
Check
på identitetsdesignet

Klint & Co sikrer et både langtidsholdbart og brugervenligt identitetsdesign 
gennem kontinuerlig styring og dokumentation

Klint & Co rådgiver også om eksisterende firma–
identiteter, som måske er ved at køre af sporet. 
Mange virksomheder har glimrende identitetsele-
menter, som de blot har vanskeligt ved at styre og 
derfor fristes til at skrotte på trods af, at sådanne 
elementer allerede har en blivende værdi.

Så før en fuldstændig identitetsrevision iværksæt-
tes, er det ofte klogt at få styr på, hvad man har 
allerede, og hvordan dette kan styres i den rigtige 
retning.

Med andre ord, man behøver ikke altid starte helt 
forfra...

Klint & Co tilbyder bl.a. udvikling af: 

• Designmanualer og guidelines 

• Produkt- og servicemanualer 

• Templates (til Microsoft Office og  
 andre gængse platforme) 

• On-line manualer 

• Designimplementering 

• Designstyring, herunder eliminering af  
 design mæssige ”flaskehalse” 

• Fil- og informationsstrukturering 

• Designopdatering/supplering  
 (af eksisterende identiteter herunder doku– 
 mentation af ikke-dokumenterede designs)

• Retningslinjer for en mere effektiv udnyttelse  
 af og positionering via internet og interaktive  
 platforme 

• Web-baserede content management systemer

Dokumentation og styring
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Identitet tolkes konstant af andre, om vi vil det eller 
ej - og hvis ikke vi selv bevidst forsøger at styre 
identitetens vej og indhold, så gør markedet det for 
os, og ikke altid i en for os hensigtsmæssig retning. 
Identitetsskabelse kræver derfor omhu og bevidste 
valg. Identitetsvedligeholdelse fordrer kontinuerlig 
styring. 

Et identitetsdesign kan være nok så kreativt form-
givet - hvis det ikke implementeres fyldestgørende, 
styres løbende og dokumenteres grundigt, kører 
det let af sporet og mister effektivitet.

Ud fra kravene til identitetsdesignets funktion, som 
vi fastlægger tidligt i designprocessen, udvikler vi 
den nødvendige dokumentation og skræddersyr de 
relevante rutiner, der sikrer en brugervenlig, konsi-
stent og effektiv måde at bruge identitetsdesignet 
på både internt i virksomheden og overfor eksterne 
kommunikationspartnere, der over tid måtte ind-
drages i den kontinuerlige markedsføring.

Vore rutiner og dokumentation sikrer, at designet 
konstant bevæger sig i den rigtige retning.

Design management


