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Grupp MAC
- Maria Björkman, Anna Johansson och Caroline Sellberg

Arbetsnamn: mac
Ämne: Vi ska göra en hemsida åt Kristinas företag Lilla Språkskolan Tillberga.
Kristina är talpedagog och undervisar i teckenspråk och hennes företag är en
konsultverksamhet inom dessa områden. Vi ska träffa henne för vidare
information och vägledning.

Målgruppen: Nuvarande och framtida kunder, te x skolor.
Syftet: Att informera kunderna om vilka tjänster hon erbjuder och göra det på
ett enkelt och informativt sätt.
Avsändare: Kristina
Innehåll: Vi kommer att ha information om vem Kristina är, utbildning och
erfarenhet. Information om vilka tjänster och hjälp som erbjuds kommer att
finnas mm. Bilder på henne och ev. på verksamheten.

Tidsplan:
Vecka 47: Träffa Kristina och visa och presentera våra idéer för att få
feedback. Vi vill att hennes tankar och personlighet ska synas i det färdiga
arbetet.
Vecka 48: Arbetet påbörjas. Vi ska träffas varje dag från cirka kl 9:30 tills cirka
17:00. Arbetstiderna kommer dock att vara flexibla, men det är den
ungefärliga tid vi planerar att lägga ned på projektet.
Vecka 49: fortsatt arbete… Deadline och validering ska ske 7 december.

Arbetssätt: Vi har tänkt samarbeta så mycket som möjligt, och dela upp
uppgifter när det är nödvändigt.

Filstruktur: Förstasida, där det ska finnas länkar till diverse information.
-Tidigare kunder
-Om Kristina.
-Tjänster
-Kontaktinformation
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-Mail to
-Ev. Bilder mm

Länkning mellan sidor: Vi ska göra en stilmall till första sidan. Sedan länkar vi
stilmallen till de andra sidorna.
På alla sidor ska det finnas tex en logotyp där man kan komma tillbaka till
förstasidan. Samtliga sidor ska vara länkade till varandra så det är lätt att gå
fram och tillbaka.

Mapp- och filnamn: En bildmapp ska heta tex bilder. Bilderna kommer tex heta
kristina.jpg.

