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P R ES SEI N F O RM A SJ O N  
Ahrensburg, 15. februar 2018  
 

Intelligente automasjons- og 
lysløsninger presentert på en 
ny måte: Nylansering av 
nettsted for ESYLUX 
Produsenten ESYLUX presenterer ved årsstart et nyutformet nettsted som 
satser på moderne bildespråk, en klar, oversiktlig struktur og forbedret 
brukervennlighet 
 
Kort lastetid, brukervennlig navigasjon, oversiktlig gjengivelse av alle 

sluttapparater – dette er bare noen av forutsetningene for en vellykket 

presentasjon på nett. For å bedre tilpasse den digitale fremtoningen til brukerens 

vaner og krav har produsenten ESYLUX omarbeidet nettstedet sitt fra bunnen av.  

 

Bildespråk med store flater og enkel navigasjon 
Den nye startsiden tar imot den besøkende med et bildespråk med store flater og 

tydeliggjør umiddelbart at temaene behovsstyrt automasjon og intelligent 

belysning spiller hovedrollen hos ESYLUX. Tilsvarende teaser-elementer gjør det 

mulig med rask og direkte inngang slik at man kan bli bedre kjent med løsningene 

og innovasjonene. «Ved siden av en betydelig høyere brukervennlighet står 

synergien av automasjon og lys tydelig i fokus i prosjektet», sier Anne Spielberg, 

leder for internasjonal markedsføring hos ESYLUX. 

 

På området «Innovasjoner» får brukeren vite hvilke konsepter fra ESYLUX som 

forbedrer livskvaliteten og energieffektiviteten i kontorbygg samt utdannings- og 

helseinstitusjoner. Dette strekker seg fra bruk av sensorer til behovsstyrt 

automasjon via nettverkskoblede lyssystemer til SymbiLogic-teknologiens 

energieffektiv Human Centric Lighting. Under menypunktet «Løsninger» finner 
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brukeren konkrete bruks- og planleggingseksempler for automasjons- og 

lysløsningene for spesifikke romtyper – som f.eks. store kontorrom, møterom eller 

sanitærområder.  
 

Optimalisert produktfilter for mer oversikt 
Under navigasjonen nyter brukeren godt av den oversiktlige menyføringen via den 

horisontale nedtrekksmenyen på den øverste kanten. De som allerede vet hvilke 

produkter eller produktegenskaper de trenger til et konkret objekt, vil bli fornøyde 

med det nye produktfilteret. Nettopp på de spesielt store områdene 

Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer, Lyssystemer og Forsenkede 

taklamper gjør målrettet filtrering etter ønskede kjennetegn det mulig å identifisere 

de relevante produktene raskt. 

 

Hvis de passende produktene blir funnet, blir det nå enda enklere med det 

påfølgende søket etter en installatør eller forhandler. Med ESYLOCATOR kan 

man søke ved hjelp av en Google Maps-plugin. Man kan også søke etter en 

leverandør i nærheten ved hjelp av postnummer. Dette fungerer også ved behov 

med mobile sluttapparater: Akkurat som det gamle tilpasser det nye nettstedet til 

ESYLUX seg automatisk alle vanlige utgangsmedier. 
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på 

kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker 

og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at 

produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, 

installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin 

lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. 

Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske 

hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de 

høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider på fem kontinenter, 

samarbeider med erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og 

Oseania med en rekke datterselskaper. 

Du finner mer informasjon på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson bedriftskommunikasjon 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 
 
  

http://www.esylux./
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Bilder og undertekster (alle bilder: ESYLUX GmbH] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeside 
Et bildespråk med store flater preger designen til ESYLUX' nye nettsted 

 

 

 
Produktfilter 

Med et nytt produktfilter kan man finne passende automasjons- og lysløsninger 

raskt 

 

https://www.esylux.de/fileadmin/_03-services/_01-press/2018/pd_basic_360i24/pd_basic_360i24.jpg
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Målside 
Klart strukturerte målsider presenterer nye produkter og fordelene med dem 

under ett 
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