  værktøjer	  i	  baghovedet	  kan	  

der	  undgås	  en	  række	  fejl	  og	  dermed	  få	  et	  stabilt	  og	  effektivt	  projekt.	  

Projektkontrakt	  

Denne	  projektkontrakt	  beskriver	  samarbejdet	  mellem	  gruppen	  og	  LEANeco	  

	  

	  

	  

• Dette	  er	  et	  eksamensprojekt	  og	  det	  er	  vores	  1.	  prioritet.	  
• Vi	  vil	  udarbejder	  en	  brugbar	  CMS	  hjemmeside,	  som	  LEANeco	  selv	  kan	  redigere	  i.	  
• Lave	  en	  video/animation	  der	  omhandler	  LEANeco,	  som	  de	  har	  fuld	  råderet	  over.	  
• Gruppen	  og	  LEANeco	  samarbejder	  til	  og	  med	  31.	  Maj	  2011.	  	  
• Vi	  arbejder	  gratis	  indenfor	  den	  givende	  periode.	  
• Vi	  er	  i	  San	  Francisco	  fra	  27.	  Februar	  til	  1.	  Maj	  
• Skal	  der	  samarbejdes	  videre	  mellem	  gruppen	  og	  LEANeco,	  skal	  der	  udformes	  en	  ny	  

kontrakt.	  

Dato:	   	   	   	   	   	   Dato:	  

	  

____________________________________	   	   ______________________________________	  

Projektleder/Christian	  Dinnsen	   	   LEANeco/Klaus	  Moth	  

• Christian	  Dinnsen	  Projektleder	  

• Brian	  Jørgensen	  og	  Christian	  Dinnsen	  Medlemmer	  

• LeanEco	  Aps	  Firma	  

• 4.	  januar	  2011	  Projektstart	  

• 31.	  maj	  2011	  ALleveringsdato	  

• At	  udarbejde	  en	  hjemmeside,	  en	  video	  og	  en	  rapport	  Projektmål	  



	  

	   	   	  
8	  

Risikostyring	  	  

I	  projektet	  er	  der	  taget	  højde	  for	  risiko	  og	  de	  problemstillinger	  vi	  ville	  komme	  til	  

at	  stå	  overfor.	  De	  valg	  og	  udfordringer	  vi	  besluttet	  os	  for	  at	  udføre	  har	  en	  konse-‐

kvens	  og	  det	  er	  dette	  vi	  undgår	  via	  risikostyring.	  Med	  dette	  i	  baghovedet	  undgås	  

de	  store	  overraskelser,	  der	  kan	  få	  negative	  konsekvenser	  for	  projektets	  resultat.	  

Eks.	  var	  vi	  godt	  klar	  over	  at	  vi	  skulle	  være	  forsigtige	  med	  at	  være	  på	  forkant	  med	  

teknologien,	   da	   det	   ikke	   nytter	   noget	   at	   lave	   en	   multimedieproduktion,	   hvis	  

kompetencerne	  ikke	  er	  til	  stede.	  I	  vores	  tilfælde	  havde	  vi	  en	  nogenlunde	  ide	  om	  

hvad	  vi	  havde	  af	  kompetencer	  og	  hvad	  vi	  kunne	  udføre,	  da	  vi	  hver	  især	  har	  nogle	  

erfaringer	  inden	  for	  de	  forskellige	  områder.	  

	  

Der	  er	  ikke	  gået	  i	  dybden	  med	  risikostyring	  og	  lavet	  diverse	  planer,	  men	  vi	  har	  

haft	  det	  i	  baghovedet.	  Følgende	  punkter	  viser	  de	  forskellige	  risici	  i	  projektet:	  

	  

• Kompetencerne	  rækker	  ikke	  til	  at	  kunne	  fuldføre	  projektet.	  

• Vejret	  vil	  ikke	  kunne	  spille	  til	  vores	  fordel.	  

• Kameraerne	  er	  ikke	  ledige.	  

• Usikre	  på	  motiontracking.	  

• Usikre	  på	  PHP.	  

• Sygdom	  i	  gruppen.	  

• Opgaverne	  tager	  længere	  tid	  end	  forventet.	  

	  

Disse	  risici	  kan	  enten	  have	  en	  høj	  eller	  lav	  risiko	  og	  der	  må	  så	  vurderes	  om	  der	  

skal	  gøres	  noget	  ved	  de	  forskellige	  punkter	  enten	  ved	  at	  prøve	  at	  minimere	  kon-‐

sekvenserne	  eller	  sandsynligheden	  for	  udslaget.	  	  

	  

Denne	  analyse	  har	  udvikle	  	  sig	  løbende	  med	  projektet.	  

	  

Udviklingsmetode	  

Projektets	   udviklingsmetode	   afhænger	   af	   konceptet	   og	   dermed	   bundet	   op	   på	  

hvordan	  vi	  har	  tænkt	  os	  at	  	  
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udvikle	  produktet.	  Ud	  fra	  de	  faktorer	  som	  projektet	  giver	  os,	  kan	  vi	  bestemme	  at	  

udviklingsformen	  er	  	  

prototyping,	  da	  vi	  har	  et	  mål	   i	   form	  af	  et	  koncept,	  men	   ikke	  en	  præcis	  måde	  at	  

lave	  det	  på.	  At	  opnå	  målet	  	  

kræver	  prototyping,	   altså	   at	   lave	  en	  prototype	  der	  derefter	   testes	  og	  vurderes.	  

Iterationer	  vil	  forekomme,	  	  

hvis	  resultatet	  ikke	  er	  tilfredsstillende.	  Dette	  gør	  det	  lettere	  at	  få	  styr	  over	  pro-‐

jektets	  tidslinje	  og	  dog	  med	  	  

anelser	  omkring	  færdiggørelsen,	  da	  iterationer	  af	  de	  forskellige	  opgaver	  ikke	  helt	  

specifikt	  kan	  præciseres.	  	  

Til	   dette	   skal	   der	   også	  medtages	   en	   stor	   del	   dokumentation,	   der	   gør	   det	   let	   at	  

vedligeholde,	  og	  samtidig	  	  

skal	  der	  være	  stor	  fokus	  på	  validering,	  verificering	  og	  kvalitetskontrol.	  

	  

Konklusion	  på	  opgavens	  indhold	  

Nu	  da	  problemstillingen	  er	  sat,	  skal	  vi	  til	  begynde	  at	  få	  vores	  tanker	  ned	  på	  papir,	  

og	  analysere	  virksomheden,	  samt	  mulighederne	  for	  at	  producere	  hjemmeside	  og	  

film.	  

	  

Vi	   gennemgår	   følgende	   en	   brancheanalyse,	   	  marketingsanalyse	   og	   storytelling,	  

for	  bedst	  muligt	  at	  kunne	  forstå	  hvor	  vi	  står	  inden	  vi	  begynder	  produktionen.	  

	  

Brancheanalyse	  

For	  bedst	  at	  kunne	  hjælpe	  LEANeco,	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  skabe	  os	  en	  forståelse	  for	  

den	  branche,	  som	  	  LEANeco	  befinder	  sig	  i.	  Dette	  opnår	  vi	  ved,	  at	  benytte	  os	  af	  en	  

række	  metoder,	  der	  kan	  give	  et	  bedre	  indblik	  i	  branchen.	  Disse	  er,	  SWOT,	  PEST,	  

PLC	  og	  Porter's	  Five	  Forces.	  
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SWOT	  

En	  SWOT-‐analyse	  bruges	  til,	  at	  afgøre	  en	  person	  eller	  et	  firmas	  styrker	  og	  svag-‐

heder,	   samt	   de	   udefrakommende	   muligheder	   og	   trusler.	   Vi	   vælger	   at	   bruge	  

SWOT,	  for	  at	  få	  et	  en	  initial	  fornemmelse	  af	  hvordan	  virksomheden	  ser	  ud	  på	  nu-‐

værende	  tidspunkt.	  

Vores	  SWOT	  ser	  ud	  som	  følger:	  

	  
Table	  1	  -‐	  SWOT	  

Styrker	   Svagheder	  	  

Innovative	   Nyopstartede	  

Billig	  teknologi	   Små	  

Grøn	  teknologi	   	  	  

Mobil	  teknologi	   	  	  

Muligheder:	   Trusler:	  

Grøn	  teknologi	  i	  fokus	   En	  konservativ	  verden	  

Rettet	  mod	  mindre	  virksomheder	   Vel	  etablerede	  konkurrenter	  

	  

	  

Styrker:	  

Her	  skriver	  vi	  innovative,	  grøn	  teknologi	  og	  mobil	  teknologi.	  LEANeco	  er	  innova-‐

tive	  i	  forhold	  til	  deres	  produkt,	  der	  forsøger	  at	  erstatte	  den	  så	  veletablerede	  må-‐

de	  lave	  nødstrømsanlæg	  på.	  

Dette	   gør	   også,	   at	   vi	   skriver	   grøn	   teknologi	   og	   billig	   teknologi.	   Måden	   hvorpå	  

LEANeco	  producerer	   deres	   produkt	   på,	   er	   nemlig	   betydeligt	   billigere	   end	   kon-‐

kurrencen,	  og	  indeholder	  sågar	  mere	  øko-‐venlige	  komponenter.	  

Vi	  sætter	  også	  fokus	  på	  deres	  mobile	  teknologi.	  Førhen	  var	  nødstrømsanlæg	  en	  

del	  af	  bygningen	  hvori	  de	  sad,	  men	  LEANeco	  gør	  dem	  nu	  mobile,	  for	  yderligere	  at	  

begrænse	  omkostningerne	  for	  deres	  kunder.	  

	  

Svagheder:	  	  

Vi	  skriver	  nyopstartede	  og	  små.	  LEANecos	  største	  svaghed	  lige	  nu	  er	  netop,	  at	  de	  

er	  så	  små	  i	  forhold	  til	  deres	  umiddelbare	  konkurrenter.	  	  
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Muligheder:	  

Mulighederne	  for	  LEANeco	  er,	  at	  grøn	  teknologi	  er	  i	  fokus	  lige	  nu,	  især	  i	  Skandi-‐

navien	  og	  det	  nordlige	  Europa.	  Dette	  giver	  LEANeco	  en	   indgangsvinkel	   til	  mar-‐

kedet,	  og	  kunders	  opmærksomhed.	  

LEANeco	  gør	  det	  også	  muligt	   for	  virksomheder,	  der	  normalt	   ikke	  havde	   råd	   til	  

deres	  eget	  nødstrømsanlæg,	  at	  købe	  og	  installere	  selv.	  Dette	  er	  ”små	  til	  medium”	  

virksomhederne.	  Disse	  kunder	  er	  en	  god	  mulighed	  for	  LEANeco.	  

Trusler:	  

Truslerne	  LEANeco	   står	  overfor,	   er	  den	  allerede	  veletablerede	  og	  konservative	  

verden,	  som	  de	  prøver	  at	  forny.	  

LEANeco	   siger	   selv,	   at	   teknologien	  de	  har	   i	   sinde	  at	   forny,	   ikke	  har	  ændret	   sig	  

meget	  i	  de	  sidste	  25	  år,	  og	  at	  virksomhederne	  der	  sidder	  på	  tidligere	  teknologi,	  

tjener	   så	  meget	  på	  det,	   at	  det	   i	  øjeblikket	   ikke	  kan	  betale	   sig	   for	  dem,	  at	   skifte	  

teknologi.	  	  

En	  form	  for	  David	  vs.	  Goliat	  tilstand.	  	  	  	  

	  

PEST	  

Verden	  udenfor	  har	  også	  stor	  indflydelse	  på	  en	  hvilken	  som	  helst	  branche.	  PEST	  

modellen	  viser	  disse	  indflydelser,	  og	  fortæller	  os,	  hvad	  og	  hvem	  vi	  skal	  være	  op-‐

mærksomme	  på,	  når	  vi	  begynder	  at	  producere	  medier	  for	  virksomheden.	  

Political:	  

EU	  stiller	  krav	  til	  produkters	  opbygning	  og	  produktion.	  Især	  forventer	  LEANeco,	  

der	  bruger	  methanol	   i	  deres	  produkt,	  at	  myndighederne	  vil	  kigge	   lidt	  nærmere	  

på	  dette.	  

	  

Economical:	  

Finanskrisen	  er	  stadig	  en	  faktor	  på	  tidspunktet	  hvor	  dette	  skrives.	  Det	  betyder,	  

at	  LEANeco	  kan	   få	  svært	  ved	  at	  skaffe	  de	  nødvendige	   investorer,	  der	  skal	  sikre	  

virksomhedens	  overlevelse	  i	  deres	  opstarts	  periode.	  
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Sociocultural:	  

LEANeco	   producerer	   ikke	   til	   den	   almene	   befolkning,	  men	   til	   virksomheder,	   så	  

den	  sociale	  kultur	  er	  ikke	  nødvendigvis	  noget	  de	  skal	  tage	  sig	  af.	  

Alligevel	  er	  det	  nok	  værd	  at	  nævne,	  at	  den	  almene	  befolkning	  bliver	  mere	  og	  me-‐

re	  opmærksomme	  på	   forurening	  og	  dets	  konsekvenser.	  Dette	  må	  nødvendigvis	  

også	  være	  gældende	   i	   virksomhederne	  som	  LEANeco	   forsøger	  at	   sælge	   til,	   og	   i	  

den	  forstand	  til	  fordel	  for	  LEANeco.	  	  	  

	  

Technological:	  

Teknologien	   LEANeco	   forsøger	   at	   forny,	   har,	   som	   tidligere	   nævnt,	   ikke	  ændret	  

sig	   i	  25	  år.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  der	   ikke	  har	  været	  nogen	  økonomisk	  

grund	  for	  virksomhederne	  til	  at	  forny	  den.	  De	  har	  i	  de	  sidste	  25	  år	  tjent	  godt	  på	  

teknologien.	  

	  

	  

Product	  Life	  Cycle	  (PLC)1	  

PLC	  er	  en	  teori,	  der	  viser	  hvor	  i	  sin	  levetid	  et	  produkt	  befinder	  sig.	  Dog	  skal	  det	  

her	  siges,	  at	  PLC	  i	  sidste	  ende	  ikke	  kun	  kan	  være	  et	  kvalificeret	  gæt,	  og	  derfor	  ik-‐

ke	  er	  100%	  troværdig.	  Men	  vi	  vælger	  at	  bruge	  den	  som	  supplement	  til	  vores	  øv-‐

rige	  analyser,	  for	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  forudse	  hvilke	  strategier	  vi	  skal	  bruge	  for	  at	  

fremme	  produktet	  på	  markedet.	  

