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Nytt showroom för Lanab Design
utvecklad i Drupal av Awave
-Vi jobbar vidare med vår sida för att bli den mest informativa och
inspirerande kontorsmöbelsiten på nätet för alla våra kunder!Så skriver Lanab
Design på sitt nyhetsflöde i samband med att deras nya webbplats har
lanserats. De orden talar för sig själv! Dels vad som finns idag och vad som
komma skall. Vi på Awave kan stolt presentera att vi varit delaktiga i
framtagandet av Lanab Designs nya webbplats.
Webbplatsen http://www.lanabdesign.se presenterar företaget Lanab Design,
dess verksamhet och produkter. Lanab Design är en svensk möbeltillverkare
med småländska traditioner. Tillverkningen sker fortfarande i djupaste
Småland där även huvudkontoret är beläget.
Lanab Design har ett brett nätverk av återförsäljare och bedriver inte något
egen försäljning mot slutkund. Huvudsyftet med webbplatsen är att visa upp
Lanab Designs alla olika produkter och därmed skapa efterfrågan hos
återförsäljare. Andra viktiga ledord vid framtagandet av
webbplatsen http://www.lanabdesign.se har varit lättnavigerad, informativ,
tydlig, levande och dynamisk samtidigt som webbplatsen skall förmedla en
känsla av kvalitet, trygghet och service.
Webbplatsen har två tydliga målgrupper, dels har vi målgruppen som består
av återförsäljarnas kunder. Till dessa vill Lanab Design kommunicera att de
säljer kvalitet snabbt, enkelt och bekymmersfritt. Enkelheten genomsyrar allt
från kontakten med återförsäljare, produktion av möblerna, leveransen till
kontoret och den minimala monteringen som krävs. För att nå denna
målgrupp har webbplatsen en tydlig indelning av produktkategorier och
användningsområden. De flesta produkter finns i olika färger och former,
både på ovandelar och underdelar och inte minst olika storlekar. Fokus vid

programmeringen av webbplatsen har varit att göra alla produkter
lättillgängliga och med stora och tydliga bilder på varje enskild produkt.
För att öka konvertering och för att göra det enkelt för kunden finns det en
inköpsfunktion på produktnivå. Den fungerar enligt en enkel och tydlig
ehandelsmodell med varukorg och kassa. Skillnaden här är att det inte går
att köpa produkterna direkt utan det skickas en förfrågan till en lämplig
återförsäljare som tar kontakt med besökaren och slutför affären.
Den andra målgruppen är återförsäljarna. För deras egna skull kan de snabbt
och enkelt få en överblick över hela Lanab Designs produktsortiment, alla
modeller, färger och versioner som finns. Det är även ett säljverktyg där de
enkelt kan låta slutkunden botanisera och titta runt bland alla tusentals
produkter. Här finns det en fördel och det är inspirationsbilderna på olika
miljöer där Lanab Designs produkter finns etablerade.
Webbplatsen innehåller en kraftfull sökmotor som kan söka på hela
produktpaket eller på enskilda produkter. Besökare kan söka olika begrepp
såsom artikelnummer, benämning, kategori, storlek, färg etc.
Webbplatsen bygger på det prisbelönta publiceringsverktyget Drupal.
Webbplatsen har en inbyggd e-handelsmodul som gör det möjligt för
återförsäljare och besökare att direkt lägga produkter i en inköpslista och
skicka en offertförfrågan. Installationen bygger helt på Drupal och dess
standardmoduler, bland annat, Uberkart för e-handel och webbforms för
formulär. m.fl.
Det finns inbyggd funktionalitet för att automatiskt generera produktblad i
PDF-format utifrån den information om en produkt som Lanab Design lagt
till.

Om Awave AB
Awave är en webbyrå i Stockholm som designar och utvecklar webbplatser i
Drupal åt såväl stora som små företag. Det krävs kunskap om Internet,
engagemang och teknisk expertis för att lyckats med en hemsida och för att bli
framgångsrik på Internet. Därför är vi med våra kunder hela vägen och erbjuder
inte bare en leverans utan också utbildning, support och över 100 års samlad
arbetslivserfarenhet i form av IT-kompetens inom områden som
webbprogrammering, systemprogrammering, webbdesign, serverlösningar,

serverteknik och användarvänlighet. Vi har kunskapen och erfarenheten för att
kunden ska lyckas på Internet.
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