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Brugervenligt Webdesign Rolf Molich Hent PDF Forlaget skriver: På et web-sted er det ikke nok, at
teknikken fungerer. Brugerne skal også kunne finde ud af at bruge web-stedet.

Opmærksomhed er en mangelvare i dag. Denne bog er fuld af værdifulde værktøjer, der sikrer respekten for
brugeres opmærksomhed på et web-sted, så de ikke leder forgæves, spilder tiden eller griber telefonen.

Vidste du:

at mange brugere ikke køber noget på nettet, simpelthen fordi de ikke kan finde ud af det?

at selv ganske få test af brugervenlighed afslører præcis hvor og hvorfor brugere giver op?

at jo tidligere slutbrugere inddrages i udviklingen af web-stedet, des bedre?

Brugervenligt webdesign henvender sig til alle i web-verdenen fra studerende over private web-interesserede
til professionelle web-designere. Alle, der træber efter en relevant og effektiv dialog med brugere, vil have

glæde af Brugervenligt webdesign.

Rolf Molich har arbejdet med brugervenlighed siden 1984. I 1997 startede han eget firma, DialogDesign.
Rolf Molichs bøger om brugervenlighed, som ofte roses for deres brugervenlighed, er solgt i over 26.000

eksemplarer
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