Herunder	  vises	  den	  foretrukne	  livs-‐cyklus:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://en.wikipedia.org/wiki/Product_life_cycle_management	  	  
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Figure	  1	  -‐	  PLC	  kurve	  

	  

LEANecos	   produkt	   befinder	   sig	   sammen	   med	   virksomheden	   lige	   midt	   i	   deres	  

introduktions	  fase.	  Dette	  betyder,	  at	  LEANeco	  en	  periode	  kan	  blive	  nødsaget	  til	  

at	  arbejde	  med	  underskud.	  For	  os	  betyder	  det	  også,	  at	  vi	  skal	  holde	  os	  for	  øje,	  at	  

folk	  ikke	  er	  bekendt	  med	  hverken	  LEANeco	  eller	  deres	  produkt.	  

På	  samme	  tid	  er	  nødstrømsanlæg	  allerede	  et	  velkendt	  produkt,	  med	  en	  veletab-‐

leret	  kundeskare,	  og	  derfor	  kan	  man	  sige	  at	  nødstrømsanlæg	   ligger	   i	   sin	  vækst	  

fase,	  eftersom	  der	  stadig	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  er	  brug	  for	  dem.	  

Det	  vil	  sige	  at	  der	  i	  den	  branche	  er	  en	  konstant	  vækst	  i	  konkurrence	  og	  mulighed	  

for	  prisfald	  fra	  de	  store	  konkurrenter.	  

	  

Porter's	  Five	  Forces	  

Nødstrømsanlægs	  branchen	  er	  umiddelbart	  i	  en	  form	  for	  stilstand,	  hvor	  kun	  de	  

gamle	  og	  veletablerede	  virksomhed	  styrer	  spillet.	  

Konkurrencesituationen	   for	   de	   etablerede	   virksomheder	   (1.	   konkurren-‐

ter)	  
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Konkurrencesituationen	  lige	  nu	  ser	  sådan	  ud,	  at	  de	  allerede	  store	  virksomheder	  

(så	  som	  APC2)	  konkurrerer	  indbyrdes	  ved	  at	  levere	  den	  samme	  teknologi	  de	  har	  

gjort	  længe,	  men	  hele	  tiden	  opgraderer	  indpakningen	  og	  softwaren	  rundt	  om.	  

	  

Truslen	  fra	  købere	  (2.	  kunder)	  

LEANeco	  har	  et	  differentieret	  produkt	   i	   forhold	   til	  konkurrenterne,	  der	  gør	  det	  

muligt	  at	  øge	  markedet,	  ved	  at	  introducere	  nye	  kunder.	  Kunderne	  her	  er	  de,	  der	  

har	  små	  virksomheder	  og	   ikke	  nødvendigvis	  har	  råd	  til	  de	  store	  virksomheder,	  

og	   deres	   dyrere	   produkter.	   Fordi	   LEANecos	   nødstrømsanlæg	   er	  mobile,	   er	   det	  

også	  en	  god	  investering	  for	  nye	  virksomheder,	  der	  muligvis	  kan	  udvide	  sig	  bety-‐

deligt,	  og	  må	  flytte	  til	  større	  lokaler.	  

	  

Derimod	  er	  de	   allerede	   store	  virksomheder,	   der	  har	  brug	   for	  nødstrømsanlæg,	  

nok	  allerede	  i	  besiddelse	  af	  sådan	  et,	  og	  har	  det	  installeret	  i	  deres	  bygning.	  Disse	  

virksomheder	  er	  i	  den	  forbindelse	  i	  al	  sandsynlighed	  et	  lukket	  område.	  

	  

Det	  vil	  sige	  at	  LEANeco	  potentielt	  har	  en	  fornuftig	  kundebase,	  men	  på	  samme	  tid	  

ikke	  de	  kunder	  der	  ligger	  inde	  med	  de	  store	  penge.	  

	  

Truslen	  fra	  leverandører	  (3.	  leverandører)	  

På	  grund	  af	  finanskrisen	  er	  lagerne	  tomme,	  og	  det	  giver	  et	  problem	  når	  der	  skal	  

leveres	  elektriske	  komponenter.	  Men	  LEANeco	  er	  ikke	  i	  en	  kritisk	  situation	  lige	  

nu,	   da	  de	   ikke	  har	  den	   store	   indtjening.	  Ydermere	  har	  LEANeco	  valgt	   at	   bygge	  

deres	  produkter,	   på	  det	  man	  kalder	   ”leaded	   components”,	   i	   	   stedet	   for	   Surface	  

Mounts,	  da	  sidstnævnte	  er	  det,	  de	  fleste	  bruger	  til	  masseproduktion.	  Det	  vil	  sige	  

at	  LEANeco	  har	  bygget	  et	  produkt,	  hvor	  komponenterne	  er	  på	  lager.	  

På	  samme	  tid	  stiger	  prise	  på	  metal,	  men	  da	  dette	  er	  fælles	  for	  alle,	  stiller	  det	  ikke	  

LEANeco	  i	  	  svær	  position	  hvad	  angår	  konkurrence.	  

Mange	  brændselscelleleverandører	  er	  ikke	  industrielt	  modne,	  og	  det	  er	  teknolo-‐

gien	  heller	  ikke,	  hvilket	  betyder,	  at	  det	  er	  kritisk	  hvem	  der	  leverer,	  og	  at	  der	  er	  

en	  risiko	  for	  at	  de	  ikke	  kan	  levere	  til	  prisen	  og	  til	  tiden,	  i	  den	  rigtige	  kvalitet.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2http://www.apc.com/	  
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Truslen	  fra	  nye	  udbydere	  (4.	  indtrængere)	  	  

LEANeco	  er	  netop	  en	   indtrænger	  på	  markedet,	  med	  deres	  nye	   teknologi	  bag	  et	  

allerede	  velkendt	  produkt.	  Derfor	  er	  der	  endnu	  ikke	  nogen	  trusler	  for	  LEANeco	  

når	  det	  kommer	  til	  indtrængere.	  

Truslen	  fra	  udbydere	  af	  substituerende	  produkter	  (5.	  substituerende	  pro-‐

dukter)	  

Der	  er	   ikke	  rigtig	  nogen	  substituerende	  produkter	  at	   tage	  sig	  af.	  Nødstrømsan-‐

læg	  er	  vigtige	  for	  enhver	  virksomhed	  der	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  miste	  data	  fra	  deres	  

servere,	  når	  strømmen	  går,	  og	  det	  er	  der	  ingen	  der	  har	  råd	  til.	  

Marketingsanalyse	  

Med	  brancheanalysen	  på	  plads,	  ved	  vi	  nu	  hvordan	  LEANecos	  branche	  ser	  ud.	  Vi	  

kan	  nu	  gå	  videre	  og	  lave	  en	  analyse	  af	  markedet,	  så	  vi	  hvordan	  vi	  kan	  markedsfø-‐

re	  denne	  branche.	  For	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  markedsføre,	  skal	  vi	  først	  finde	  

ud	  af	  hvordan	  vi	  kommunikere	  denne	  branches	   fordele	  bedst.	  Først	   tager	  vi	  et	  

kig	  på	  de	  4	  p’er,	   så	  vi	  kan	  omkredse	  de	  værdier,	   som	  vi	  ønsker	  at	   fortælle	  om.	  

Med	  Laswells	   kommunikationsmodel	   og	   storytelling	   teori	   kan	   vi	   til	   sidst	   udar-‐

bejde	  en	  skitse	  til	  vores	  kommunikations	  produkt.	  

De	  4	  p’er	  

De	  4	  p’er	  står	  for	  Product,	  Price,	  Place	  og	  Promotion.	  Disse	  4	  punkter	  kan	  beskri-‐

ve	  vores	  handlings	  parametre.	  



	  

	   	   	  
16	  

	  
Figure	  2	  -‐	  De	  4	  p'er	  

Produkt:	  

LEANeco	  har	  fem	  hovedpunkter	  de	  fokuserer	  på,	  Up-‐time,	  Flexibility,	  Cleantech,	  

Cost	   of	   Ownership	   og	   Agility.	   De	   vil	   haver	   at	   deres	   produkt	   skal	   kunne	   køre	   i	  

længere	  perioder,	  når	  strømmen	  går.	  Deres	  produkt	  skal	  være	  meget	  fleksibelt,	  i	  

form	  af	  at	  man	  skal	  kunne	  udbygge	  anlægget	  og	  at	  det	  er	   let	  at	   flytte	  rundt	  på.	  

Produktet	  skal	  i	  høj	  grad	  være	  miljøvenligt.	  De	  fokuserer	  meget	  på	  at	  kunderne	  

får	  mere	  for	  pengene,	  end	  ved	  andre	  anlæg.	  Det	  sidste	  de	  fokuserer	  på,	  er	  at	  pro-‐

duktet	  hele	  tiden	  er	  i	  balance,	  hvilket	  betyder	  at	  hvis	  man	  skal	  bruge	  me	  re	  ener-‐

gi,	  så	  skalere	  man	  bare	  anlægget.	  	  

Pris:	  

Prisen	  på	  LEANecos	  nødstrømsanlæg	  er	  relativ	  høj,	  men	  i	  forhold	  til	  specifikati-‐

onerne,	  så	  er	  pris	  lav.	  LEANeco	  bruger	  udtrykket,	  Cost	  of	  Ownership,	  som	  forkla-‐

re	  at	  kunden	  får	  mere	  for	  pengene,	  end	  ved	  en	  diesel	  generator.	  En	  anden	  måde	  

at	  forklare	  det	  på	  er	  ved	  udtrykket,	  Value	  for	  Money.	  	  

Promotion:	  

LEANeco	  er	  nået	  til	  det	  stadie	  hvor	  de	  skal	  til	  at	  sælge	  deres	  produkter	  og	  derfor	  

skal	  de	  laves	  promotion.	  LEANeco	  vil	  ikke	  lave	  et	  stort	  nummer	  ud	  af	  promotion	  

endnu,	  men	  de	  skal	  bruge	  en	  hjemmeside	  der	  kan	  vise	  specifikationer	  om	  pro-‐
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duktet	  og	  forklare	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  købe	  deres	  anlæg.	  Så	  det	  vi	  skal	  lave	  

en	  online-‐markedsføring	  for	  at	  øge	  markedsandelen.	  	  

Place:	  

Produktet	  sælges	  og	  købes	  af	  andre	  virksomheder.	  Dette	  marked	  kaldes	  produ-‐

centmarkedet,	  også	  kaldt	  business	  to	  business(B2B).	  Vi	  vil	  fokusere	  på	  at	  lave	  en	  

hjemmeside	  der	  skal	  bruges	   til	  online	  markedsføring	  og	  en	  video	  der	  skal	  pro-‐

movere	  LEANeco.	  	  

	  

Markedsføringsplan	  

Virksomhedens	  mål	  og	  planer	  

Virksomheder	  der	  har	  opnået	  stor	  succes,	  har	   i	  de	   fleste	  tilfælde	  haft	  et	  mål	  og	  

bag	  det	  mål	  er	  der	  en	  historie.	  Virksomheden	  ønsker	  måske	  at	  øge	  indtjeningen,	  

eller	  markedsandelen.	  LEANeco	  startede	  i	  2008	  og	  havde	  en	  god	  baggrund	  for	  at	  

levere	  et	  godt	  produkt	  og	  leve	  op	  til	  deres	  mål.	  Deres	  mål	  var	  at	  bryde	  den	  barri-‐

erene	  på	  det	  nuværende	  marked	  og	  levere	  et	  stabilt	  produkt,	  men	  uden	  det	  skal	  

koste	  det	  hvide	  ud	  af	  øjnene,	  uden	  at	  kunden	  skal	  være	  bange	  for	  fejl	  og	  uden	  at	  

skade	  naturen.	   LEANeco	  vil	   skabe	  markedsandel,	   gennem	   intensivering,	   ved	   at	  

etablere	  sig	  på	  nødstrømsanlægsmarkedet,	  men	  med	  ny	  teknologi.	  Vores	  opgave	  

består	  i	  at	  få	  lavet	  en	  hjemmeside,	  en	  film	  der	  promovere	  LEANeco	  og	  en	  vigtig	  

del	  er	  at	  finde	  ud	  af	  hvor	  vores	  målgruppe	  befinder	  sig.	  	  

	  

Vækststrategi	  

For	  en	  virksomhed	  er	  vækst	  en	  meget	  vigtig	  del,	  da	  det	  er	  den	  del,	  som	  sikre	  at	  

virksomheden	  kan	  overleve	  på	  markedet.	  For	  at	  skabe	  vækst	  skal	  virksomheden	  

have	  en	  vækststrategi.	  En	  vækststrategi	  forklare	  en	  virksomheds	  strategiske	  mu-‐

ligheder,	  for	  en	  fremtidig	  vækst.	  Der	  er	  flere	  muligheder	  for	  at	  skabe	  vækst.	  Virk-‐

somheden	  kan	  intensivere,	  hvor	  virksomheden	  vækster	  gennem	  egne	  aktiviteter.	  

Hvis	  en	  virksomhed	  integrere,	  er	  det	  ved	  for	  eksempel	  at	  opkøbe	  andre	  virksom-‐

heder.	  Den	  sidste	  mulighed	  er	  diversifikation,	   som	  er	  et	  helt	  nyt	  produkt,	   til	   et	  

nyt	  marked.	  LEANeco	  vil	  skabe	  vækst	  gennem	  intensivering	  og	  vi	  skal	  derfor	  be-‐

nytte	  os	  af	  Ansoffs	  vækstmatrice.	  	  
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Ansoffs	  vækstmatrice	  

LEANecos	  strategi	  er	  produktudvikling,	  da	  de	  tilbyder	  et	  nyudviklet	  produkt	  på	  

et	  nuværende	  marked.	  	  
Table	  2	  -‐	  Ansoffs	  

	   Nuværende	  markeder	   Nye	  markeder	  

Nuværende	  produkter	   Øget	  Markedsandel	   Markedsudvikling	  

Nye	  Produkter	   Produktudvikling	   Diversifikation	  
	  

For	  LEANeco	  betyder	  denne	  vækststrategi,	  at	  de	  skal	  sælge	  deres	  produkt	  til	  folk	  

der	  allerede	  bruger	  nødstrømsanlæg.	  	  

Konkurrencestrategi3	  

LEANecos	  generiske	  strategi,	  konkurrencestrategi,	  bestemmes	  ud	   fra	   to	  variab-‐

ler,	  målgruppe	  og	  konkurrencemæssig	  fordel.	  For	  at	  finde	  LEANecos	  konkurren-‐

cemæssige	  fordele,	  kigges	  der	  på	  værdikædeanalysen.	  	  

