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Godt at vide

Domænenavn

Køb dit webhotel sammen med domænet hos fx. UnoEuro. Du modtager i alt 3 mails  

– følg instrukserne. Det er vigtigt at du registrerer din email via deres link.

Login hos DK-Hostmaster > Selvbetjening og bekræft dit .dk domæne.

Professionel email til hjemmesiden

Hvis du ikke har en gmail, opretter jeg gerne, på dine vegne. Her er nemlig mulighed for at lave et alias. 

Det forudsætter et webhotel. 

Dvs. du kan bestemme hvad der skal stå foran @. Fx. ditnavn@domænenavn.dk 

Mailen kører gennem webhotellet og lander i din gmail indbakke.

Du kan også overveje at tilkøbe Google Apps: Customized emailadresse til din virksomhed. Æ,ø,å godta-

ges ikke medmindre at du køber tillægsdomæne. Læs mere om IDN domæner. Står i selv for mailsigna-

turen? 

Hvad er med i prisen?

Du står selv for køb af af webhotel, domæne, Squarespace abonnement. Stockphotos købes særskilt. 

Ændrer du dine behov, så der opstår uforudsete opgaver, finder  

vi sammen en løsning og ny pris. 

Har du ikke nok billedmateriale til at fortælle din historie? 

Så finder jeg gerne frem til de rette billeder, og viser dig forslag og muligheder.  

Jeg skal blot vide dette fra start af. Overvej også at hyre en professionel fotograf.

Skal der være lyd?

Lyd / musik skal være i formatet .mp3-filer. De uploades direkte fra computer, og har ikke samme krav 

som videoer, som skal ligge i sin egen kanal. Har du lyd på Soundcloud, så skal du sende links til din profil. 

Tænk over hvor player-widget bedst placeres henne.

Lyd der kører i baggrunden skal specialkodes. 
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Hvad med videoer?

Der er nu også mulighed for at få videoer afspillet som bannere. OBS! De afspilles kun uden lyd.  Alle 

videoer - om de er til baggrund eller til indhold - skal ligge på en offentlig kanal fx. YouTube eller Vimeo. 

Dette er et krav fra Squarespace.

Billedbehandlingstyper:

• Let billedbehandling betyder simpel farvekorrigering og fra farve til sort/hvid.

• Medium billedbehandling betyder effekter og filtre udover ovenstående.

• Avanceret billedbehandling er farvekorrigeringer, effekter, filtre, manipulationer, fritlægninger. fx. 

forlængelse af billedets originale format så det passer bedre til et aflangt bannerbillede.

Grafiske elementer og special design

Igennem et par møder, laver vi sammen en behovsafdækning og finder ud af hvad hjemmesiden skal have 

af elementer, udkast til struktur og opbygning, farvevalg og stemning du vil videregive til din målgruppe. 

Har du et par inspirationssider, må du gerne sende et par linjer med til hvert link.

• Har du smange amarbejdspartnere, skal du sørge for selv, at skaffe materialet hjem. Rentegning af 

partner-logo og fil-generering, afregnes særskilt pr. påbegyndt time – timebetaling er på 790 kr.

• One Page Webdesign: Antallet af tekstsider betyder at der skal opsættes ca. halvt så mange ban-

nersider. Til disse, skal der produceres billeder som understøtter budskabet, og har en stærk over-

skrift og præcis tekst. Her er mulighed, for at fremhæve og vise hvem du er og hvad du sælger.

• Overvej om eksisterende logo skal moderniseres eller om i skal have nyt. 

• Er historien bedst fortalt gennem brug af ikoner eller illustrationer,  

kan du også få disse designet.

• Koder: Har du behov for mange special kodede elementer, finder vi en samlet pris.
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Din hjemmesides indhold – Content is still King!
Formulér fængende overskrifter og underoverskrifter. Skriv dine egne tekster eller få evt. en copywriter 
til at skrive for dig. Han/hun kan skrive i den ønskede tone, som passer til. Husk at tænke SEO ind og at 
skrive til din målgruppe. SEO er ikke udelukkende en webudvikler eller webdesignerens opgave – det er 
en fælles indsats.

• Målgruppe? Det er vigtigt at have for øje rent designmæssigt. Hvem er drømmekunden  
– beskriv hvad du gerne vil have personen til at gøre inde på hjemmesiden. 

• Har du konkurrenter? Medsend gerne 2-3 links til dem. 

• Logo’er fra samarbejdspartnere – indhent vektor-filer og hør om evt. guidelines.  
Tit foretrækkes det at indsætte mange logos i samme neutrale farve, for at berolige øjet.  
Skal der linkes tilbage til dem?

• Illustrationer til at fortælle/sælge?

• Ikoner – understøtter dit budskab og holder designet enkelt

• Billedmateriale til bannere/baggrunde

• Portrætfotos – få dem taget professionelt.

• Kontaktinfo: Adresse, mail, telefon, evt. CVR. 

• Email adresser til forskellige formål – Fx. til info, salg, admin?

• Sociale medier – hvilke er relevante for din forretning?

• Actionknapper – hvilke typer, hvad skal der stå og hvor er det logisk at have dem?

• Visuel identitet udover web? Brevpapir osv. Eget logo eller behov for et?

• Kontaktformular – hvad skal den indeholde og hvad skal der stå til kunden når den er sendt?  

• Links til andre sider
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Webshop
I din webshop opsætter jeg et pr. produkt type. Du duplikere og tilretter med ny tekst, billeder, 

thumbnail, URL, pris, betingelser osv. medmindre vi aftaler andet.

• Teknisk opsætning af Stripe (ID billede af kørekort, dine info, firmainfo og beskrivelse, virksomheds-

form, IBAN, betalingsrate) og viderførelse af visuel identitet; logo og farvebrug = på Stripe Regning 

• Teknisk opsætning af eCommerce på din Squarespace hjemmeside.  

Tilretning af diverse notificationer/invoices/servicemeddelser om ordre (HTML/CSS) 

• Webdesign skal tilrettes i eksisterende farvebrug og skrifter, for at shoppen hænger sammen. 

fx. udseende af links, knapper, H1, H2, H3, og metadata. 

• ‘Tak’-formularer og købs-formular = indhentning af kundens info.  

Disse oprettes og overskrifter skal skrives i ønskede tone. 

• Mulighed for at navngive SKU for at tilpasse krav og eget lagersystem. 

• Mulighed for at indsætte shop elementer på andre pages i Squarespace. Fx. i Summary Blocks 

• Din shop kan sælge fysiske- digitale og serviceprodukter. Med eller uden forsendelse. 

• Afhængig af dine krav til brugeroplevelsen, kan det blive relevant at opgradere til Commerce 

abonnement og skifte template.  

•  Test og tilretninger indgår altid i hver opsætning.
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