Er du også glad for Feliks?
Ungdomsskolen i Helsingør valgte
administrationssystemet Feliks fra
Abricore – og dermed en hjemmeside
i Feliks
Jeg gik til opgaven med at designe den nye hjemmeside
ud fra:
•
•

•
•

At integrere Ungdomsskolens visuelle identiet og
brand i designet – selvfølgelig!
Og at udnytte de visuelle og tekniske muligheder,
der er til rådighed i Feliks’s hjemmeside system og
værktøjslasse.
Gøre det enkelt, overskueligt og informativt.
Lade ungdomsskolens historier blive formidlet på
de sociale medie-platforme: facebook, instagram,
messenger mm.

Udfordringen er ofte at få fat i
gode fotos
I virkeligheden skal der ikke så meget eller mange til,
bare det er tænkt igennem.
På www.ungdomsskolen.com har vi valgt at bruge
effektfulde farverige baggrundsbilleder og vi har lavet
grafik, der beskriver holdkategorierne. Det var sådan, vi
startede sæsonen ud med den nye hjemmeside.
Jeg har valgt at fokusere på at få lagt fotos og videoer
ind på holdene – fordi det er holdene, der er vigtigst at
få præsenteret for de unge.
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” Charlotte van Hauen har på ungdomsskolen.
com, Ungdomsskolen i Helsingør’s hjemmeside,
designet en visuel gennemarbejdet, og brugervenlig hjemmeside, med udgangspunkt i det
Feliks Hjemmeside tilbyder af værktøjer.
Charlotte har sat sig grundigt ind i de mange
visuelle og tekniske muligheder, som vi tilbyder
i hjemmesidedelen i Feliks og har udnyttet dem
dygtigt og kreativt til at integrere ungdomsskolens visuelle identitet og brand i hjemmesidens
design.
Charlotte har også på bedste vis udfordret systemet i denne proces og vi har haft et gensidigt
frugtbart samarbejde, hvor det har været spændende følge Charlottes arbejde. Charlotte har
et indgående kendskab til, hvordan de grafiske
værktøjer i Feliks Hjemmeside kan anvendes til
at opnå de mål, hun har sat sig.”
Med venlig hilsen
Jakob Tholle
CEO, systemarkitekt, cand. IT.
og folkeskolelærer
Apricore ApS
www.apricore.com

Har du brug for hjælp til designet
og opsætningen af jeres Feliks
hjemmeside?
Vil du have glæde af de erfaringer, jeg har gjort
mig? Så tag endelig fat i mig
Kontakt mig på 50551917 eller
charlottevanhauen@gmail.com

