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Problemstilling
Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, 
vindenergi, solenergi og andre teknologier, der adskiller 
sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet 
at være CO2-neutrale. Brugen af vedvarende energikilder 
sikrer en effektiv reduktion af EU’s drivhusgasudledning, 
og blandt andet derfor har EU besluttet, at 20 % af 
energiforbruget i 2020 skal bestå af vedvarende energi.
 
For at opnå målet støtter EU kampagner som retter 
fokus mod vedvarende energi med henblik på at skabe 
nye produkter, koncepter og processer for virksomhe-
der, offentlige institutioner eller interesseorganisation, 
der kan medvirke til et skifte i brugen og udviklingen af 
alternativ energi. Produkter kan være fysiske produkter 
eller serviceydelser rettet mod andre virksomheder, det 
offentlige eller private forbrugere.

Udgangspunktet for kommunikationen er det øgede 
fokus på energiforbrug og miljø som EU ønsker at gen-
nemføre. Virksomheden forventer et samspil med EU’s 
fremtidsplaner uden der behøver at være nogen direkte 
forbindelse.

I skal forestille jer, at I som multimediedesignere bliver 
bedt om at udvikle en prototype til et website, hvor 
virksomheden bedst muligt kommunikerer sit skifte af 
energiforbrug til vedvarende energi til sin målgruppe. 

Virksomheden har således behov for et redesign af sit 
website – eller et nyt website udviklet specielt med 
henblik på det aktuelle kommunikationsbehov. Desuden 
ønsker virksomheden forslag til, hvordan andre medier, 
kan understøtte websitet, således at budskabet bedst 
når ud til målgruppen.

Cover Photo
https://www.flickr.com/photos/lacinnamon/
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Kommunikationen
Kommunikationens formål kan være forskelligt fra virk-
somhed til virksomhed.
Eksempelvis:
•	 Virksomheden	ønsker	at	positionere	sig	på	markedet	 
 for vedvarende energiprodukter.
•	 Virksomheden	har	viden	om	alternativ	energi,	som	 
 den ønsker at kommercialisere og markedsføre.
•	 Virksomheden	ønsker	at	påvirke	sit	image,	således	at	 
 den fremstår ansvarlig i forhold til energiforbrug eller  
 ved at præsenteret sig selv og sine produkter i en  
 klimasammenhæng.

For at afdække virksomhedens behov skal I analysere 
relevante aspekter af kommunikationen. F.eks.:
•	 Virksomhedens	nuværende	kommunikationsplatform.
•	 Virksomhedens	nuværende	image.
•	 Virksomhedens	nuværende	corporate	identity	 
 – herunder virksomhedens nuværende mission, vision  
 og strategi.
•	 Virksomhedens	nuværende	visuelle	identitet.

På grundlag af ovenstående analyse, skal I afdække virk-
somhedens:
•	 kommunikationsbehov
•	 målgruppe
•	 budskab

Projektrapporten
Rapporten skal som minimum indeholde:
 1) Forside med faktaark (faktaark kan være side 2) 
  Faktaark:
  Faktaark skal indeholde:
	 	 •	 Projekttitel
	 	 •	 Projekt	URL-adresse
	 	 •	 Fulde	navnene	på	gruppens	medlemmer	samt	 
   deres e-mail adresse
	 	 •	 Link	til	hvert	gruppemedlems	portfolie.	 
   (Direkte link til projektets underside i portfolien  
   – ikke kun til forsiden)
	 	 •	 Gruppenummer,	klasse,	årgang,	navne	på	jeres		
   vejledere 
	 	 •	 Alle	gruppemedlemmer	skal	underskrive	faktaark	
	 	 •	 Omfang	-	anslag
	 	 Anvendes	website	som	dokumentation	skal	fakta	 
  være på/kunne tilgås fra startsiden.
 2) Indholdsfortegnelse 
 3) Problemformulering 
 4) Projektplan
 5) Metode
 6) Teori
	 7)	 Analyse
 8) Diskussion af virksomhedens fremtidige kommuni- 
  kation. Herunder målgruppe og budskab.
 9) Design brief
 10) Dokumentation af udvikling. Herunder dokumentation 
  af informations- og præsentationsdesign samt  
  funktionalitet.
 11) Konklusion og refleksion
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 12) Referencer (litteratur & kilder)
 13) *Bilag

* Bilag:
•	 Specielle	dataentry	krav	(hvis	der	er	nogle	i	løsningen).
•	 Repræsentative	eksempler:	Der	viser	hoved	elementer	 
	 af	løsningen,	herunder	fra	HTML	sider,	fra	stylesheet,	 
 fra et script etc.

Følgende struktur ønskes:
•	 En	samlet	rapport	i	ét	enkelt	dokument.
•	 Et	link	til	websitet	som	fungerer	online.

