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WEBSITE KRAMMEKATTEN

Til kernefagligheden Workflow har jeg valgt at lave en ny hjemmeside og 
logo til min moster, www.krammekatten.dk. 



Opgave:
Design en ny hjemmesiden og logo til min moster. 

Kunde: 
Lena Friis ( www.Krammekatten.dk )

Opgavebeskrivelse:
Idéen var at lave en ny hjemmeside til min morster, 
da den hun har nu er alt for uoverskuelig. 

Målgruppen:
Målgruppen er for alle der går op i Main Coon katte.

Program:
Photoshop, Illustrator og Dreamweaver.

Format: 
980 px i bredten.

Workflow:
Det hele starede ud med at jeg kiggede hvad der 
skulle være af informationer osv. Derefter lavede jeg 
en mindmap, et storyboard og et flowchart.

Kreativt Workflow:
Jeg starede ud med at snakke med min moster og om 

hvordan hun gerne ville have layoutet skulle se ud 
og hvad der var vigtig at få med. Efter layoutet blev 
færdigt og godkendt, kunne jeg derefter gå igang 
med at kode. 

Teknisk Workflow:
Alt kodningen er udført i dreamweaver. 

Layout:
Hjemmesiden skulle være enkelt, med en smugle 
farve. Det skulle være nemt, at finde rundt på siden.

Struktur: 
For mig var det vigtig, at det var nemt at finde rundt 
for dem der skulle bruge information omkring hvem 
og hvad krammekatten.dk er. Derfor fandt jeg hurtig 
ud af at jeg skulle have nogen få hovedmenuer og 
undermenuer. 

Opbygning:
Jeg har valgt at forsiden skulle indholde billeder og 
seneste nyt. Derefter valgte jeg at alle siderne med 
de forskellige katte skulle have ens design. Ligeledes 
skullel siden med afkom også køre med samme de-
sign ned af. Resten af hjemmesiden skulle opbygges 
med enkelt design på de forskellige sider.

PROCESSEN

Henvendelse 
fra kunden

Finde materiale  
og lave skitser

Kodning

Samtale med 
kunde

Færdig resultat 
godkendt

Visning af web-
site design



MINDMAP, STORYBOARD OG FLOWCHART

LOGO FORSLAG



Kodestruktur: 
Jeg har lavet orden i koderne ved hjælp af overskrif-
ter, så det er overskueligt for mig, når der skal rettes, 
skiftet ud osv.

Javascript: 
Jeg har gjort brug af javascript, for at lave et galleri.

KODNING



Design før:
Her er nogen billeder på hvordan min moster hjem-
mesiden ser ud nu.

DESIGNET FØR



DESIGNET EFTER

Design efter:
Alt i alt er jeg godt tilfreds med resultatet. Det er 
blevet mere enkelt og nemt af finde rundt i for dem 
der skal have information.  
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