	  
Table	  3	  -‐	  Konkurrencestrategi	  

	  
Konkurrencemæssige	  fordele	  

Lave	  omkostninger	   Unikt	  produkt	  

Målgrupper	  

Stor	  markedsandel:	  

Bred	  målgruppe	  

Omkostningsleder-‐	  

strategi	  

Differentierings-‐	  

strategi	  

Mindre	  markeds-‐	  

andel:	  

Snæver	  målgruppe	  

Omkostningsfokus-‐	  

strategi	  

Fokuseret	  

Differentierings-‐	  

strategi	  

	  

Konkurrencemæssige	  fordele:	  	  

-‐ Kan	  køre	  i	  længere	  perioder,	  når	  strømmen	  går	  
-‐ Er	  meget	  fleksibelt,	  i	  form	  af	  at	  man	  kan	  udbygge	  anlægget	  og	  at	  det	  er	  let	  at	  

flytte	  rundt	  på	  
-‐ Produktet	  er	  i	  høj	  grad	  miljøvenligt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Konkurrencestrategi	  -‐	  http://toolbox.systime.dk/index.php?id=496	  	  
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-‐ Kunderne	  får	  mere	  for	  pengene,	  end	  ved	  andre	  anlæg	  
-‐ Produktet	  hele	  tiden	  er	  i	  balance,	  hvilket	  betyder	  at	  hvis	  man	  skal	  bruge	  mere	  

energi,	  så	  skalere	  man	  bare	  anlægget	  

Målgrupper:	  
-‐ Mindre	  virksomheder	  med	  it-‐racks	  -‐	  Snæver	  målgruppe	  

LEANecos	  konkurrencemæssige	  fordele,	  viser	  at	  de	  har	  et	  unikt	  produkt.	  De	  har	  

en	  snæver	  målgruppe	  da	  ikke	  har	  en	  særlig	  stor	  markedsandel.	  Ud	  fra	  analysen	  

er	  LEANecos	  konkurrencestrategi,	  fokuseret	  differentiering.	  Det	  er	  det	  man	  kal-‐

der	  for	  luksus	  produkter,	  	  mode	  produkter,	  hvor	  design	  og	  kvalitet	  møder	  hinan-‐

den.	  Det	  er	  til	  kunder	  med	  specielle	  ønsker	  og	  behov.	  	  

	  

Harold	  Laswells	  kommunikationsmodel4	  

”Who	   says	   what	   in	   which	  

channel,	   to	   whom,	   with	   which	  

effect?”	  

Harold	   Laswells	   kommunikati-‐

onsmodel,	   bruges	   til	   at	   beskri-‐

ve	  kommunikationsvejen	  fra	  os	  

som	   afsender	   og	   ud	   til	   mål-‐

gruppen.	  	  

	  

I	   dette	   tilfælde	   er	   vi	   afsende-‐

ren,	  hvem,	   da	   det	   er	   os	   der	   vil	  

formidle	   et	   budskab	   til	   mål-‐

gruppen.	   Vores	   budskab,	  hvad,	  

er	   at	   fange	   potentielle	   kunder	  

og	  give	  den	  nødvendige	  og	  ønskede	  information	  om	  produktet,	  for	  at	  overbevise	  

kunden	  om	  at	  netop	  LEANecos	  produkt	   kan	  dækker	  deres	  behov.	  Målgruppen,	  

hvem,	  er	  virksomheder	  med	  server-‐racks.	  Beslutninger	  om	  at	  købe	  en	  dieselge-‐

nerator,	  sker	  ofte	  på	  det	  strategiske	  niveau,	  da	  det	  er	  en	  dyr	  og	  langsigtede	  inve-‐

stering.	   LEANecos	   nødstrømsanlæg	   kræver	   ikke	   ret	   meget	   vedligeholdelse	   og	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.kommunikation-‐it.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=1	  	  

Figure	  3	  -‐	  Laswells	  
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den	  koster	  ikke	  meget	  mere	  end	  hvad	  virksomhederne	  bruger	  på	  at	  vedligeholde	  

deres	  diesel	  generatorer.	  Virksomhedens	  beslutning	  om	  at	  udskifte	  deres	  nuvæ-‐

rende	   diesel	   generator,	   til	   et	   nødstrømsanlæg	   på	   alternativ	   energi,	   kan	   derfor	  

blive	  besluttet	  på	  det	  taktiske	  niveau.	  På	  det	  taktiske	  niveau	  sidder	  it-‐chefen	  og	  

han	  er	  derfor	  en	  del	  af	  vores	  målgruppe,	  men	  det	  er	  direktøren	  også,	  da	  ikke	  alle	  

virksomheder	  har	  en	   it-‐chef.	  Det	  er	  et	  meget	   teknisk	  produkt,	   så	  der	  er	  mange	  

specifikation	  og	  informationer	  som	  skal	  formidles.	  Da	  vores	  målgruppe	  både	  er	  

it-‐chefen	  og	  direktøren,	  skal	  budskabet	  formidles	  på	  let	  forståelig	  måde,	  men	  der	  

skal	   også	   være	   de	   tekniske	   detaljer	   til	   it-‐chefen.	   Derfor	   vælger	   vi	   at	   lave	   en	  

hjemmeside	  der	  kan	  sælge	  produktet	  både	  til	  direktøren	  og	  it-‐chefen.	  Det	  vil	  give	  

en	  god	  effekt,	  da	  direktøren	  også	  kan	  forstå	  at	  det	  er	  en	  smart	  løsning.	  	  

	  

Målgruppe	  

Vi	  befinder	  os	  på	  producentmarkedet	  også	  kaldet	  business	  to	  business(B2B).	  På	  

producentmarkdet	  er	  der	  tre	  former	  for	  virksomheder.	  Det	  industrielle	  marked,	  

som	  LEANeco	  er,	  det	  offentlige	  marked	  og	  mellemhandlermarkdet.	  	  

	  
Figure	  4	  -‐	  Producentmarkedet	  

Det	   industrielle	  marked,	   er	  hvor	  der	  bliver	   fremstillet	   varer	  og	  der	   skal	  derfor	  

indkøbes	  varer	  som	  indgår	  direkte	  eller	  indirekte	  ved	  fremstillingen	  af	  virksom-‐

hedens	  varer.	  Det	  offentlige	  marked	  omfatter	  alle	  virksomheder	  der	  drives	  af	  det	  

offentlige.	  Mellemhandlermarkedet	  er	  virksomheder	  der	  indkøber	  varer	  til	  vide-‐

resalg.	  	  

Vi	  kan	  udelukke	  det	  offentlige	  marked,	  da	  det	  er	  meget	   store	  virksomheder	  og	  

dem	   sigter	   LEANeco	   ikke	   efter.	   Så	   vi	   har	   to	   segmenter	   på	   producentmarkedet,	  

det	  industrielle	  og	  mellemhandlermarkedet.	  På	  det	  industrielle	  marked	  er	  andre	  
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så	   produktions	   virksomheder,	   blandt	   andet	   it-‐virksomheder.	   På	   mellemhand-‐

lermarkedet	   er	   der	   virksomheder	  med	   store	   databaser	   som	  kunne	  bruge	   LEA-‐

Neco	  system.	  	  

LEANecos	   potentielle	   kunder	   er	   først	   og	   fremmest	   early	   adopters,	   det	   er	   dem	  

som	  er	  gode	  til	  at	  give	  den	  nye	  teknologi	  en	  chance.	  Vi	  skal	  ikke	  fokusere	  på	  den-‐

ne	  kundegruppe,	  da	  de	  højst	  sandsynligt	  vil	  finde	  og	  købe	  produkt	  på	  egen	  hånd.	  

Derimod	  er	  de	  gruppe,	  som	  vi	  vil	  overtale	  til	  at	  købe	  produktet,	  ikke	  first	  buyers.	  

Der	   er	  mange	   som	   ikke	   vil	   købe	   produktet,	   før	   det	   er	   godt	   testet	   igennem	   og	  

mange	  allerede	  har	  købt	  det	  før	  dem.	  En	  anden	  gruppe,	  som	  vi	  vil	  overtale,	  er	  de	  

konservative	  grupper.	  Dem	  som	  er	  ligeglade	  med	  teknologien,	  så	  længe	  den	  vir-‐

ker	  og	  kan	  dække	  deres	  behov.	  Og	  derfor	  bliver	  vi,	  i	  vores	  design,	  nødt	  til	  at	  tilta-‐

le	  disse	  grupper.	  	  

Persona	  

Hans	  Balling	  

Direktør	  

Konservativ	  

47	  år	  

IT-‐Invest	  firma	  

	  

Hans	  er	  en	  meget	  konservativ	  direktør,	  i	  et	  IT-‐Invest	  firma.	  I	  virksomheden	  har	  

de	  små	  serverrum	  rundt	  omkring	  og	  der	  er	  meget	  kostbart	  data,	  som	  firmaet	  kan	  

tabe	  store	  summer	  på	  at	  miste.	  Hans	  har	  investeret	  mange	  penge	  i	  et	  nødstrøms-‐

anlæg	  og	  rigtig	  mange	  penge	  på	  renovation	  og	  reparation.	  	  	  

Som	  person	  er	  Hans	  gift	  og	  har	  to	  børn.	  De	  bor	  i	  Hellerup	  i	  en	  stor	  villa.	  Han	  tje-‐

ner	  godt	  og	  er	  stolt	  af	  det	  han	  laver.	  Han	  bruge	  mange	  timer	  på	  sit	  arbejde,	  men	  

er	  glade	  for	  at	  bruge	  tid	  på	  det.	  Det	  går	  nogen	  gange	  ud	  over	  familiens	  tid	  sam-‐

men	  og	  det	  giver	  han	  en	  smule	  stres.	  	  
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Morten	  Iversen	  

IT-‐Chef	  	  

Radikal	  

34	  år	  

Produktions	  virksomhed	  

	  

Morten	  er	  IT-‐Chef	  i	  en	  mellem	  størrelse	  produktions	  virksomhed.	  Hans	  opgaver	  

er	  at	  styre	  virksomhedens	  it-‐systemer	  og	  søger	  for	  at	  opretholde	  og	  reparere	  de-‐

res	  systemer.	  Morten	  styre	  selv	  budgettet	  for	  it-‐afdelingen,	  i	  nogen	  grad.	  Er	  det	  

investeringer	  eller	  reparationer,	  der	  koster	  en	  stor	  sum,	  skal	  han	  gå	  til	  chefen	  og	  

så	  tager	  de	  beslutningen	  i	  fællesskab.	  	  

Morten	  har	   lige	   afsluttet	   et	   forhold,	  med	   sin	  kæreste	   gennem	  3	  år.	  Han	  gik	   fra	  

hende	  da	  han	  ikke	  længere	  kunne	  magte	  sit	  forhold	  og	  job	  på	  samme	  tid.	  Han	  føl-‐

te	  at	  han	  blev	  nød	  til	  at	  tænke	  på	  sin	  karriere,	  frem	  for	  sit	  privat	  liv.	  	  

Storytelling	  

Storytelling	  er	  en	  måde	  hvorpå	  vi	  kan	  bringe	  et	  brand	  og	  en	  målgruppe	  sammen.	  

Ved	  at	  fortælle	  en	  interessant/sjov/gribende	  historie,	  omhandlende	  vores	  brand,	  

kan	  vi	  nå	  brugergruppen	  på	  et	  mere	   følelsesladet	  niveau,	   end	  ved	   ren	  og	   skær	  

god	  omtale.	  

For	  at	  konstruere	  en	  sådan	  historie	  må	  vi	  først	  identificere	  de	  kerneelementer,	  vi	  

bør	  påpege	  i	  historien.	  Disse	  kerneelementer	  hedder	  De	  elementer	  i	  storytelling.	  

	  

De	  fire	  elementer	  i	  storytelling	  

Det	  første	  element	  er	  budskab,	  og	  Leanecos	  budskaber	  består	  af	  slagordene:	  Up-‐

Time,	  Flexibility,	  Agility,	  Cost	  of	  Ownership	  og	  Cleantech.	  

	  

Det	  næste	  element	  er	  konflikt.	  Her	  vælger	  vi	  ikke	  at	  tage	  den	  åbenlyse	  vinkel,	  og	  

sætte	  Leanecos	  nødstrøms	  anlæg	  op	  overfor	  konkurrenters.	  Til	  gengæld	  skaber	  

vi	  en	  visuel	  konflikt,	  ved	  at	  sætte	  unaturlige	  elementer	  (Leanecos	  byggeklodser)	  

ind	  i	  meget	  naturlige	  områder.	  
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Derefter	  har	  vi	  Karakter	  som	  et	  element.	  Vi	  har	  i	  Persona	  delen	  vist,	  at	  vi	  har	  me-‐

re	  end	  én	  målgruppe,	  og	  derfor	  tør	  vi	  ikke	  satse	  på	  at	  vise	  en	  af	  dem,	  i	  frygt	  for	  så	  

kun	  at	   tiltale	  én	  halvdel	  af	  målgruppen.	  Derimod	   lader	  vi	  byggeklodserne	  være	  

karaktererne	  i	   filmen,	  og	  udstyrer	  disse	  med	  træk	  som	  tiltaler	  begge	  afdelinger	  

af	  målgruppen.	  

	  

Sidste	  element	  er	  plottet,	  kulminationen	  af	  de	  tre	  tidligere	  elementer.	  

Plottet	  skal	  indeholde	  Byggeklodser,	  der	  hver	  viser	  et	  af	  Leanecos	  slagord.	  Disse	  

skal	  befinde	  sig	  i	  grønne	  områder,	  hvor	  de	  både	  skaber	  kontrast,	  men	  også	  sæt-‐

ter	  grøn	  teknologi	  i	  perspektiv.	  

Pathos	  kontra	  logos	  

Vi	  benytter	  os	   ikke	  rigtigt	  at	   logos,	  og	  beskriver	  på	  ingen	  måde	  produktet.	  Der-‐

imod	  taler	  vi	  mere	  med	  pathos,	  og	  fokuserer	  mere	  på	  Leanecos	  mission	  og	  værdi.	  

	  

Med	  dette	  forsørger	  vi	  at	  fange	  oplevelsen	  af	  at	  være	  en	  Leaneco	  kunde.	  

Budget	  

Eftersom	  vi	  under	  projektet	  får	  alle	  nødvendige	  remedier	  sat	  til	  rådighed,	  for	  at	  

kunne	  fuldføre	  projektet,	  har	  vi	  ikke	  arbejdet	  med	  et	  budget.	  

