
Anders Dissing

Hovedforløb 3





Agenda 
 » Intro

 » Det trykte produkt
 »  Grafisk design

 »  Typografi & ombrydning

 » Det digitale produkt
 » Grafisk produktionsforståelse

 » Grafik & biledebehandling



Det trykte medie



Budskab
 » Er vigtigt møde mellem den 
ansatte og virksomheden. 

Målgruppe
 » Internt til personale.

 » Den unge håndværker



Format: 20x20 cm. 
Antal sider: 20 inklusiv omslag 
Opslag: Facing pages 
Beskæring: 3 mm bleed 
Færdigbehandling: 4+4,120 g. 
offset papir. Tilskåret og falset.
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Stil og farver
 » Den blå farve er 
virksomhedens primær 
farve

 » Den gule farve er 
virksomhedens sekundær 
farve

#004161 #FFBA59 #CFB29F #F4F0E5
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Futura PT 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
0123456789

Helvetica 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
0123456789
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Styles
 » Holder styr på tekst med 
paragraph, character og 
GREP styles.

 » Benytter next style for at 
opnå et smart workflow
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Grundlinjenet
 » Benytter et grundlinjenet, så 
brødteksten holder register.

 » Margin + X-højden = 
32,388 mm

 » Afstanden i grundlinjenettet 
indstilles tilsvarende min 
skydning



  12 af 25

Index
 » En automatisk 
indholdsfortegnelse  sikre, 
at alting står korrekt og gør 
håndbogen til et funktionelt 
opslagsværk.



Håndbogen

https://www.overgaardhuse.dk/3d-flip-book/personalehaandbog/


Anders Dissing

Det digitale medie
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Opgave
Opdatering af website 

Fremework
Wordpress.  
Temaet hedder Divi.



  16 af 25



  17 af 25

Målgruppe
 » Unge mennesker

 » Inspiration

 » Trafik fra facebook

 » Investorer
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Process

01 Møde om forbedringer, krav og økonomi

02 Research & inspiration

03 Udarbejdelse af grafiske elementer, billeder 
samt videomateriale og animation

04 Opfølgende møde

05 Tilpasning og test 

06 Lancering
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Automatisering
 » Byggepladser oprettes som 
indlæg

 » Det kategoriseres, 
pålægges en thumbnail 
samt en beskrivelse. 

 » Indlæg bliver automatisk 
vist på forsiden.

Igangværende byggeprojekter Færdige byggeprojekter
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Ekstra CSS
Temaet har to footerer der ikke 
kan fravælges. Skjuler dem 
overflødige via min CSS.

Max-width på 55 ch der sikre en 
god linjelængde.
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SEO og 
statistikker
Yoast SEO til søgeord samt 
beskrivelser. 

Med MonsterInsight kan 
Jakob tilgå statistikker og følge 
besøgende direkte i dashboard.
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Hero video
01. Korrigere af individuelle klip

02. Udvalgte klip påføres en 
"cross dissolve" 

03. Globalt adjustment lag

04. Eksporteres i 4k / 25fps 
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Billeder
01. Opretter et nyt lag

02. Benytter stamp tool

03. Logisk navngivning

04. Eksporteres til web.



www.overgaardhuse.dk

https://www.overgaardhuse.dk/

