OSAA Innovation iV-GO
website

I samarbejde med OSAA Innovation har 3PART udviklet en mobil løsning til
tømning af dropposer. Udover koncept til funktionen og designet, har 3PART
også stået for markedsføringsmateriale, herunder en helt ny hjemmeside til iV-GO.
Hjemmesiden har til formal at formidle budskabet om iV-GO og hjælpe OSAA
Innovation på deres videre rejse.
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Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behov

iV-GO DNA i moderne website
Design og opsætning

3PART leverede:
•
Wireframes
•
Farvepalette
•
Ikondesign
•
Prototype
•
Grafik
•
Billedredigering
•
Costum design
•
CMS Backend
•
Design DNA
Opgave:
OSAA Innavation og 3PART har igennem en længere periode
arbejdet sammen på projektet “iV-GO”. iV-GO er en mekanisk
mobil IV-løsning, der er nem at bruge og gør det muligt for
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patienter at bevæge sig frit under infusion. Det gavner resultatet
af behandlinger, muliggør hurtigere udskrivning og sparer
derved penge.

med skitsering af opbygning og hjemmesidens struktur ledte
til en let og elegang hjemmeside. Indeholdende al nødvendig
information og billedmateriale.

Dette geniale produkt er nu klar til markedet, og kræver derfor
en række markedsførignsmateriale. 3PART har hjulpet med
både manuler, roll ups, flyers mv. Sidst men ikke mindst mangler
iV-GO nu en hjemmeside, hvor danske som udenlandske
brugere kan læse meget mere om OSAA Innovation og iV-GO.

Løsning:
Intuitiv, brugervenlig, elegant og moderne hjemmeside,
baseret på flotte unikke billeder af et nyt og banebrydende
produkt. Overblik over distrubutøre, Q&A afsnit, billed og
videomateriale er med til at samle siden som det lektikon
omkring iV-GO den er.

Proces:
OSAA Innovation og 3PART startede processen ud med flere
forskellige photosessions, blandt andet på Skejby Sygehus og
Navitas i Århus. Billede og tekstmateriale var fundament for
det nyopstartede fundament, wireframes. En hurtig proces
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Resultat:
•
•
•
•
•

Wireframes og opbygning af hjemmeside fra bunden
Elegant og brugervenligt design af hjemmesiden
Prototype til eksperttest
Farvepalette og ikondesign
Support og egen CMS adgang

Information stort som småt findes, i letlæselige små afsnit, med
selvforklarende store billeder.
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