Skulle	  vi	  derimod	  have	  produceret	  hjemmesiden	  og	  filmen	  udenfor	  et	  skole	  pro-‐

jekt,	  ville	  vi	  skulle	  overveje	  prisen	  for:	  

• Kamera	  og	  lys	  
• Transport	  til	  locations	  
• Software	  til	  redigering	  af	  film	  
• Software	  til	  motiontracking	  
• Software	  til	  3D	  

Det	  vil	  sige,	  at	  hvis	  disse	  elementer	  ikke	  allerede	  var	  en	  del	  af	  vores	  virksomheds	  

inventar,	   skulle	   dette	   betales	   af	   lønnen	  modtaget	   fra	   Leaneco.	   Vi	   ville	   arbejde	  

med	  et	  underskud	  fra	  en	  start.	  
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Hjemmeside	  

Ideer:	  

Budskabet	  med	  denne	  hjemmeside,	  er	  ikke	  kun	  at	  markedsfører	  LEANecos	  pro-‐

dukt,	  men	  også	  virksomheden	  LEANeco.	  Vores	  målgrupper	   skal	   i	   lige	  høj	   grad,	  

kunne	  forstå	  hjemmesiden	  og	  hjemmesidens	  indhold.	  Derfor	  skal	  der	  være	  noget	  

teknisk,	   til	   teoretikerne	   og	   noget	   letforståeligt,	   til	   de	   konservative.	   Derfor	   skal	  

siden	  se	  professionel	  ud,	  men	  med	  er	  clean	  design.	  Forsiden	  må	  ikke	  være	  prop-‐

pet	  med	   en	  masse	   information.	   På	   forsiden	   skal	   der	   være	  noget	   let	   forståeligt,	  

som	  forklarer	  hvem	  LEANeco	  er	  og	  hvad	  de	  står	  for.	  Bliver	  brugeren	  først	  fanget	  

på	  første	  side,	  går	  de	  gerne	  videre	  og	  finder	  mere	  specifikt	  information	  om	  pro-‐

duktet,	  på	  de	  andre	  sider.	  	  

Da	  LEANeco	  allerede	  har	  logo	  og	  hjemmeside,	  har	  vi	  en	  farvepalette	  at	  gå	  ud	  fra.	  

De	  har	  dog	  bedt	  om	  vores	  mening	  om	  logo	  og	  eventuelt	  komme	  med	  idéer.	  LEA-‐

Neco	  har	  et	  krav	  om	  at	  siden	  skal	  kunne	  redigeres	  af	  dem	  selv.	  Derfor	  skal	  siden	  

bygges	  op	  i	  CMS	  og	  der	  kunne	  Drupal	  være	  en	  ide.	  	  

Vi	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  siden	  Bing.dk	  og	  vi	  har	  ladet	  os	  inspirere	  af	  den.	  På	  forsi-‐

den	  bruge	  de	  et	  billede	  som	  baggrund	  og	  i	  søgeresultater,	  bruger	  de	  samme	  bil-‐

lede	  i	  toppen	  af	  vinduet.	  	  

Navn:	  

Navnet	  LEANeco,	  består	  af	  to	  ord,	  LEAN	  og	  eco.	  Man	  kan	  bruge	  	  Tim	  Wood	  mo-‐

dellen	  til	  at	  beskrive	  ordet	  LEAN:	  T	  –	  transportation,	  I	  –	  inventory,	  M	  –	  motion,	  

W	  –	  wait,	  O	  –	  over-‐process,	  O	  –	  over-‐production	  og	  D	  –	  defect.	  Alt	  sammen	  noget	  

som	  indgår	  i	  ordet	  LEAN,	  når	  man	  tal	  virksomheder.	  eco	  står	  for	  Cleantech,	  En-‐

vironmental	  friendly	  og	  Low	  Cost	  of	  Ownership.	  	  

LEAN	  er	  skrevet	  med	  store	  bogstaver	  og	  eco	  med	  småt,	  så	  man	  tydeligt	  kan	  se	  at	  

det	  er	  to	  ord.	  Dette	  hjælper	  med	  at	  få	  den	  rette	  udtalelse	  af	  navnet.	  	  
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Logo:	  

Logoet	  består	  af	  et	  stolt	  L,	  med	  et	  lille	  e	  inden	  i,	  efterfuldt	  af	  firma	  navnet	  LEA-‐

Neco.	  Det	  store	  L	  i	  logoet	  og	  LEAN	  i	  firma	  navnet,	  står	  skrevet	  i	  blåt.	  Det	  lille	  e	  og	  

eco	  i	  navnet,	  står	  med	  grønt.	  Det	  store	  L	  viser	  balancen	  i	  systemet	  og	  det	  er	  sy-‐

stemet	  der	  er	  miljø	  venligt,	  derfor	  er	  e’et	  placeret	  inden	  i.	  Teksten	  i	  logoet	  er	  ikke	  

en	  bestemt	  typografi,	  men	  en	  typografi	  der	  er	  lavet	  specielt	  til	  LEANeco.	  Logoet	  

er	  konstrueret	   i	   Illustrator.	  Grunden	   til	   at	   lave	   logoet	   i	   Illustrator	  og	   ikke	  Pho-‐

toshop,	  er	  fordi	  Illustrator	  arbejder	  med	  vektor,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  man	  kan	  for-‐

større	  det	  uden	  at	  billedet	  bliver	  forvrænget.	  LEANeco	  bruger	  en	  model	   i	  deres	  

fremlæggelser,	  som	  har	  sammen	  farver	  som	  farvepaletten,	  men	  den	  bliver	   ikke	  

brugt	  som	  logo.	  Modellen	  kan	  ses	  i	  Figur	  2	  –	  Model,	  i	  bilag.	  Vi	  har	  spurgt	  ind	  til	  

om	  ikke	  det	  var	  en	  ide	  at	  bruge	  den	  i	  stedet,	  da	  den	  differentiere	  sig	  meget	  og	  da	  

der	  er	  mange	  muligheder	  med	  den.	  Vi	  kom	  frem	  til	  den	  konklusion	  at	  bruge	  det	  

nuværende	  logo,	  men	  med	  små	  justeringer.	  Begrundelsen	  for	  beslutningen	  er	  at	  

logoet	  hjælper	  læseren	  til	  at	  forstå	  at	  LEAN	  og	  eco,	  ikke	  er	  et	  ord.	  Derudover	  kan	  

logoet	  også	  forstås	  af	  ordblinde.	  Modellen	  bliver	  dog	  ikke	  glemt,	  men	  skal	  bruges	  

som	  model	  til	  mange	  andre	  ting,	  så	  som	  company-‐profil.	  	  

	  

Menu:	  	  

Menuen	   skal	   have	   de	   samme	   punkter	   som	   deres	   nuværende	   side	   har.	   Home,	  

about	  us,	  solutions	  og	  contact.	  Dog	  er	  der	  kommet	  et	  punkt	  mere,	  technology.	  Vi	  

vælger	  ikke	  at	   lave	  undermenuer	  på	  den	  nye	  side,	  da	  det	  godt	  kan	  virke	  forvir-‐

rende	  og	  da	  det	  kan	  være	  svært	  for	  brugeren,	  at	  finde	  det	  de	  leder	  efter.	  For	  at	  

gøre	  siden	  enkel	  og	  let	  overskuelig,	  bliver	  menu	  punkterne	  tekst,	  i	  stedet	  for	  bil-‐

leder	  eller	   lignede.	  I	   figur	  3	  -‐	  Kort	  over	  hjemmesiden,	  kan	  alle	  menu	  punkterne	  

ses	  og	  hvordan	  de	  linker	  til	  hinanden.	  	  

	  

Weblayout:	  	  

For	  at	  starte	  et	  sted,	  tegner	  vi	  en	  skitse	  af	  hjemmesiden	  i	  Illustrator.	  Se	  figur	  4	  -‐	  

Hjemmeside	   struktur.	  Hele	   siden	   vælger	   vi	   at	   lave	  900	  pixel	   bred,	   da	  de	   fleste	  

skærme	  i	  dag	  har	  en	  stor	  opløsning.	  Højden	  afhænger	  af	  skærmens	  opløsning,	  da	  
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vi	  gerne	  vil	  have	  footeren	  til	  at	  følge	  bunden	  af	  browser	  vinduet.	  Vi	  vil	  have	  no-‐

genlunde	  den	  samme	  menu	  struktur	  som	  på	  deres	  gamle	  hjemmeside,	  se	  figur	  5	  

–	   LEANecos	   gamle	   hjemmeside.	   Menuen	   bliver	   30px	   høj,	   det	   passer	   med	   den	  

tekst	  størrelse	  vi	  vil	  bruge.	  Vi	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  Bing.com’s	  header,	  så	  vi	  vil	  ha-‐

ve	  noget	  grafik	  i	  headeren	  og	  logoet	  i	  venstre	  side.	  Se	  figur	  6	  -‐	  Bing.com.	  heade-‐

ren	  bliver	  80px	  høj,	  det	  giver	  en	  neutral	  header,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	   logoet	  og	  

grafikken.	  I	  footeren	  vil	  vi,	  igen,	  have	  lidt	  grafik	  i	  højre	  side,	  for	  at	  skabe	  repetiti-‐

on	  og	  copyright,	  adresse	  osv.	  i	  højre.	  Footeren	  bliver	  30px	  høj,	  så	  den	  er	  lige	  så	  

høj	  som	  menuen.	  Midten	  af	  siden	  skal	  kun	  bruges	  til	  indhold.	  På	  forsiden	  skal	  der	  

være	   en	   animation,	   der	   viser	   hvem	   LEANeco	   er	   og	   hvad	   de	   står	   for.	   De	   andre	  

indholds	  sider,	  deler	  vi	  op	  i	  to	  spalter.	  Det	  gør	  det	  også	  lettere	  for	  LEANeco,	  når	  

de	  skal	  lave	  opdateringer.	  	  

Farver:	   	  

Farveskemaer	  

Logo:	  

	  

• HEX:	  4581b3	  
• RGB:	  R:69	  G:129	  B:	  179	  

• HEX:	  3aa97e	  
• RGB:	  R:58	  G:169	  B:126	  

• HEX:	  000000	  
• RGB:	  R:0	  G:0	  B:0	  
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Menu:	  

	  

Andre	  farver	  

Vi	  har	  valgt	  at	  tilføje	  en	  anden	  farve,	  der	  passer	  ind	  i	  farvepaletten,	  da	  der	  mang-‐

ler	  en	  kontrast	  til	  modeller	  og	  til	  andre	  elementer	  der	  skal	  skille	  sig	  ud.	  	  Farven	  

bliver	  blandt	  andet	  brugt	  i	  LeanEcos	  cirkel	  model.	  

	  

• 	  HEX:	  335182	  
• 	  RGB:	  R:51	  G:81	  B:130	  

• 	  HEX:	  4581b3	  
• 	  RGB:	  R:69	  G:129	  B:	  179	  	  

• 	  HEX:	  a9c5dc	  	  	  
• 	  RGB:	  R:169	  G:197	  B:220	  

• 	  HEX:	  3aa97e	  
• 	  RGB:	  R:58	  G:169	  B:126	  

• 	  HEX:	  000000	  
• 	  RGB:	  R:0	  G:0	  B:0	  

• HEX:	  ffcc03	  
• RGB:	  R:255	  G:204	  B:	  3	  
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Typografi	  

	  

AIDA:	  

AIDA	  står	  for	  Attention,	  Interest,	  Desire	  og	  Action,	  og	  er	  en	  metode	  vi	  bruger	  til	  

at	  guide	  brugeren	  på	  hjemmesiden,	  og	  sørge	   for	  at	  brugeren	  oplever	  de	  rigtige	  

ting,	  i	  den	  rigtige	  rækkefølge.	  

	  

Attention	  

Attention	  betyder	  opmærksomhed,	  hvilket	  er	  det	  første	  vi	  skal	  opnå.	  Vi	  skal	  fan-‐

ge	  brugeren	  med	  det	  samme,	  så	  vedkommende	  bliver	  på	  siden.	  

Jo	  længere	  brugeren	  bliver	  på	  siden,	  des	  større	  chance	  er	  der	  for	  at	  lave	  et	  salg.	  	  

Derfor	   skal	   forsiden,	   home,	   have	   et	   element	   der	   fanger.	   vi	   vælger	   at	   sætte	   en	  

animation,	  og	  et	  let	  tilgængeligt	  overblik	  over	  produktet	  ind.	  	  

Alt	  dette	  gør	  vi,	  for	  vi	  ved	  at	  brugerens	  tid	  er	  kostbar,	  og	  vi	  nok	  kun	  har	  få	  sekun-‐

der	  til	  at	  overbevise	  ham/hende	  om	  at	  blive	  lidt	  længere	  på	  vores	  side.	  

	  

Interest	  

Når	  vi	  har	  fanget	  brugerens	  opmærksomhed,	  skal	  vi	  nu	  skabe	  en	  form	  for	   inte-‐

resse	  for	  produktet.	  

• Arial	  
• 20	  pt	  

Overskrifter	  

• Helvetica	  

Tekst	  

• Helvetica	  

Indrykning	  

• Myriad	  Pro	  
• 18	  pt	  

Menu	  
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Dette	  forsøger	  vi	  os	  på	  de	  to	  næste	  punkter	  på	  siden,	  nemlig	  About	  us	  og	  Soluti-‐

ons.	  

About	  os,	  fortæller	  kost	  hvem	  Leaneco	  er,	  og	  hvorfor	  de	  laver	  deres	  produkt	  som	  

de	  gør.	  Dette	  er	  vigtigt,	  da	  missionen	  bag	  produktet	  er	  lige	  så	  stor	  en	  del	  af	  hvad	  

Leaneco	  sælger,	  som	  produktet	  i	  sig	  selv.	  

Solutions	  giver	  et	  bedre	  indblik	  i	  hvordan	  produktet	  kan	  hjælpe	  brugeren.	  

	  

Desire	  

Vi	  skal	  nu	  prøve	  at	  opnå	  en	  lyst	  til,	  at	  købe	  produktet.	  Technology	  delen	  af	  siden,	  

prøver	  netop	  at	  gøre	  dette,	  ved	  at	  give	  et	  bedre	  indblik	  i	  hvordan	  Leanecos	  pro-‐

dukt	  virker,	  og	  dermed	  også	  fordelene	  ved	  det.	  

Håbet	  er,	  at	  hvis	  brugeren	  bliver	  længe	  nok	  på	  siden,	  så	  skulle	  han/hun	  på	  nuvæ-‐

rende	   tidspunkt	  gerne	  se	   fordelene	  ved	  produktet,	  og	   forstå	  hvorfor	   lige	  netop	  

Leaneco	  er	  hvad	  han/hun	  har	  brug	  for.	  

	  

Action	  

Det	  sidste	  punkt	  på	  listen	  er	  Action,	  eller	  handling,	  og	  her	  er	  der	  fokus	  på	  selve	  

købet.	  

Vi	  slutter	  hjemmesiden	  af,	  med	  punktet	  Contact,	  hvor	  brugeren	  får	  en	  liste	  over	  

mulige	  måder	   at	   kontakte	   leaneco	  på,	   og	  dermed	  også	  muligheden	   for	   at	   købe	  

produktet.	  

	  

CRAP	  

CRAP	  står	   for	  Contrast,	  Repitition,	  Alignment	  og	  Proximity,	  og	  er	  en	  metode	  vi	  

bruger,	  for	  at	  sikre	  os,	  at	  designet	  på	  hjemmesiden	  er	  både	  brugervenligt	  og	  ser	  

godt	  ud.	  

