Everfuel
App design

I samarbejde med Everfuel har 3PART designet udtryk og opbygning til appen der
styrer Everfuel’s brintstationer.
Everfuel stod med et behov om at supplere deres nyudviklede brintstationer, således
at brugere nemt og hurtigt kunne betjene tankstandere direkte fra en app i bilen eller
deres telefon.

www.3part.com

Aarhus +45 86 13 40 14

København +45 22 13 13 43

3PART A/S let’s innovate

Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behov

Fremtidens tankstationer - styret med et tryk
Moderne og interaktiv app - der styrer brintstationen

Projektet dækkede
•
Markedsanalyse
•
Brugerresearch
•
Workshopfacilitering
•
Konceptdesign & idekatalog
•
Prototypeudvikling
•
Ikonpakke
•
Designmanual
•
Overleveringsmateriale til udviklere
Udfordring
Everfuel er en virksomhed i fremdrift, der med deres nye
brintstationer indtar scenen som den nye brændstofdistrubutør.
3PART har i denne omværing hjulpet fra A-Z, med fysisk design
af brintstationer, markedsføringsmateriale og nu står udfordringen

www.3part.com

Aarhus +45 86 13 40 14

på en velfungerende og brugervenlig app. Appen skal kunne give
brugeren et overblik over nærtliggende brintstationer og betjene
disse.

Løsning
3PART designede en komplet app, med fokus på UI og UX,
således at det mødte design både rummede flotte og brugervenlige
løsninger, og samtidig sikrede kvalitet og funktionalitet.

Proces
I samarbejde med Everfuel foretog 3PARTs designteam grundig
research af både brugere og mulige løsninger på markedet. Formålet
med denne fase var at skabe et veldokumenteret grundlag for den
efterfølgende designspecifikation.

Løsningen findes i både App Store og Google Play og kan
downloades direkte til smartphones.

Med udgangspunkt i denne, blev der udviklet et idekatalog med
forskellige konceptretninger. Det valgte design blev herefter
viderebearbejdet og færdiggjort, hvorefter designet blev overdraget,
klar til konstruktion.
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3PART A/S let’s innovate

Resultater
•
Komplet UI & UX design
•
Designmanual
•
Ikonpakke + ikondesign
•
Prototype til overlevering

Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behov

