
Web
og skærmbaseret 
identitetsdesign

Fleksible løsningsmodeller

Opgaveløsningen kan tilpasses virksomhedens behov, 
afhængig af om man blot ønsker enkelte dele af pro-
duktionsprocessen eller full-service. 

Alt materiale leveret fra Klint & Co følges af dokumen-
tation, så vore kunder altid vil kunne fortsætte på egen 
hånd, hvis dette ønskes.

Database integration 

Fordi vi så vidt muligt bygger alt op som editerbare 
grunddele, er det også særdeles smertefrit over tid at 
foretage justeringer, ændringer og udvidelser uden at 
skulle starte helt forfra. Yderligere kan websites og 
applikationer udstyres med mange former for logik, 
der muliggør egenskaber som indkøbskurve, check-ud/
betaling, ordremodtagelse og anden kommunikation 
med eksterne partnere. Med andre ord, vi har en hel 
programmørstab til at løfte niveauet af hjemmesiden til 
det allerhøjeste! 

Fleksibilitet og integration

Klint & Co designer web-løsninger, der fokuserer på  
funktionalitet, form og interaktivitet
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Størstedelen af identitetsdesignet opleves på 
skærmen - selv identitetens papir-flow starter 
oftest på skærmen: som udprint af mails, pdf-filer, 
dokumenter og billeder. 

Tingene hænger uløseligt sammen. Derfor er et 
vellykket identitetsdesign frem for alt skærmbase-
ret. Internet, intranet, ekstranet - websiten er ikke 
længere blot et elektronisk katalog men snarere  
platformen, hvorfra størstedelen af den identitets-
bærende kommunikation kommer.

 

Klint & Co har fuldstændig integreret avanceret 
web-udvikling i designarbejdet. Vort webbase-
rede identitetsdesign sætter tre ting i højsædet: 
funktionalitet (brugervenlighed), form (æstetik) og 
interaktivitet. 

Udviklingen foretages ikke udelukkende af web-
designere men inddrager andre kompetencer 
(tekstforfatter, art director, 3D, animatører etc.), 
som vi råder over in-house. Dette giver os en mu-
lighed for at skabe langt mere dynamiske websites 
og web-applikationer, samtidig med at det sikrer 
en klar sammenhæng til kundens off-line materiale 
(brochurer, kataloger m.v.).

Identitet på skærmen