Ved	  at	  holde	  hvert	  af	  de	  overstående	  punkter	  for	  øje,	  kan	  vi	  under	  design	  proces-‐

sen	  nemt	  sørge	   for,	   at	  potentielle	  kunder	  vil	  kunne	  adskille	  elementerne	  på	  si-‐

den,	  så	  som	  menu	  og	  indhold,	  og	  på	  samme	  tid	  give	  dem	  en	  ide	  om,	  at	  alt	  hvad	  de	  

ser	  hænger	  sammen	  med	  leaneco.	  
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Følgende	  vil	   vi	   gennemgå	  hvert	  element	  af	  CRAP,	  og	  vise	  hvordan	  vi	  har	  brugt	  

disse	  til	  at	  bygge	  vores	  hjemmeside	  design.	  

	  

Contrast	  	  

Kontrast	   bruges,	   for	   at	   give	   hjemmesiden	   et	   visuelt	   spændende	   look,	   og	   sørge	  

for,	  at	  den	  ikke	  bliver	  for	  monoton	  at	  se	  på.	  

Det	  kan	  også	  bruges	  til	  at	  skille	  elementer	  ad,	  så	  brugeren	  hurtigt	  forstår,	  at	  de	  to	  

elementer	  ikke	  nødvendigvis	  hænger	  sammen.	  Essentielt	  er	  det	  den	  mest	  åben-‐

lyse	  måde	  at	  guide	  brugeren	  rundt	  på	  siden.	  For	  eksempel,	  kunne	  man	  give	  bru-‐

geren	  et	  hint	  om	  hvad	  der	  på	  siden	  er	  links,	  og	  hvad	  der	  er	  tekst,	  ved	  at	  farve	  tek-‐

sten,	  så	  linksne	  skiller	  sig	  ud	  fra	  resten.	  

	  

Skønt	  vi	  ikke	  bruger	  ekstreme	  og	  åbenlyse	  kontraster,	  så	  bruger	  vi	  det	  alligevel	  

flere	  steder.	  

Det	  mest	  åbenlyse	  er	  i	  farvevalget	  på	  teksten.	  Der	  er	  tydelig	  forskel	  på	  de	  forskel-‐

lige	   elementer	   i	   teksten.	   Overskriften	   står	   med	   blåt,	   mens	   hvert	   afsnit	   startes	  

med	  en	  grøn	  overskrift.	  Dette	  fortæller	  brugeren,	  hvad	  de	  læser.	  Vi	  ved	  at,	  alt	  hø-‐

rer	  under	  Solutions	  i	  dette	  eksempel,	  men	  at	  The	  Gap	  er	  et	  afsnit	  herunder.	  Dette	  

er	  også	  en	  teknik	  der	  bruges	  meget	  i	  magasiner	  og	  blade.	  	  
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For	  at	  skille	  de	  grafiske	  elementer	  fra	  hinanden,	  bruger	  vi	  også	  kontrast.	  Leane-‐

cos	  logo	  og	  grafik	  står	  altid	  som	  2d	  elementer	  på	  siden.	  Så	  for	  at	  give	  lidt	  spil	  til	  

det,	  og	  sørger	   for	  at	  brugeren	  ved,	  hvad	  der	  er	   ”pynt”	  på	  siden,	  og	  hvad	  der	  er	  

informativ	  grafik,	  så	  vælger	  vi	  at	  lave	  et	  stykke	  grafik	  i	  3d,	  for	  at	  skille	  sig	  ud.	  

	  

Repetition	  

Repitation,	   eller	   gentagelse,	   er	   en	   vigtig	   del	   i	   at	   skabe	   en	   visuel	   identitet	   til	  

hjemmesiden,	   og	   på	   samme	   tid	   sørge	   for	   at	   brugeren	   ved	   at	   de	   stadig	   er	   på	  

hjemmesiden	  de	  startede	  ud	  på.	  

Ved	  at	  gentage	  farver	  eller	  grafiske	  elementer	  kan	  vi	  opnå	  dette.	  

Vi	  bruger	  gentagelse,	   ved	  hele	   tiden	  at	   gentage	   leanecos	   farveskema.	  På	  denne	  

måde	  hænger	  alle	  sider	  sammen	  visuelt.	  Vi	  gentager	  også	  logo	  og	  footer	  på	  hver	  

side,	  så	  ingen	  skulle	  kunne	  komme	  i	  tvivl.	  

Faktisk	   gentager	   vi	   hele	   designet	   i	   CMS	   systemet,	   så	   interne	   brugere	   også	   kan	  

”føle	  sig	  hjemme”	  der.	  

	  

Figure	  5	  -‐	  Kontrast	  
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Alignment	  

For	  at	  siden	  ser	  godt	  ud,	  sørger	  vi	  for	  at	  alle	  elementer	  på	  siden,	  følger	  vores	  ske-‐

let,	  som	  vi	  har	  bygget	  på	  forhånd.	  

Billedet	  nedenunder	  viser,	  hvordan	  de	  forskellige	  elementer	  passer	  på	  linjerne.	  
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Vores	  skelet	  bygger	  siden	  op,	  så	  der	  er	  to	  spalter	  til	   tekst,	  og	  et	  midterområde,	  

som	  giver	  både	  whitespace	  og	  plads	  til	  elementer	  såsom	  menu	  starten	  og	  admin	  

knappen.	  Se	  også	  hvordan	  grafikken	  i	  toppen	  og	  bunden	  passer	  til	  disse	  linjer.	  

	  	  

Figure	  6	  -‐	  Alignment	  
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Proximity	  

Proximity	  er	  et	  udtryk	  for,	  hvordan	  elementer	  stilles	   i	   forhold	  til	  hinanden.	  For	  

ikke	   at	   skabe	   forvirring,	   giver	   det	  mening	   at	   stille	  menu	   knapperne	   samlet,	   så	  

brugeren	  ved	  at	  disse	  er	  menu	  knapper.	  På	  samme	  tid	  bør	  vi	  for	  eksempel	  ikke	  

stille	  menuknapperne	   sammen	  med	   eventuelle	   links.	   Der	   bør	   være	   en	   hvis	   af-‐

stand	  mellem	  de	  to	  elementer.	  

	  

På	  leanecos	  side,	  sørger	  vi	  for	  at	  give	  hvert	  element	  sin	  egen	  plads	  på	  y	  aksen,	  for	  

at	  skille	  dem	  fra	  hinanden.	  

Logoet	  står	  øverst,	  helt	  ude	  til	  venstre,	  alene,	  så	  det	  ikke	  forbindes	  med	  elemen-‐

ter	  der	  ikke	  hører	  til	  logoet.	  

Dernæst	  kommer	  menuen,	  helt	  ude	  til	  højre,	  sammen	  med	  grafikken,	  så	  bruge-‐

ren	  forstår,	  at	  det	  er	  en	  del	  af	  sidens	  layout,	  og	  ikke	  en	  del	  af	  teksten	  eller	  infor-‐

mationen	  der	  stilles	  under.	  

Nederst	  er	   footeren,	  der	   faktisk	  skubbes	  ned,	  alt	  efter	  hvilken	  skærmopløsning	  

brugeren	  benytter	  sig	  af.	  På	  den	  måde	  er	   footeren	  altid	   i	  bunden	  af	  browseren,	  

og	  sættes	  på	  den	  måde	  ikke	  i	  forbindelse	  med	  teksten	  ovenover.	  Samtidig	  er	  den	  

nederste	  grafik	  og	  footeren	  sat	  sammen,	  igen	  for	  at	  fortælle	  brugeren,	  at	  der	  her	  

er	  snak	  om	  layout.	  

	  

Interaktion	  	  

Vi	   besluttede	   i	   samarbejde	  med	   Leaneco,	   at	   producere	   en	   hjemmeside	  med	   et	  

CMS	  system.	  

CMS	   står	   for	   Content	   Management	   System,	   og	   giver	   brugeren	  mulighed	   for	   at	  

håndtere	  data	  på	  hjemmesiden,	  igennem	  hjemmesiden.	  

På	  denne	  måde	  kan	  enhver	  få	  adgang	  til	  indholdet	  på	  hjemmesiden,	  uden	  at	  skul-‐

le	  have	  kendskab	  til	  FTP	  protokoller	  eller	  lign.	  

Vores	   første	   tanke	   er,	   at	   bruge	   et	   allerede	   færdigt	   CMS	   system,	   nemlig	  

Drupal.org.	  

Drupal	  er	  bygget	  til	  at	  kunne	  behandle	  mange	  forskellige	  krav	  til	  en	  hjemmeside,	  

og	  dette	  gør	  Drupal	  yderst	  populært.	  
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Men	  fordi	  Drupal	  er	  så	  avanceret,	  følte	  vi	  i	  sidste	  ende	  ikke,	  at	  dette	  passede	  til	  

Leanecos	  side.	  Leaneco	  ønsker	  en	  simpel	  side,	  med	  mulighed	  for	  at	  kunne	  opda-‐

tere	  indholdet	  på	  hver	  underside.	  

Derfor	  beslutter	  vi	  os	  for,	  at	  skrive	  CMS	  systemet	  selv,	  frem	  for	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  

skære	  alt	  unødigt	  fra	  Drupal,	  og	  på	  samme	  tid	  lære	  at	  forstå	  Drupal.	  

Dette	  var	  en	  beslutning	  der	  måtte	   tages,	   for	  at	  kunne	  holde	  os	   inden	   for	  vores	  

tidsramme.	  Vi	  forstår,	  at	  ved	  selv	  at	  bygge	  systemet,	  risikerer	  vi,	  at	  systemet	  ikke	  

er	  så	  sikkert,	  som	  hvis	  vi	  havde	  brugt	  Drupal.	  Heldigvis	  er	  denne	  første	  version	  af	  

Leanecos	  hjemmeside,	  ikke	  brugt	  til	  at	  købe	  produkter,	  eller	  på	  nogen	  måde	  give	  

brugeren	  mulighed	   for	  at	  dele	  oplysninger	  med	  serveren,	  og	  derfor	  er	  der	   ikke	  

meget	  at	  hacke.	  

	  

Kodning	  

Før	   vi	   begynder	   at	   konstruere	   designet	   og	   layoutet	   af	   hjemmesiden,	   bygger	   vi	  

CMS	  systemet,	  der	  skal	  leve	  i	  baggrunden	  af	  hjemmesiden.	  

Vi	  beslutter	  at	  skrive	  dette	  i	  PHP,	  da	  dette	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  kunne	  inter-‐

agere	  med	  databasen	  på	  serveren.	  

CMS	  systemet	  fungerer	  således,	  at	  der	  på	  forsiden	  hentes	  information	  fra	  en	  ind-‐

føring	  i	  databasen,	  der	  fortæller	  hvordan	  index	  siden	  skal	  se	  ud.	  	  

Vi	  forsøger	  at	  gøre	  hver	  side	  så	  overskuelig	  som	  muligt,	  og	  derfor	  deler	  vi	  hver	  

side	  op	  i	  flere	  php	  filer.	  For	  eksempel	  er	  menuen	  en	  php	  fil	  i	  sig	  selv,	  som	  vi	  på	  

kalder	  på	  i	  toppen	  af	  index	  siden.	  	  

	  

<div	  class="menu">	  

	  	  	  	  	   <?php	  

	   	   	   include("menu.php");	  

	   	   ?>	  

	  	  	  	  </div>	  

	  

På	  denne	  måde	  sikrer	  vi	  os,	  at	  hvis	  der	  skal	  ændres	  i	  menuen,	  så	  skal	  vi	  kun	  rette	  

i	  én	  fil,	  frem	  for	  alle	  filer	  der	  indeholder	  menuen.	  

Menu.php	  indeholder	  den	  html	  kode	  der	  skal	  til	  for	  at	  vise	  menuen	  rigtigt.	  
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Under	  menuen	  skriver	  vi	  så	  en	  mysql	  kode,	  der	  henter	   information	   fra	  databa-‐

sen.	  Denne	  information	  vises	  som	  indholdet	  på	  siden.	  

Det	  er	  også	  denne	  information	  der	  kan	  rettes	  i,	  i	  CMS	  systemet.	  

	  

<div	  class="content">	  

	  	  	  	  	   <?php	  

	   	   	   $getIndhold=mysql_query("select	  *	  from	  home_indhold");	  

	   	   	   while($row=mysql_fetch_array($getIndhold)){	  

	   	   	   	   print	  "<p>".($row['kommentar'])."</p>";	  

	   	   	   	   }	  

	   	   ?>	  

</div>	  

	  

Dette,	   sammen	  med	  et	  CSS	  dokument,	  er	  alt	  der	  skal	   til	   for	  at	  vise	   index	  siden.	  

Dette	  princip	  føres	  videre	  over	  på	  andre	  sider.	  

Vi	  vil	  nu	  beskrive	  hvordan	  vores	  CMS	  system	  fungerer	  i	  praksis.	  

	  

Login	  

På	  bunden	  af	  siden,	  i	  vores	  footer,	  sætter	  vi	  et	  ikon,	  der	  fungerer	  som	  et	  link	  ind	  

på	  administrator	  siden.	  	  

Men	  før	  du	  som	  bruger	  lander	  på	  administrator	  siden,	  skal	  du	  igennem	  en	  login	  

sekvens,	  så	  fremt	  du	  ikke	  allerede	  har	  logget	  ind.	  

Har	  du	  allerede	  logget	  ind	  tidligere,	  vil	  der	  på	  din	  computer	  befinde	  sig	  en	  coo-‐

kie,	  der	  giver	  dig	  direkte	  adgang	  til	  administrator	  siden.	  

For	  at	  tjekke	  om	  du	  har	  en	  cookie,	  lander	  du	  først	  på	  siden	  check_cookie.php.	  

Denne	   side	   spørger	  enkelt	  nok	   computeren,	  om	  den	  krævede	  cookie	   findes,	  og	  

hvor	  du	  som	  bruger	  skal	  smides	  hen,	  alt	  efter	  resultatet	  på	  denne	  test.	  

	  

<?php	  	  

	   if	  (isset($_COOKIE['cookie']))	  {	  

	   	   header('Refresh:	  1;	  url=admin_cookie.php');	  

	   }	  
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	   else	  {	  

	   	   header('Refresh:	  1;	  url=main_login.php');	  

	   }	  

?>	  

	  

vi	  vælger	  ikke	  at	  give	  navnet	  på	  den	  rigtige	  cookie,	  for	  at	  skåne	  Leanecos	  sikker-‐

hed.	  

Lad	  os	  antage	  at	  dette	  er	  første	  gang	  du	  prøver	  at	  logge	  ind.	  Du	  vil	  ikke	  have	  en	  

cookie	   på	   din	   maskine,	   så	   koden	   sender	   dig	   videre,	   efter	   et	   sekund,	   til	  

main_login.php.	  

Main_login.php	  er	  den	  af	  vores	  sider,	  der	  indeholder	  mest	  html.	  Det	  er	  en	  simpel	  

input	  form,	  der	  sender	  dit	  brugernavn	  til	  siden	  admin.php.	  

