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Brugervenlige webformularer
Lær at producere brugervenlige webformularer, som hjælper dine besøgende godt igennem formularen. På dette kursus
får du viden om, hvordan en webformular generelt virker mest effektivt, så du ikke forhindrer de besøgende i at ’nå i mål’.

Lær at navigere uden om de typiske fejl
Der er webformularer over alt på nettet. Vi bruger dem til at logge ind med, købe varer og komme i kontakt med hinanden.
Men langt fra alle formularer er lige lette at håndtere. Komplicerede webformularer er en rigtig dræber og koster mange
penge i tabt omsætning. På dette kursus kommer vi omkring alle de faktorer, der har indflydelse på den brugervenlige
webformular, så du med lethed kan navigere uden om de typiske fejl, der begås.

En gennemgående, tilfredsstillende, god dag som helhed.
- Birgit Vergo, DM - Dansk Magisterforening
Forudsætninger
Det forudsættes, at du har kendskab til usability på nettet svarerende til kurset Web Usability: Brugervenlighed på nettet
og mobil. Kurset er et ikke-teknisk kursus, som primært henvender sig til webredaktører, webmastere, webprojektledere,
webudviklere og andre, som arbejder med webformularer.
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Sådan producerer du brugervenlige webformularer
At skrive tydelige instruktioner og andre korte tekster
At stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter
At anvende webformularens forskellige kontrolknapper korrekt
Psykologiske faktorer, der kan bestemme om folk udfylder en webformular

Underviser
Lars Michael er specialist i anvendeligt design og indhold til nettet. Han har arbejdet professionelt med digitalt
indhold siden 1996, både som journalist på fremtrædende medier som PC World Og DR Nyheder, og som
selvstændig webkonsulent. Siden 2005 har Lars Michael primært arbejdet med brugervenlighed,
informationsarkitektur og onlinejournalistik. Lars Michael er medlem af Dansk Standards udvalg for ITtilgængelighed. Han er desuden i en arbejdsgruppe under Digitaliseringsstyrelsen, som er i gang med at oversætte
standarden for webtilgængelighed, WCAG 2.1, til dansk.
Lars Michael har undervist i de fleste webrelaterede emner på Teknologisk Institut siden 2011. Han er en engageret og
erfaren underviser, som er vant til at arbejde med mange forskellige målgrupper.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Hanne Skou-Madsen
+45 72203095
hsm@teknologisk.dk
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