Produkt, website
Prototypen skal illustrere principperne for stil, sprog, 
navigation, funktionalitet og brugervenlighed mv. 
Funktionaliteten skal inkludere mindst tre af følgende 
elementer:
•	 Dynamiske	elementer
•	 Dynamiske	bannere	(ændres	løbende/automatisk).
•	 Galleri	med	forward/backward	navigation.
•	 Animerede	menuer,	herunder	menuer	med	"pop-up"	 
	 billeder	med	CSS.
•	 Kontakt	formular	på	websitet

Desuden skal de følgende elementer også være til stede.
•	 Brugeren	skal	kunne	registrere,	at	han	er	interesseret	 
 i at få tilsendt yderligere information og/eller nyheds- 
 brev. Data behøver ikke at blive gemt, men alle felter  
 skal valideres og siden, der bekræfter at oplysningerne  
 er modtaget, skal vise de indtastede oplysninger.

•	 Prototypen	skal	være	tilstrækkelig	detaljeret	så	den	 
 kan testes for brugervenlighed. Der skal udføres  
 mindst to usability tests. Testmetode og –beskrivelse 
 skal fremgå af rapporten, mens selve testen gerne  
 må udføres efter rapportens aflevering og testresultat  
 dokumenteres ved den mundtlige eksamen.
•	 I	skal	dokumentere,	at	I	har	optimeret	sitet	i	forhold	 
	 til	søgemaskiner,	SEO.	Dette	kunne	fx	være	med	 
	 anvendelse	af	Google	Analytic.
•	 Digitale	prototyper	skal	udvikles,	så	de	følger	gængse	 
 standarder hvad angår programmering, syntaks og  
 validering.
•	 Websitet	skal	have	Responsive	Design	indbygget

Teknisk afleveringsformat
Der er følgende krav til produktets tekniske afleverings-
format:
I MMD sammenhæng skal den studerende forvente, at 
censor bruger PC og de studerende kan alene forvente, 
at	censor	har	mulighed	for	at	læse	Word	(pt.	kun	.doc),	
Adobe-pdf	eller	HTML	og	har	en	opdateret	browser	og	
adgang til Internettet. Pakkede filer skal leveres i ZIP-
format. Bemærk at .rar er et format, der kræver installe-
ring af specialprogram og derfor ikke må bruges.

For MMD kan man også forvente at censor har mulighed 
for at se digitale billeder og filmklip, som lægges online. 
Opgavers produkter skal leveres således, at censor og 
andre kan teste det direkte via en server/website uden 
at skulle foretage installering af produktapplikation eller 
specialprogrammer.
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Produkt, supplerende materiale

Udover website ønskes forslag til mindst tre af følgende 
områder
•	 Online	annoncering
•	 Sociale	medier
•	 Introfilm
•	 Offline	annoncering
•	 Tryksager
•	 Outdoor
•	 Visuel	identitet
•	 Merchandise

Rammer
•	 Projektet	gennemføres	i	grupper	på	3	-	4	studerende.
•	 Udgangspunktet	for	projektet	er	en	virksomhed,	 
 offentlig institution eller en interesseorganisation.
•	 Når	I	vælger	en	virksomhed,	skal	I	være	sikkre	på,	at	I	 
 kan finde den nødvendige information om virksomheden.
•	 I	skal	udvikle	en	prototype	af	et	website	samt	komme	 
 med forslag til andet markedsføringsmateriale som kan  
 understøtte kommunikationen.
•	 I	skal	dokumentere	udvikling	og	produkt	i	en	rapport.

Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret. 
Det skal resultere i et digitalt produkt (et website) og 
understøttende mediemateriale samt rapport, som doku-
menterer udviklingsarbejdet og produktet.

Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 10 
normalsider plus 8 normalsider pr gruppemedlem, eks-
klusiv bilag – en gruppe på 3 medlemmer kan således 
maksimalt aflevere 34 normalsider eksklusiv bilag. 

En normalside er 2400 anslag (incl. mellemrum), hvilket 
betyder at det totale sideantal gerne må overskrides hvis 
der bruges, for eksempel, grafik og modeller. 

Rapportens layout skal understøtte produktets visuelle 
udtryk.

Produkt og projektrapport afleveres på Fronter i 
Eksamensmappen.
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Afleveringer og datoer

Projektet resulterer i to leverancer
•	 Projektrapport
•	 Online	prototype	på	websitet.

Mandag d. 02. juni 2014: 
Projektaflevering

Delleverancer, der skal godkendes, i projektperioden:
I løbet af projektperioden skal følgende delleverancer 
præsenteres og godkendes:

Mandag d. 05. maj 2014: 
Meddelelse af gruppesammensætning til lærere skal ske 
på email.

Torsdag d. 08. maj 2014: 
Problemformulering, projektbeskrivelse og projektplan

Projektvejledning
Vedrørende projektvejledning henvises til kalender / 
skema I skal booke tid hos den vejleder, I ønsker møde 
med. Dette gælder også for feedback og godkendelse af 
obligatoriske delafleveringer.

Eksamen

Der eksamineres i flere emneområder (virksomhed, kom-
munikation/ formidling, visualisering/konceptudvikling 
samt interaktion). 

Eksamen er organiseret som følger:
•	 Individuel	præsentation	med	udgangspunkt	i	produkt	 
 og rapport: 5 minutter.
•	 Individuel	eksamination:	20	minutter.
•	 Votering	og	meddelelse	af	karakterer:	5	minutter.

Bedømmelse:
Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurde-
ring af produkt, rapport, præsentation og eksamination. 
Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål 
og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i 
studieordningen.