Metoden	  vi	  bruger	  til	  at	  sende	  informationen	  er	  Post.	  Dette	  sendere	  informatio-‐

nen	  i	  headeren,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  ses	  direkte	  af	  brugeren.	  

En	  anden	  metode	  vi	  kunne	  have	  brugt,	  er	  Get.	  Men	  denne	  metode	  sender	  infor-‐

mationen	  i	  URL,	  og	  er	  derfor	  ikke	  nær	  så	  sikker,	  eftersom	  alle	  ville	  kunne	  finde	  

informationen	  i	  browserhistorikken	  senere.	  

Admin.php	  ser	  således	  ud:	  

	  

<?php	  

include("connect.php");	  

include("checklogin.php");	  

	  

if($count==1){	  

	   setcookie("cookie",	  '1',	  time()+3600);	  

	   header('Refresh:	  1;	  url=admin_cookie.php');	  

	  

}	  

else	  {	  

	   header('Refresh:	  2;	  url=main_login.php');	  

//if	  the	  username	  or	  password	  is	  wrong,	  prints	  a	  message	   	  

print	  "Wrong	  Username	  or	  Password!";	  

}	  
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?>	  

	  

Denne	   side	   vil	   først	   få	   adgang	   til	   databasen	   igennem	   informationen	   i	   con-‐

nect.php,	  som	  ganske	  enkelt	   indeholder	  brugernavn	  og	  adgangskode	  til	  databa-‐

sen.	  Dette	  skridt	  er	  nødvendigt,	   for	  vi	   tjekker	  nu	  en	   indførelse	   i	  databasen,	  der	  

fortæller	  om	  vores	  brugernavn	  og	  adgangskode	  til	  CSM	  systemet	  er	  rigtige.	  Den-‐

ne	  process	  foregår	  i	  Checklogin.php.	  

Checklogin.php	   tester	   informationen	   fra	   foregående	   form,	  altså	  main_login.php,	  

og	  sætter	  en	  variabel	  op,	  count,	  	  der	  afgør	  om	  du	  kan	  få	  adgang	  til	  siden	  eller	  ej.	  

Er	  dit	  brugernavn	  og	  password	  rigtigt,	  vil	  $count=1,	  og	  derved	  modtager	  du	  vo-‐

res	  cookie,	  som	  vil	  leve	  på	  din	  maskine	  i	  en	  time,	  eller	  indtil	  du	  logger	  ud.	  

Er	  din	  indføreslse	  ikke	  rigtig,	  vil	  får	  du	  en	  fejl	  besked,	  og	  bliver	  smidt	  tilbage	  på	  

main_login.php.	  

	  

Lad	   os	   antage	   at	   din	   indførelse	   var	   rigtigt,	   og	   at	   du	   får	   adgang	   til	   ad-‐

min_cookie.php.	  

	  

CMS	  systemet	  

Igen	  gør	  det	  sig	  tydeligt,	  at	  hver	  af	  vores	  sider	  er	  bygget	  så	  små	  som	  muligt.	  

	  

<?php	  

include("connect.php");	  

	  

if	  (isset($_COOKIE['cookie']))	  {	  

include("admin_text.php");	  

}	  

else	  {	  

//if	  the	  cookie	  no	  longer	  exists,	  prints	  a	  message	  	  

header('Refresh:	  1;	  url=main_login.php');	  

}	  

?>	  
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Dette	  er	  admin	  siden	  i	  sin	  rå	  form.	  Den	  kalder	  selvfølgelig	  på	  connect.php,	  for	  at	  

vi	  er	  sikre	  på	  at	  vi	  har	  adgang	  til	  databasen,	  og	  hvis	  cookien	  stadig	  er	  på	  maski-‐

nen,	  kalder	  den	  på	  admin_text.php,	  der	  indeholder	  al	  teksten	  der	  skal	  vises.	  

Admin_text.php	  kalder	  også	  på	  en	  ny	  menu,	  nemlig	  menu_admin.php,	  der	  giver	  

adgang	  til	  de	  forskellige	  admin	  sider.	  

Udover	  en	  række	  informationer	  og	  vejledninger,	  giver	  admin_text	  også	  en	  form,	  

der	   gør	   det	   muligt	   at	   uploade	   filer	   til	   serveren,	   og	   en	   liste	   over	   filer	   allerede	  

uploadet,	  med	  et	  link	  til	  deres	  sti.	  

Vi	  vil	  ikke	  gennemgå	  koden	  til	  upload	  skriptet	  her.	  

Lad	  os	  antage,	  at	  du	  som	  bruger	  vil	  skrive	  en	  velkomst	  til	  forsiden.	  Du	  trykker	  nu	  

på	  linket,	  der	  vil	  føre	  dig	  til	  admin_home.php	  (findes	  i	  menu_admin.php).	  

På	   admin_home.php	   bruger	   vi	   et	   plugin,	   der	   hedder	   ckeditor.	   Dette	   plugin	   gør	  

det	  muligt	   for	  brugeren	  at	  skrive	   indlæg,	  uden	  at	  have	   forstand	  på	  html	  og	  css.	  

Husk,	  for	  at	  indlæget	  vises	  ordentlig	  på	  forsiden,	  skal	  dette	  stadig	  være	  skrevet	  

som	  html.	  Ckeditor,	  gør	  dette	  for	  os,	  så	  vi	  ikke	  skal.	  

Problemet	  med	  denne	  editor	   er,	   at	   vi	   ikke	  har	  meget	  kontrol	   over	  den.	  Den	  er	  

bygget	  til	  at	  give	  brugeren	  en	  masse	  muligheder	  når	  de	  skriver,	  så	  som	  at	  ændre	  

farve	  eller	  font	  på	  teksten.	  

Dette	  kan	  muligvis	  give	  problemer	  i	  forhold	  til	  vores	  design	  senere.	  

Du	  kan	  se,	  at	  tekstfeltet	  allerede	  indeholder	  tekst.	  Det	  er	  denne	  tekst	  der	  allerede	  

befinder	  sig	  på	  databasen.	  

I	  en	  tidligere	  version	  af	  CMS	  systemet,	  fungerede	  det	  sådan,	  at	  så	  snart	  du	  gik	  ind	  

på	  siden,	  fik	  du	  et	  rent	  tekstfelt	  at	  skrive	  på.	  Men	  dette	  kunne	  kun	  lade	  sig	  gøre	  

ved	  at	  slette	  indholdet	  i	  databasen.	  

Så	  hvad	  nu	  hvis	  du	  kun	  ville	  rette	  en	  stavefejl,	  eller	  kom	  til	  at	  trykke	  ind	  på	  siden	  

ved	  et	  uheld?	  Så	  skulle	  du	  til	  at	  genskrive	  hele	  teksten	  før	  du	  kunne	  komme	  vide-‐

re.	  Derfor	  udvidede	  vi	  koden,	  så	  den	  ser	  således	  ud:	  	  

	  

<form	   action='gemt_home.php'	   method='post'	   enctype='multipart/form-‐data'	  

name='retform'>	  

<tr><td>overskrift:</td></tr>	  

tr><td><input	   type='text'	   name='overskrift'	   value='";?><?php	   //puts	   in	   the	   ex-‐

isting	  headline	  
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$getOverskrift=mysql_query("select	   *	   from	   home_overskrift");	  

while($row=mysql_fetch_array($getOverskrift)){	   print	   ($row['kommentar']);	   }	  

?><?php	  print"'	  /></td></tr>	  

<tr><td>Indhold:</td></tr>	  

<tr><td><textarea	   class='ckeditor'	   cols='80'	   rows='10'	   id='kommentar'	  

name='kommentar'>";?><?php	  //puts	  in	  the	  existing	  content	  

	  $getIndhold=mysql_query("select	   *	   from	   home_indhold");	  

while($row=mysql_fetch_array($getIndhold)){	   print	   ($row['kommentar']);	   }	  

?><?php	  print"</textarea></td></tr>	  

<tr><td	   colspan='2'	   align='center'><input	   type='submit'	   value='Gem	   tekst'	  

/></td></tr></table><br	  />	  

	   	   	   </table>	  

	   	   </form>	  

	  

På	  denne	  måde,	  indsættes	  den	  originale	  tekst,	  i	  tekstfeltet,	  så	  du	  har	  muligheden	  

for	  bare	  at	  rette	  en	  stavefejl	  eller	  lign.	  

på	  samme	  tid	  bliver	  indholdet	  sendt	  til	  en	  ny	  side,	  kaldet	  gemt_home.php,	  for	  der	  

at	  kunne	  blive	  sat	  ind	  i	  databasen	  igen.	  

Gemt_home.php	  giver	  brugeren	  en	  besked	  om,	  at	   indholdet	  nu	  er	  opdateret,	  og	  

benytter	  sig	  af	  følgende	  kode,	  til	  at	  opdatere	  database	  indlægget:	  

	  

mysql_query("UPDATE	  home_indhold	  SET	  kommentar	  ='$_POST[kommentar]'");	  

mysql_query("UPDATE	   home_overskrift	   SET	   kommentar	  

='$_POST[overskrift]'");	  

	  

efter	  to	  sekunder,	  smides	  du	  tilbage	  til	  admin_home.php,	  hvorfra	  du	  kan	  se	  dine	  

ændringer,	  og	  skrive	  videre	  om	  nødvendigt.	  

Det	   sidste	   skridt	   vil	   være	   at	   logge	   ud	   igen.	   Følg	   linket	   tilbage	   til	   ad-‐

min_cookie.php,	  og	  følg	  derfra	  linket	  til	  destroy.php.	  

Denne	  side	  vil	  dræbe	  din	  cookie	  med	  koden:	  	  

	  

setcookie("cookie",	  "");	  

	  



	  

	   	   	  
41	  

derefter	   sendes	   du	   tilbage	   til	   index.php.	   Vil	   du	   tilbage	   til	   admin	   siden,	   skal	   du	  

igen	  logge	  ind,	  da	  din	  cookie	  ikke	  længere	  eksisterer.	  

	  

Resten	  af	  siden	  

Resten	  af	  hjemmesiden	  følger	  samme	  principper	  som	  CMS	  og	  login	  systemet,	  for	  

at	  gøre	  det	   lettere	   for	  os	  selv	  og	   fremtidige	   indehavere	  af	   systemet,	  at	   rette	  og	  

arbejde	  med	  det,	  ved	  at	  bryde	  delene	  af	  siderne	  op	  i	  små	  php	  filer.	  Ved	  at	  have	  

menuen	  eller	  footeren	  på	  hver	  sin	  fil,	  er	  der	  også	  kun	  ét	  sted	  at	  gå	  hen	  for	  at	  rette	  

i	  disse,	  frem	  for	  alle	  sider	  der	  indeholder	  disse	  elementer.	  Dette	  gør	  at	  hjemme-‐

siden	  er	  bygget	  op	  af	  32	  filer,	  foruden	  ckeditor	  plugin	  og	  billeder	  brugt	  til	  desig-‐

net.	  

Alle	   sider	  er	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  dynamiske,	  derfor	  er	  næsten	  alt	   skrevet	   i	  

php,	  og	  gør	  stor	  brug	  af	  database	  indlæg,	  for	  at	  vise	  indhold	  til	  brugeren,	  og	  for	  at	  

gøre	  det	  muligt	  igennem	  CMS	  systemet,	  at	  rette	  i	  dette.	  

	  

3D	  

På	   forsiden	  af	  hjemmesiden	  har	  vi	  placeret	  en	  3D	  animation	  af	  LEANecos	  rack.	  

Den	  viser	  de	   tre	  dele	  som	  racket	  er	  bygget	  op	  af.	  Animationen	  viser	   forskellige	  

klodser	  der	  flyver	  ind	  og	  opbygger	  racket.	  Vi	  bruge	  animationen	  da	  firmaet	  ikke	  

har	  et	   fysisk	  færdigt	  produkt	  og	  så	  fungere	  en	  3D	  animation	  rigtig	  godt.	  Den	  er	  

bygget	  i	  et	  design	  og	  matcher	  resten	  af	  siden.	  Den	  bringer	  liv	  og	  repetition	  til	  si-‐

den.	  	  

Animationen	   er	   lavet	   i	   Cinema4D	  og	   senere	   importeret	   til	   After	   Effects,	   så	   der	  

kunne	  kommer	  flares	  på	  og	  for	  at	  få	  den	  eksporteret	  i	  det	  rigtige	  format.	  	  

Selve	  racket	  er	  lavet	  af	  en	  masse	  forskellige	  firkanten,	  som	  bare	  en	  kopieret	  ind.	  

Derefter	  er	  der	  blevet	  lagt	  en	  texture	  på,	  så	  de	  får	  den	  grønne	  og	  blå	  farve	  fra	  lo-‐

goet.	  Det	  hele	  er	  animeret	  i	  timelinen,	  da	  det	  virker	  mest	  overskueligt	  til	  denne	  

opgave.	  	  
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Designmanual	  

Da	  vi	  håber	  på	  at	  LeanEco	  selv	  kommer	  til	  at	  stå	  for	  al	  opdatering	  af	  hjemmesi-‐

den	  og	  designet	  af	  deres	  elementer	  i	  fremtiden,	  har	  vi	  skrevet	  en	  designmanual.	  

Denne	  designmanual	   forklare	  hvordan	  de	  må	  bruge	  deres	   logo	  og	  hvilke	   farver	  

der	  er	  tilladt.	  Derudover	  indeholder	  den	  templates	  til	  Word,	  PowerPoint	  og	  an-‐

dre	  elementer	  de	  kan	  bruge	   til	  blandt	  andet	  modeller.	  Designmanual	   ligger	  ba-‐

gerst	  i	  bilag.	  	  

	  

Hjemmeside	  manual	  

For	  at	  sikres	  os	  at	  LeanEco	  er	  i	  stand	  til	  at	  overtage	  siden	  og	  rette	  i	  den	  uden	  vo-‐

res	  hjælp,	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  manual,	  der	  forklare	  hvordan	  der	  logges	  ind,	  æn-‐

dres	  password,	  uploades	  filer	  og	  så	  videre.	  Guiden	  findes	  bagerst,	  under	  bilag.	  	  

	  

Konklusion	  over	  hjemmesiden	  

Validering	  

Når	  hjemmesiden	  er	  bygget	  færdig,	  er	  det	  på	  tide	  at	  teste	  om	  den	  virker,	  og	  at	  alt	  

koden	  står	  som	  den	  skal.	  

Først	  og	   fremmest	  validerer	  vi	  siden	  ved	  hjælp	  af	  W3C	  (World	  Wide	  Web	  Con-‐

sortium).	  På	  deres	  side	  finder	  vi	  en	  validator,	  der	  går	  vores	  kode	  igennem	  for	  fejl.	  

Disse	   fejl	   retter	  vi,	  hvor	  det	  er	  muligt.	  Vi	  benytter	  os	  af	  nogle	  plugins	  på	  siden,	  

der	  giver	  nogle	  udslag,	  men	  som	  vi	  ikke	  kan	  rette.	  

