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Interfacedesign Morten Rold Hent PDF Forlaget skriver: De fleste kender nok frustrationen ved websites og
apps, hvor interfacet er så uforståeligt eller besværligt at bruge, at vi opgiver at løse den opgave, vi havde sat

os for. Omvendt kender vi også tilfredsstillelsen ved websites, hvor interfacet er så intuitivt og enkelt at
bruge, at det føles som om, det er skræddersyet til netop os. Interfacedesign fra idé til digital prototype lærer
dig at designe et interface, der "føles rigtigt" for brugeren. I bogen deles designprocessen op i fem trin, der

sikrer, at du får forholdt sig aktivt til de problemstillinger, der er særligt afgørende i forhold til
interfacedesign, og samtidig sørger for, at du som designer får brugt dine ressourcer mest effektivt. Du lærer

bl.a. at arbejde med idé- og konceptudvikling, sketching, task flows, wireframes, typografi, farver,
navigationsdesign og digitale prototyper. Bogen henvender sig til multimediedesignere, webdesignere,

interaktionsdesignere, grafiske designere, UI/UX-designere, front-end-udviklere og andre, der arbejder med
visuelt design og design af digitale brugeroplevelser.
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