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 Opgaven  Du skal fremstille et website/shop for tegneserie & tegnefilms-
figuren The Maxx. Den skal bestå af 4 sider; Index +3 
undersider. De to første sider fremstilles efter fast layout!  
Side 3+4: Produkter & Bestillings siden, skal designes med en 
formular der falder i tråd & stil med resten af site´s design.

Sitet skal overholde gældende HTML 5 standard og designet 
skal fremstilles i henhold til det layout du ser i bilagene.

Websitet skal kunne ses korrekt i minimum 1 browser (hvilken, 
skal være angivet i dokumentations PDFen).

Du skal sikre dig, at html-strukturen er i orden, med god 
overblik, ingen krydsende kode, og rationelle noter i koden.

Bredden på sitet er 960px (BG-billede - with:1280px), siden er 
centreret og placeret helt til top i browservinduet.

Brødteksten er på hele sitet skal være en sans-serif skrift, 12px 
/ lineheight 16px  (1,2em/1.6em) og lys gul (#FFF).

 Responsive  Sitet skal være responsiv, så du skal altså designe sidenså den 
kan vises på en mobil enhed med en 480px opløsning.

 Billedmateriale  Billedmaterialet du skal anvende er vedlagt, men skal tilpasses 
layoutet, således at størrelser svarer til det du ser på layoutet. 

 Topmenu Link-farverne i menuen er som følger:

Link: #FFF & background-color: rgba(0,0,0,0.50) – 
Textdecoration: None – 12

Hover: background-color: rgba(0,0,0,1.00)

Header Overskrift: Bangers (google font),  font-weight 900.

Andre links:  #000, background-color: rgba(214,149,0,0.50); 
hover: background-color:rgba(255,255,255,0.35);
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BG COLORS 

Body: background-color: #000000 med liniar gradient til #7c72ad.

content: background-color: rgba(0,0,0,0.50)

Box: background-color: rgba(0,0,0,0.50) 

 Bookingsiden (side 4)  Der skal være felter beregnet til at bestille, antal, etc.  
Samt en send-knap. Alt selvfølgeligt placeret i en formular. 

Indsæt en drop down ”menu” hvor der kan foretages valg, som en 
del af bestillings formularen ... Se hvordan under nyttige links  

 CSS-Filer  Der skal som minimum fremstilles en Basis framework CSS som 
kan styre hele sitets udseende og en som styrer responsive 
designs i 960px og i 480px. 

 HUSK  ALTID!  Lav Flowcharts (Sitemap) for at skabe overblik over sitets filer   
& et Skelet (Wireframe/ Blueprint) til at klarlægge sidernes 
konstruktion og opbygning.  

 Tid til opgaven Cirka 20 timer. 

 Aflevering Fredag d. 01/11-2019, Klokken 14:15. 

• Package af websitet (zip) på fællesdrevet.
• Pdf Dokumentation indeholde:
 ▹ Tidsplan. 
 ▹ Flowchart (sitemap).
 ▹ Skelet (blueprint/wireframe).

 Nyttige links

💻 www.w3schools.com/cssref/pr_background-position.asp

  💻 www.w3schools.com/tags/tag_select.asp

💻 https://www.w3schools.com/css/css3_gradients.asp
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Dokumentation info

Dit produkt skal præsentere dit arbejde og gennem 
dokumentationen din forståelse for kernefagligheden grafisk 
produktionsforståelse & workflow. 

Du skal aflevere en dokumentation til dit produkt (her TheMaxx 
websitet), der i kort, præcis form beskriver din arbejdsproces og 
andre overvejelser, der knytter sig til medievalg, design og teknik.

Dokumentationen må tekstmæssigt maksimalt fylde 1 side af 
2.400 anslag inklusive mellemrum. 

Udover denne tekstmængde kan du supplere dokumentationen 
med op til 2 siders billedmateriale. 

Du vælger selv, hvordan du illustrerer dine arbejdsprocesser, og 
hvordan tekst og billede skal supplere hinanden. 

Du kan fremstille infografik, anvende screendumps til at illustrere 
fokuspunkter i designprocessen, vise før- og efter-billeder eller på 
lignende måde præsentere fokuspunkter og proces med detaljer 
af særlig interesse for slutproduktet.

 Note  Forside & evt bagside tæller ikke med i det samlede sideantal.

 
 Eksempel  Se gerne PDFen "Eksempel - Dokumentation - WebDesign & 

Grafisk workflow.pdf"  I mappen eXamplez ... For at få en ide om 
indhold i dokumentationen.  
 
Bemærk – Sideantallet ikke passer (et spørgsmål om skalering), 
og at opsætninge ikke er grafisk skøn – Hvilket din selvfølgelig vil 
være!
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