Vi	  bruger	  meget	  tid	  på	  dette	  trin,	  da	  valideringen	  af	  siden	  er	  yderst	  vigtig.	  Hvis	  

siden	  validerer,	  betyder	  det	  nemlig,	  at	  andre	  mennesker	  med	  en	  baggrund	  i	  html	  

og	  css	  vil	  kunne	  overtage	  projektet	  hvor	  vi	  slipper.	  

Validering	  betyder	  ikke,	  at	  det	  nødvendigvis	  er	  en	  god	  hjemmeside	  vi	  har	  bygget,	  

men	  at	  vi	  under	  produktionen	  har	  fulgt	  de	  regler	  der	  er	  sat	  op	  for	  kodningen.	  

Det	  betyder	  også,	  at	  flere	  forskellige	  browsere	  vil	  kunne	  vise	  vores	  side	  fejlfrit.	  
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Verificering	  

Når	  vi	   ved	  at	   koden	  er	   sat	  ordentlig	  op,	   begynder	  vi	   at	   verificerer	   siden.	  Dette	  

skridt	  er	  enormt	  vigtigt,	  da	  det	  er	  her	  vi	   tester	  om	  siden	   i	  det	  hele	  taget	  virker	  

efter	  henseende.	  	  

Vi	   tester	  siden	  hårdt,	  og	  prøver	  at	   få	  den	  til	  at	   fejle	  eller	  gå	  ned.	  Når	  dette	   ikke	  

sker,	  beder	  vi	  Leaneco	  om	  at	  gøre	  det	  samme,	  men	  også	  bare	  teste	  om	  alt	  hænger	  

sammen	  og	  er	  intuitivt	  nok	  til	  dem.	  	  

Her	  testes	  både	  siden	  selv,	  men	  også	  CMS	  systemet	  bag	  det.	  

I	  sidste	  ende	  ville	  vi	  skulle	  teste	  det	  på	  kunderne,	  for	  at	  se,	  om	  de	  kan	  finde	  rundt	  

på	  siden,	  og	  få	  den	  info	  de	  leder	  efter.	  

	  

Brugertest	  

Da	  vi	  ikke	  har	  adgang	  til	  Leanecos	  kunder,	  må	  vi	  teste	  siden	  på	  nogen	  andre.	  Her	  

benytter	   vi	   os	   af	   vores	   egne	  kollegaer	   og	   venner.	  Under	   testen	  beder	   vi	   om	   så	  

meget	  feedback	  som	  muligt,	  og	  gør	  det	  klart	  for	  testpersonerne,	  at	  de	  ikke	  er	  der	  

for	  at	  rose	  os	  eller	  siden,	  men	  for	  at	  finde	  fejlene.	  

Vi	   tester	  både	  hjemmesiden	  og	  CMS	  systemet,	  og	  gennemgår	  hvert	  punkt	  sam-‐

men	  med	  testpersonerne.	  

Der	  har	  ikke	  været	  tid	  i	  projektet	  til,	  at	  gennemføre	  en	  dybdegående	  brugertest,	  

men	   det	   har	   været	   i	   vores	   overvejelser,	   og	   her	   beskrives	   en	  mulig	   fremgangs	  

måde,	  til	  hvordan	  vi	  ville	  kunne	  have	  testet	  hjemmesiden.	  

Vi	  ville	  starte	  med	  at	  bede	  testpersonen	  om	  at	  finde	  forskellige	  punkter	  på	  siden.	  

Vi	  kunne	  for	  eksempel	  spørge	  "Prøv	  at	  finde	  oplysninger	  om,	  hvordan	  du	  kontak-‐

ter	  Leaneco".	  

Eller	  "hvornår	  blev	  Leaneco	  grundlagt?".	  

Disse	  spørgsmål	  vil	  tvinge	  brugeren	  til	  at	  navigere	  siden,	  og	  vi	  vil	  kunne	  teste	  om	  

vores	  menu	  er	  velfungerende,	  og	  målrettet.	  

Det	  er	  her	  vigtigt,	  at	  vi	  ikke	  hjælper	  brugeren	  for	  meget.	  Skulle	  brugeren	  gå	  helt	  i	  

stå	  kan	  vi	  begynde	  at	  give	  lidt	  hjælp,	  men	  vi	  må	  aldrig	  fortælle	  dem	  hvad	  de	  skal	  

gøre.	  

Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  brugeren	  forstår,	  at	  hvis	  de	  ikke	  kan	  finde	  rundt	  på	  siden,	  så	  

er	  det	  vores	  fejl	  og	  ikke	  deres.	  	  
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Dernæst	  vil	  vi	  bede	  dem	  om	  at	  prøve	  at	  få	  siden	  til	  at	  gå	  i	  stykker,	  her	  er	  alt	  til-‐

ladt.	  Brugeren	  må	  trykke	  på	  alt	  som	  de	  vil,	  og	  prøve	  at	  finde	  en	  fejl	  der	  vil	  kunne	  

få	  enten	  browseren	  eller	  siden	  selv	  til	  at	  gå	  ned.	  

Vi	  ville	  også	  teste	  CMS	  systemet.	  Her	  giver	  vi	  testpersonen	  den	  samme	  introduk-‐

tion	   til	   systemet,	   som	  vi	  giver	   til	  Leaneco,	   så	  vi	  opstiller	  et	  miljø	  der	  simulerer	  

virkeligheden	  så	  godt	  som	  muligt.	  

Vi	  beder	  så	  brugeren	  om	  at	  tilføje	  tekst	  til	  en	  side,	  eller	  indsætte	  et	  billede.	  Alle	  

punkter	  vil	  blive	  testet	  som	  vi	  ville	  teste	  den	  egentlige	  hjemmeside,	  men	  forskel-‐

len	  er,	  at	  vi	  her	  først	  giver	  en	  introduktion	  til	  hvordan	  det	  skal	  foregå.	  

	  

Ændringer	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  test	  	  

I	  løbet	  af	  vores	  teste	  har	  vi	  op	  til	  flere	  gange	  fundet	  nogle	  problemer	  med	  siden,	  

og	  derfor	  rettet	  dem.	  

Disse	  har	  hovedsagligt	  været	   i	  CMS	  systemet,	  hvor	  brugeren	   for	  eksempel	   ikke	  

har	  været	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  et	  billede	  ind,	  da	  linket	  givet	  til	  billedet	  har	  været	  

forkert.	  

Vi	  	  fandt	  også	  fejl	  i	  måden	  hver	  sides	  indhold	  opdateres,	  og	  det	  viste	  sig,	  at	  i	  det	  

øjeblik	  du	  prøvede	  at	  opdatere	  en	   side,	   ville	  den	   slette	   alt	  nuværende	   tekst	  på	  

siden,	  og	  kun	  indsætte	  den	  nye.	  

Denne	  fejl	  fandt	  vi	  først	  under	  test	  med	  brugere,	  da	  vi	  ikke	  selv	  havde	  tænkt	  over	  

problematikken	  i	  at	  gå	  ind	  i	  opdaterings	  vinduet,	  og	  så	  gå	  ud	  igen,	  uden	  at	  tilføje	  

noget	  nyt.	  Dette	  ville	  resultere	  i	  en	  tom	  side.	  

Det	  har	  også	  været	  en	  fordel	  for	  os	  at	  kunne	  se	  siden	  køre	  på	  andres	  browsere	  og	  

opløsninger.	  
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Filmen	  

Ideer	  

Da	  LeanEco	  ikke	  har	  et	  fysisk	  færdigt	  produkt,	  kan	  vi	  filme	  deres	  reck	  og	  bruge	  

det	  i	  filmen.	  Vi	  ved	  dog	  at	  produktet	  virker	  og	  at	  der	  er	  flere	  punkter	  hvor	  deres	  

produkt	  vinder	  over	  deres	  konkurrenter.	  LeanEco	  har	  udvalgt	  fem	  punkter	  hvor	  

de	  adskiller	  sig	  meget	  fra	  konkurrenterne.	  Disse	  fem	  punkter	  er	  Up-‐time,	  Flexi-‐

bility,	  Cleantech,	  Cost	  of	  Ownership	  og	  Agility.	  Da	  LeanEco	  er	  i	  opstartsfasen,	  skal	  

de	  bruge	  en	  film	  der	  kan	  promovere	  hvad	  de	  er	  i	  stand	  til	  at	  levere.	  Måden	  vi	  vil	  

promovere	  LeanEco,	   er	   igennem	  en	  kort	   film,	  der	   viser	  disse	   fem	  punkter.	   	  Da	  

LeanEco	  fokusere	  meget	  på	  miljøet,	  vil	  vi	  bruge	  en	  masse	  optagelser	  fra	  den	  dan-‐

ske	  natur.	  Vores	  ide	  er	  at	  genbruge	  kasserne	  fra	  hjemmesiden	  og	  skrive	  de	  fem	  

punkter	   inde	   i	  kasserne.	  Vi	  skal	  have	   fem	  scener	  med	  hver	  et	  par	  kasser,	  hvori	  

der	  vil	  være	  et	  ord	  per	  scene.	  	  

Sidste	   scene	   skal	   være	  en	   flot	  mark	  hvor	  kameraet	  kigger	  op	  på	   skyerne,	  hvor	  

LeanEcos	  logo	  svæver.	  	  

	  

Storyboard	  

Video	  optagelsen	  

Til	   at	   filme	   brugte	   vi	   et	   Panasonic	   hdc-‐tm600	   kamera.	   Dette	   kamera	   optager	   i	  

1080p,	  som	  er	  det	  man	  kalder	  progressive	  full	  HD.	  Med	  kameraets	  F1.5,	  46mm	  

linse,	  er	  vi	  i	  stand	  til	  at	  få	  fantastiske	  billeder	  med	  depth	  of	  field.	  Depth	  of	  field	  er	  

hvor	  man	  har	  et	  objekt	  i	  fokus	  og	  alt	  andet	  bliver	  utydeligt.	  Vi	  kørte	  lidt	  rundt	  i	  

Taulov	  området,	   lidt	  uden	   for	  Kolding	  og	   fandt	  de	  sted	  vi	  syntes	  om.	  Kameraet	  

indstilles	  til	  manuel,	  hvor	  vi	  fokusere	  på	  det	  område	  vi	  vil	  filme.	  Vi	  sætter	  white	  

balance	  med	   et	   stykke	  hvidt	   papir,	   indstiller	   shutter	   og	   iris,	   for	   at	   få	   den	   rette	  

mænge	  lys	   ind	  i	   linsen.	  Alt	  dette	   indstilles	   for	  at	   få	  det	  bedste	  billede	  og	  så	  alle	  

optagelserne	  matcher	  hinanden.	  Hvis	  de	  viser	  sig	  at	  lyset	  har	  ændret	  sig	  meget,	  

kan	  man	  bruge	  color	  correction	  i	  Final	  Cut	  Pro.	  	  

	  



	  

	   	   	  
46	  

Motion	  tracking	  

Motion	  tracking,	  gør	  det	  muligt	  for	  os,	  at	  genskabe	  kamera	  bevægelserne	  fra	  den	  

allerede	  optagede	  film,	  og	  simulere	  den	  i	  et	  3D	  miljø.	  

Dette	  gør	  det	  muligt	  for	  os,	  at	  indsætte	  3D	  objekter	  i	  filmen,	  så	  det	  ser	  autentisk	  

ud.	  

under	  produktionen	  af	  vores	  film,	  brugte	  vi	  to	  forskellige	  motion	  tracking	  meto-‐

der.	  

	  

Boujou	  

Den	  første	  og	  mest	  avancerede	  metode	  vi	  benytter	  os	  af,	  er	  i	  softwaren	  Boujou.	  

Boujou	  tracker	  så	  mange	  punkter	  i	  videoen	  som	  muligt,	  og	  prøver	  baseret	  på	  dis-‐

se	  punkter,	  at	  genskabe	  både	  kameraet,	  og	  dybden	  i	  billedet.	  

Problemet	  med	  Boujou	  er	  dets	   sarthed.	  Ét	   eneste	  græststrå	  der	  bøjer	   i	   vinden,	  

kan	  forvirre	  programmet,	  og	  give	  et	  dårligt	  resultat.	  Derfor	  bruger	  vi	  meget	  tid	  

på	  at	  maske	  eventuelle	  forstyrrelser	  ud,	  inden	  vi	  begynder	  at	  tracke.	  

Men	  selv	  efter	  det,	  kan	  vi	  opnå	  ringe	  resultater.	  Boujou	  gør	  sit	  bedste	  på	  at	  gætte	  

på	  dybden	  i	  billedet,	  baseret	  på,	  hvordan	  de	  forskellige	  trackingpunkter	  bevæger	  

sig	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  Men	  af	  og	  til	  er	  dette	  gæt	  helt	  ved	  siden	  af,	  og	  det	  kan	  

give	  os	  et	  væld	  af	  problemer,	  når	  vi	  oversætter	  dette	  til	  3D.	  

Det	  første	  problem	  vi	  render	  på,	  er	  de	  film	  optagelser,	  hvor	  vi	  i	  stedet	  for	  at	  be-‐

væge	  kameraet	  fysisk	  tættere	  på	  scenen,	  bruger	  zoom.	  

Boujou	  ser	  dette	  som	  en	  zoom,	  og	  kan	  derfor	   ikke	  bedømme	  dybden	   i	  billedet.	  

Dette	   virker	   naturligt,	   men	   vi	   havde	   håbet	   på	   at	   kunne	   få	   en	   fornemmelse	   af	  

dybden,	   så	  vi	   lettere	  kunne	   indsætte	  3D	  objektet.	   I	   stedet,	  må	  vi	  nu,	  når	  det	  er	  

oversat	   til	   3D,	   gætte	   os	   frem	   til	   vinklen,	   og	   afstanden	  mellem	  objektet	   og	   dets	  

placering.	  

Det	  er	  ikke	  meget	  anderledes	  end	  at	  sætte	  et	  objekt	  ind	  i	  et	  billede	  i	  photoshop,	  

men	  forskellen	  er,	  at	  hvis	  du	  ikke	  gør	  det	  ordentlig	  vil	  det	  tydeligt	  ses	  på	  det	  en-‐

delige	  produkt,	  og	  objektet	  vil	  se	  ud	  som	  om	  det	  svæver,	  eller	  hopper.	  

normalt	  vis	  vil	  vi	  kunne	  angive	  hvilke	  punkter	  der	  udgør	  x-‐z	  aksen,	  så	  vi	  ikke	  skal	  

bekymre	  os	  om	  placeringen	  i	  3D.	  Dette	  går	  ikke	  på	  zoom	  sekvenser.	  
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Det	  næste	  problem	  vi	  løber	  ind	  i,	  er	  når	  Boujou	  ikke	  kan	  finde	  nok	  tracking	  punk-‐

ter,	   til	   at	  kunne	  gøre	  et	   fornuftigt	  gæt	  på	  kamera	  bevægelsen.	   I	   så	   fald	  opgiver	  

programmet,	  eller	  laver	  et	  gæt	  så	  dårligt,	  at	  man	  knap	  kan	  se	  hvad	  det	  skal	  fore-‐

stille.	  I	  den	  situation	  må	  vi	  finde	  andre	  midler.	  

