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

Intelligente automatiserings- 
og lysløsninger præsenteres 
på ny: Relancering af 
ESYLUX-websted 
Producenten ESYLUX præsenterer ved årets begyndelse et revideret 
websted, som med moderne billedsprog giver en klar og overskuelig 
struktur samt forbedret brugervenlighed 
 
Korte hentningstider, brugervenlig navigation, overskuelig visning på alle enheder 

– dette er bare nogle af forudsætningerne for en vellykket præsentation i online-

verdenen. For at afstemme den digitale præsentation bedre med brugernes vaner 

og krav har producenten ESYLUX givet sit websted et helt nyt design.  

 

Illustrationer med store flader og enkel navigation 
Den nye startside tager imod den besøgende med illustrationer med store flader 

og viser straks, at behovsorienteret automatisering og intelligent belysning spiller 

den centrale rolle hos ESYLUX. Passende teaser-elementer muliggør hurtig og 

direkte adgang, så brugeren kan lære producentens løsninger og innovationer 

bedre at kende. "Ud over en betydeligt højere brugervenlighed var samspillet 

mellem automatisering og lys et helt klart fokus for projektet", siger Anne 

Spielberg, leder af international marketing hos ESYLUX. 

 

Under "Innovationer" lærer brugeren, med hvilke koncepter ESYLUX forbedrer 

livskvaliteten og energieffektiviteten i kontorbygninger og på uddannelses- og 

sundhedsinstitutioner. Dette gælder både anvendelse af sensorer til 

behovsorienteret automatisering, netværkstilsluttelige lyssystemer samt 

SymbiLogic-teknologiens energibesparende Human Centric Lighting. Under 
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menupunktet "Løsninger" finder brugeren konkrete anvendelses- og 

planlægningseksempler til automatiserings- og lysløsninger til specifikke rumtyper 

– som for eksempel storkontorer, mødelokaler eller sanitærområder.  
 

Optimeret produktfilter for mere overblik 
Under navigationen har brugeren glæde af den overskuelige menu via den 

horisontale rullemenu øverst. Hvis man allerede ved, hvilke produkter eller 

produktegenskaber man skal bruge til et konkret objekt, bliver man hurtigt glad for 

det nye produktfilter. Netop inden for de særligt omfattende kategorier 

tilstedeværelses- og bevægelsessensorer, lyssystemer og loftsindbygningslamper 

gør målrettet filtrering efter egenskaber det muligt at identificere relevante 

produkter hurtigt. 

 

Når først de passende produkter er blevet fundet, er den efterfølgende søgning 

efter en installatør eller forhandler nu også blevet nemmere. ESYLOCATOR 

muliggør en moderne søgefunktion via et Google Maps-plugin. Også via 

postnummer kan man hurtigt finde et lokalt rådgivningssted. Dette kan efter behov 

også gøres med mobile enheder: Lige som det gamle ESYLUX-websted tilpasser 

det nye sig også automatisk alle gængse enheder. 
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Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter stoler som 

kunder og partnere på vores 50 år lange markedserfaring og på den personlige, 

faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores forskning, 

udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever producenten 

desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: ESYLUX 

samarbejder med erfarne handelsvirksomheder på fem kontinenter og er 

repræsenteret med et stort antal datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Talsperson, Corporate Communications 

T +49 4102 88 880-2017 

F +49 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 

 
 
  

http://www.esylux.com/


 

 

Side 4 af 5 

 

Billeder og billedtekster (alle billeder: ESYLUX GmbH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeside 
ESYLUX' nye websteddesign er præget af illustrationer med store flader  

 

 

 
Produktfilter 

Et nyt produktfilter gør det muligt hurtigt at finde passende automatiserings- og 

lysløsninger 

 

https://www.esylux.de/fileadmin/_03-services/_01-press/2018/pd_basic_360i24/pd_basic_360i24.jpg
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Landingsside 
Klart strukturerede landingssider giver hurtigt overblik over nye produkter og 

deres fordele 
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