
Tidsplanen
Tirsdag
Som ifølge min tidsplan startede jeg ud med, at skabe 
et overblik over det udleverede materiale og lave en 
foreløbig tidsplan ud fra de forskellige opgaver, der er i 
hele processen. Derefter skitserede jeg en wireframe for 
hver af de to sider, som jeg selv skulle designe for at ska-
be overblik. Dernæst begyndte jeg at klargøre alle bille-
der og valgte at jeg skulle kode med henblik på Chrome 
browseren, så jeg direkte kunne gå i gang med kodning 
tirsdag. Altså er tirsdag hovedsagligt brugt på idé gene-
rering, planlægning og forberedelse.

Onsdag
Onsdag blev efter den foreløbige tidsplan brugt til at 
kode og udvikle de 2 første side, dog har jeg været for 
ambitiøs og måtte indse, at der var så meget kode, som 
skulle falde på plads, at det kun var side 1 som jeg skulle 
have på plads, for på den måde at genbruge koden i de 
3 andre sider. Det samme gældte den responsive kode. 
Side 1 kom på plads og jeg klargjorde hvilken kode, jeg 
ville bruge til de tre andre sider.

Torsdag
Efter forrige dag gik jeg direkte i gang med at få kodet 
de tre sidste sider, som i dag gik relativt hurtigt efter en 
overskuelig kode fra første side, jeg havde derfor indhen-
tet tidsplanen igen. Som afslutning lavede jeg en gen-
nem gang af billeder og links. 

Fredag
Her stod dagen på en opsamling grundig gennemgang 
af filer. Skitserne blev rentegnet for at gøre dem bruger-
venlige for andre end mig.  Derudover lavede jeg et over-
skueligt flowchart for at give andre et overblik over hvor-
dan hjemmesiden hænger sammen. Til sidst samlede jeg 
mine tanker og noter for at udvikle en dokumentation for 
min arbejdsproces.

Dokumentation - The Maxx – Modul opgave

Opgaven lød på at lave en hjemmeside for ”The Maxx”, med henblik på kerne-
fagligheden ”Grafiskproduktionsforståelse & workflow”.

Design valg
Side 3 blev en oversigt over merchandis. Med henblik på 
at denne side kun skulle bruges til at vise disse, valgte jeg 
at lave et design i to kolonner for at skabe et bedre over-
blik og formindske scroll på siden, altså brugervenlighed. 
Sidens design er lavet så man for en forsmag og derefter 
gå ind på den enkelte og læse mere, på den måde bliver 
brugeren ikke fodret med en masse info, som de ikke er 
interesseret i.

Side 4 blev designet som en ordre side, som med et simp-
let design gør det let for kunden at bestille med lethed 
og uden tvivl. Opdelingen er til bedre overblik.

Tirsdag

The Maxx Tidsplan

• Foreløbig tidsplan
• Wireframe skitser
• Billedredigering

Onsdag
• Kodning af side 1 & 2 
• Responsive kodning

Torsdag
• Kodning af side 3 & 4
• Responsive kodning
• Gennemgang af links

Fredag
• Opsamling 
• Rentegning af 

 » Wireframe

 » Flowchart

 » Tidsplan

• Dokumentation