På	   trods	   af	   disse	   problemer,	   er	   Boujou	   stadig	   vores	   første	   valg	   når	   der	   skal	  

trackes.	  Resultaterne	  det	  giver,	  når	  det	  går	  godt,	  er	  fremragende,	  og	  meget	  bedre	  

end	  noget	  af	  det,	  vi	  kan	  få	  fra	  andre	  programmer.	  

After	  Effects	  

Men	  når	  vi	  bliver	  nødsaget	  til	  at	  gå	  i	  andre	  programmer,	  er	  det	  i	  After	  Effects.	  

Tracking	  mulighederne	  her	  er	  begrænsede,	  men	  effektive.	  Du	  kan	  kun	  tracke	  to	  

punkter	  af	  gangen,	  og	  ud	  fra	  det	  gengive	  bevægelse,	  skalering	  og	  rotation	  af	  den	  

givende	  film.	  

Men	  med	  disse	  enkle	  metoder,	  kan	  vi	  hurtigt	  sætte	  et	  enkelt	  billede	  ind,	  som	  vi	  

har	  renderet	  i	  et	  3D	  program,	  og	  få	  det	  til	  at	  følge	  disse	  parametre.	  Så	  er	  der	  ikke	  

bevægelse	  rundt	  om	  y	  aksen,	  kan	  denne	  metode	  sagtens	  virke.	  Og	  den	  er	  noget	  

mere	  stabil	  end	  Boujou.	  

Dog	  benytter	  vi	  den	  så	  sjællendt	  som	  muligt,	  da	  det	  stadig	  er	  en	  ganske	  begræn-‐

set	  løsning.	  

3D	  

Vi	  bruger	  Cinema	  4D	  både	  til	  at	  bygge,	  og	  rendere	  vores	  3D	  scene.	  Boujous	  ka-‐

mera	   gengivelse	   kan	   loades	   direkte	   i	   Cinema,	   og	   hvis	   resultatet	   gav	   et	   billede	  

med	  dybde,	  kan	  vi	  endda	  bare	  smide	  vores	  objekter	  på	  x	  aksens	  0	  punkt,	  og	  vide	  

at	  den	  vil	  være	  på	  jorden,	  når	  den	  sættes	  sammen	  med	  filmen.	  

Har	  vi	  derimod	  ikke	  en	  kamera	  gengivelse	  med	  dybde,	  må	  vi	  her	  selv	  gætte	  os	  til	  

placeringen.	  Heldigvis	   er	  Cinemas	  viewport	  udstyret	  med	  et	   gitter,	   der	   gør	  det	  

lettere	  at	  få	  en	  fornemmelse	  af	  dybden	  i	  billedet.	  Det	  kommer	  også	  med	  en	  hori-‐

sont	  linje,	  så	  vi	  altid	  kan	  sørge	  for	  at	  denne	  passer	  med	  filmens.	  

Når	  vi	  renderer	  prøver	  vi	  at	  ramme	  så	   tæt	  på	  den	  oprindelige	   films	   lyssætning	  

som	  muligt,	  så	  objekterne	  blender	  så	  godt	  ind	  som	  muligt.	  Dette	  rettes	  yderligere	  

i	  After	  Effects	  senere.	  
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vi	  benytter	  os	  af	   global	   illumination	   teknologien,	  hvor	  vi	   sætter	  vores	   film	  klip	  

ind	  som	  baggrund,	  og	  lader	  dette	  være	  vores	  lys	  kilde.	  På	  denne	  måde	  kastes	  der	  

lys	  i	  de	  samme	  farver,	  som	  er	  gældende	  i	  filmen,	  og	  objektet	  falder	  lettere	  ind.	  

På	  samme	  tid	  genskaber	  vi	  de	  punkter	  af	  lys	  der	  nu	  engang	  skulle	  mangle.	  Så	  er	  

solen	  ikke	  i	  filmen,	  må	  vi	  lave	  denne,	  så	  den	  kaster	  det	  rigtige	  lys	  på	  objektet.	  det	  

samme	  gælder	   for	  objekter	  der	  skulle	  kaste	  skygger,	  som	  fks	  en	  trækrone	  over	  

kameraet.	  

Vi	   renderer	   så	  hele	   scenen	   som	  en	   tiff	   sekvens,	  med	  alpha	   channel,	   for	   ikke	  at	  

miste	  noget	  af	  kvaliteten.	  

	  

Compositioning	  

For	  at	  sætte	  alle	  elementerne	  sammen,	  går	  vi	  nu	  tilbage	  i	  After	  Effects.	  Her	  sæt-‐

tes	  objektet	  ind	  over	  filmen,	  og	  alle	  mangler	  der	  skulle	  være	  bygges	  her.	  Vi	  kan	  

fks	   rotoskope	   blade	   ud,	   der	   skal	   hænge	   hen	   over	   objektet,	   eller	   tilføje	   ekstra	  

skygge.	  

vi	  bruger	  også	  tid	  på	  at	  genskabe	  den	  depth	  of	  field	  der	  er	  i	  filmen,	  ved	  at	  bruge	  

blur	  filtre.	  

sidst	  bruger	  vi	  tid	  på	  at	  color	  correcte	  de	  forskellige	  elementer,	  så	  de	  passer	  bed-‐

re	  sammen,	  og	  vi	  øger	  vores	  chancer	   for	  at	  overbevise	  audiencet	  om,	  at	  vi	  rent	  

faktisk	  filmede	  disse	  3D	  objekter	  sammen	  med	  baggrunds	  scenen.	  

	  

Konklusion	  

Det	  lykkes	  os	  at	  bygge	  en	  prototype	  af	  hjemmesiden,	  inklusiv	  	  et	  fungerende	  CMS	  

system.	  Ved	  at	  bruge	  analyser	  der	  fortæller	  os	  hvor	  Leaneco	  står,	  og	  hvor	  de	  er	  

på	  vej	  hen,	  	  samt	  hvem	  de	  taler	  til	  som	  virksomhed,	  kan	  vi	  bygge	  en	  hjemmeside	  

med	  et	  design	  der	  tiltaler	  vores	  målgruppe,	  og	  taler	  med	  Leanecos	  fordele.	  

	  

Ved	  at	  bruge	  et	  validerings	  system	  kan	  vi	  sikre	  os,	  at	  koden	  i	  CMS	  systemet	  vir-‐

ker,	  og	  vil	  give	  Leaneco	  adgang	  til	  at	  rette	  deres	  hjemmeside	  på	  de	  fleste	  browse-‐

re.	  Ved	  at	  verificere	  siden	  sammen	  med	  Leaneco,	  sikrer	  vi	  os,	  at	  de	  er	  klar	  til	  at	  
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overtage	  siden,	  og	  at	  den	  vil	  fungere	  fejlfrit,	  og	  indeholde	  alle	  de	  punkter	  vi	  blev	  

enige	  om	  i	  projektets	  start.	  

	  

Vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  lave	  en	  promoverende	  film	  produktion,	  der	  indeholder	  Leane-‐

cos	  værdi	  punkter.	  

Ved	  at	  udnytte	  den	  allerede	  etablerede	  målgruppe	  analyse,	  og	  udvide	  denne	  med	  

storytelling	   teori,	   formår	   vi	   at	   gøre	   filmen	   spændende,	   og	   får	   den	   til	   at	   tale	   til	  

målgruppens	  følelser	  frem	  for	  logik.	  

	  

Alt	   dette	   opnår	   vi	   ved	   at	   udnytte	   de	   kameraer	   skolen	   stiller	   til	   rådighed,	   samt	  

motiontracking,	  3D	  og	  compositioning	  software.	  	  

Dialog	  mellem	  os	  og	  Leaneco	  

under	  projektet	  har	  vi	  haft	  hyppig	  kontakt	  til	  Leaneco,	  da	  hjemmesiden	  ikke	  bare	  

skal	  være	  et	  eksamens	  projekt,	  men	  også	  skal	  kunne	  virke	  som	  en	  prototype	  for	  

Leaneco,	  og	  sættes	  op	  på	  deres	  egen	  server.	  

Derfor	  vælger	  vi	  at	  betragte	  Leaneco	  som	  en	  kunde,	  og	  givet	  dem	  mulighed	  for	  at	  

byde	  ind,	  og	  ændre	  ting	  som	  vi	  bygger	  dem.	  

Dette	  har	  været	  lidt	  af	  en	  udfordring,	  da	  Leaneco	  har	  udviklet	  sig	  meget	  i	  perio-‐

den.	  Så	  vi	  har	  ofte	  være	  nødsaget	  til	  at	  gå	  tilbage	  og	  ændre	  ting	  på	  hjemmesiden,	  

for	  at	  give	  plads	  til	  de	  nye	  punkter,	  eller	  design	  værdier,	  som	  Leaneco	  tilskaffer	  

sig.	  

	  

Møde	  og	  test	  	  

For	  hver	  stor	  ændring	  på	  siden,	  hvad	  enten	  det	  har	  været	   fremskridt	   fra	  vores	  

side,	  eller	  ønskede	  ændringer	  fra	  Leanecos	  side,	  	  har	  vi	  holdt	  et	  møde	  i	  Leanecos	  

kontere	  i	  Kolding.	  

Her	  har	  vi	  sat	  hjemmesiden	  op	  på	  storskærm,	  og	  sammen	  drøftet	  og	  gennemgået	  

de	   forskellige	  punkter.	  Vi	   har	   også	   løbende	   testet	   sidens	   funktionaliteter,	   samt	  

CMS	  system.	  

Ved	  hvert	  møde	  har	  vi	  først	  fremlagt	  de	  nye	  punkter	  på	  siden,	  vist	  dem,	  og	  så	  la-‐

det	  Leaneco	  teste	  det	  selv.	  Dette	  har	  fungeret	  som	  en	  form	  for	  bruger	  test,	  hvor	  
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fokus	  først	  og	  fremmest	  er	  på	  CMS	  systemet.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  os,	  at	  systemet	  er	  

let	  tilgængeligt	  for	  dem,	  når	  først	  vi	  forlader	  projektet	  og	  de	  selv	  overtager.	  

	  

Online	  møde	  og	  ønsker	  

Foruden	  møder	  i	  Kolding,	  har	  vi	  også	  haft	  online	  møder	  over	  skype.	  Disse	  har	  of-‐

test	   været	   status	   opdateringer,	   men	   har	   også	   givet	   Leaneco	   mulighed	   for	   at	  

komme	  med	  ønsker	  til	  siden	  løbende.	  

Dette	  har	  især	  været	  en	  god	  arbejdsform,	  da	  vi	  begge	  har	  arbejdet	  meget	  hver	  for	  

sig,	  og	  selv	  holdt	  kontakten	  over	  skype.	  

	  

Udfordringer	  	  

Dette	  er	  det	  første	  projekt	  på	  skolen,	  hvor	  vi	  på	  denne	  måde	  arbejder	  med	  en	  rig-‐

tig	  kunde,	  og	  det	  har	  givet	  os	  nogle	  udfordringer.	  

Det	  har	  været	  svært	  at	  skulle	  tilpasse	  sig	  en	  virksomhed	  i	  konstant	  udvikling,	  og	  i	  

samme	  omgang	  tilpasse	  hjemmesiden.	  	  

Det	   har	   været	   en	   udfordring	   at	   skabe	   en	   fungerende	   dialog	   omkring	   designet	  

med	  Leaneco.	  Leaneco	  har	  ikke	  nogle	  redskaber	  for	  at	  snakke	  konkret	  om	  design,	  

men	  på	  samme	  tid	  har	  de	  haft	  en	  mening	  om	  hvad	  de	  godt	  vil	  have.	  

De	  har	  bedt	  om	  ændringer	  i	  designet,	  som	  vi	  ikke	  altid	  var	  enige	  med	  dem	  i.	  Der-‐

for	  har	  vi	  drøftet	  disse	  ændringer	  med	  dem,	  inden	  vi	   lavede	  designet	  om.	  Disse	  

drøftelser	  har	  været	  lange	  og	  upræcise	  af	  og	  til,	  og	  det	  har	  været	  svært	  for	  os,	  at	  

kommunikere	  ordentligt.	  

	  

Refleksion	  på	  opgaven	  

Vi	   har	   lært	   hvor	   svært	   det	   kan	   være	   at	   producere	   en	   fungerende	   hjemmeside	  

med	  CMS	  system	  og	  design,	  til	  en	  virksomhed	  i	  konstant	  udvikling.	  

Det	  tog	  os	  noget	  længere	  tid	  end	  beregnet,	  at	  producere	  hjemmesiden,	  da	  klien-‐

ten	  konstant	  ønskede	  ændringer	  i	  forbindelse	  med	  deres	  egen	  udvikling.	  

	  

I	  de	  fleste	  tilfælde	  handlede	  dette	  om	  designet,	  men	  også	  enkelte	  funktionaliteter	  

i	  CMS	  systemet	  måtte	  ændres	  løbende.	  
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Dette	   var	   ikke	   en	   del	   af	   vores	   initiale	   tidsplan,	   og	   stjal	  meget	   fokus	   fra	   andre	  

elementer	  af	  produktionen.	  

	  

Vi	  har	  erfaret	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	   forberede	  sig	  ordentlig,	  når	  man	  skal	  skyde	  

film	  beregnet	  til	  motiontracking.	  

Vi	  oplevede	  mange	  tilfælde,	  hvor	  det	  var	  umuligt	  at	  bedømme	  dybden	   i	   filmen,	  

og	  derfor	  havnede	  vi	  med	  resultater,	  der	  ikke	  levede	  helt	  op	  til	  vores	  forventnin-‐

ger.	  

	  

Igen	  resulterede	  dette	  i,	  at	  vi	  måtte	  bruge	  mere	  tid	  end	  beregnet	  på	  at	  rette	  gra-‐

fikken.	  

Og	  skønt	  vi	  ikke	  ender	  med	  det	  ønskede	  resultat	  i	  både	  film	  og	  hjemmeside,	  skal	  

vi	   huske	   at	   vi	   arbejder	  med	   prototyper,	   og	   begge	   indeholder	   de	   elementer	   de	  

skal,	  og	  lever	  op	  til	  de	  forventninger	  vi	  har	  sat	  på	  papir.	  
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Bilag	  
Figur	  1	  –	  Nuværende	  logo	  

	  
Figur	  2	  –	  Model	  	  
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figur	  3	  -‐	  Kort	  over	  hjemmesiden	  
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figur	  4	  -‐	  Hjemmeside	  struktur	  
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figur	  5	  –	  LEANecos	  gamle	  hjemmeside	  

	  
figur	  6	  -‐	  Bing.com	  

	  

	  


