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P R ES SI N FO RM A TI O N  
Ahrensburg, torsdag, 15. februari 2018 

  

Ny presentation av 
intelligenta automations- och 
ljuslösningar: Ny lansering av 
webbplatsen för ESYLUX 
Tillverkaren ESYLUX lanserar vid årets början en nydesignad webbplats, 
som fokuserar på ett modernt bildspråk, en klar, överskådlig struktur och 
förbättrad funktionalitet (användarvänlighet) 
 
Korta laddtider, användarvänlig navigation, överskådlig presentation av alla 

produkter – det här är endast några förutsättningar för en framgångsrik 

presentation online. För att anpassa den digitala närvaron till sina användares 

vanor och önskemål har tillverkaren ESYLUX gjort om sin webbplats från 

grunden.  

 

Bildspråk med stora bilder och enkel navigering 
Den nya startsidan välkomnar besökare med stora bilder och gör det omedelbart 

klart att det viktigaste hos ESYLUX är behovsstyrd automatisering och intelligent 

belysning. Inbjudande länkar leder snabbt och direkt till sidor, där lösningar och 

innovationer för produkter av motsvarande slag presenteras i detalj. "Förutom att 

uppnå en betydligt större användarvänlighet var synergin mellan automatisering 

och ljus helt klart fokus för det här projektet", säger Anne Spielberg, internationell 

marknadschef för ESYLUX. 

 

Inom området "Innovationer" erfar användaren hur ESYLUX förbättrar livskvalitet 

och energieffektivitet i kontorsbyggnader, skolor och vårdinrättningar. Det gäller 

från användningen av sensorteknik för behovsstyrd automatisering, till 

nätanslutningsbara belysningssystem och till de energieffektiva Human Centric 
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Lighting-systemen i SymbiLogic-tekniken. Under menyalternativet "Lösningar" 

finns konkreta exempel på användningsområden och planer för automatiserings- 

och belysningslösningar för specifika rumstyper – som kontorslandskap, 

möteslokaler och sanitetsutrymmen.  
 

Optimerat produktfilter ger större överblick 
När användaren rör sig på webbplatsen är det överskådliga menysystemet med 

horisontella listrutor i skärmens överkant mycket praktiskt. De som redan vet vilka 

produkter respektive produktegenskaper som behövs för ett konkret projekt, har 

dessutom stor nytta av det nya produktfiltret. Särskilt när det gäller de största 

kategorierna närvaro- och rörelsedetektorer, belysningssystem och infällda 

takarmaturer möjliggör detaljerad filtrering på önskade egenskaper en snabb 

identifiering av produkter som passar behoven. 

 

När man väl funnit passande produkter blir det sedan enklare att söka efter en 

installatör eller återförsäljare. ESYLOCATOR möjliggör en uppdaterad 

sökfunktion med hjälp av ett Google Maps-insticksprogram. Det går också att 

använda sitt postnummer för att snabbt hitta en leverantör i sin närhet. Vid behov 

fungerar det även med mobiltelefoner: Precis som den förra webbplatsen 

anpassar sig ESYLUX nya webbplats automatiskt till de vanligaste sätten att surfa 

på internet. 

 

 

  



 

 

Sidan 3 av 5 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och 

ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor 

och på vårdinrättningar. I centrum står enskilda människors önskningar och 

behov, och företaget värderar enkelt handhavande i produktlösningarna särskilt 

högt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som 

kunder och partner till den nästan 50-åriga erfarenheten av marknaden och 

ESYLUX personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som 

bedrivs vid det tyska sätet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de högsta 

kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar på fem kontinenter 

tillsammans med erfarna handelsföretag och är representerade i Europa, Asien 

och Oceanien med 12 dotterbolag. 

Mer information finns på www.esylux.com 
 
 
Presskontakt 

ESYLUX Sverige AB 

Peter Thelenius 

VD 

T +46 (0) 470 853 99 

F +46 (0) 470 853 53 

E peter.thelenius@esylux.com 

 
 
  

http://www.esylux./


 

 

Sidan 4 av 5 

 

Bilder och bildtexter (alla bilder: ESYLUX Sverige AB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemsida 
Bildspråk med stora bilder präglar ESYLUX nya webbplatsdesign 

 

 

 
Produktfilter 

Ett nytt produktfilter gör det möjligt att snabbt hitta passande automatiserings- och 

belysningslösningar 

 

https://www.esylux.de/fileadmin/_03-services/_01-press/2018/pd_basic_360i24/pd_basic_360i24.jpg
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Startsida 
Klart strukturerade startsidor presenterar nya produkter och deras fördelar enkelt 

och tydligt 
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