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Procedure ‘van opdracht tot ontwerp’

The Netherlands

m +31 (0)6 511 40 629

Briefing en debriefing

t +31 (0)24 324 34 46

- Informatie over de opdrachtgever;
- Informatie over de doelgroep (in of extern gebruik, profit of non-profit, visuele instelling);

@ info@stilus-go.nl

- Communicatiedoelstelling (imago, informatieoverdracht, boodschap, verwachte actie);

i www.stilus-go.nl

- Communicatie platvormen (website (online), papieren dragers(offline));
- Stroomschema navigatie website.

NL 64 ABNA 062.52.09.028

- Geïmplementeerde functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld mailchimp etcetera.

KvK Nijmegen: 09126998

- Search and Engine Optimalistion(SEO) d.m.v. Google Analytics, Search Console,
Fast Analyzer.
- Richtlijnen voor tekst en vormgeving (communicatie-strategie: kleur, typografie,
consistentie);
- Richtlijnen fotografie/illustraties; online actualisering bij websites.
- Budget of budgetindicatie (reële inschatting budget in relatie tot de opdracht);
- Tijdsplanning (schriftelijk vastgelegd met deadlines);
- Contactpersoon en beslissingsbevoegdheid.

Offerte/overeenkomst
- Geeft op basis van aard, uitvoering en specificaties van de opdracht een opgave van de
kosten;
- Vastgelegd wordt welke afspraken er zijn gemaakt;
- Stilus stuurt of mailt u de overeenkomst waarin alle werkzaamheden en presentaties
nauwgezet en voorzien van een planning zijn vastgelegd.

Research
- Soms is grondige research nodig. Deze kan ook betrekking hebben op de keuze van
het meest geëigende medium;
- Deze fase levert de criteria waaraan het on- offline ontwerp getoetst zal worden;
- Indien dit leidt tot onverwachte uitkomsten zal overleg met de opdrachtgever gepleegd
worden.

Ontwerp
- Schetsontwerp(en) (papieren en/of digitale visualisering van de opdracht) inclusief
stroomschema(navigatie) als het om webontwerp gaat;
- Fundamentele gedachtenwisseling met opdrachtgever;
- Keuze en goedkeuring ‘on- offline ontwerp’ (eventuele aanpassingen, zitten we op het
goede spoor);
- Definitief ontwerp (point of no return, opdrachtgever staat voor 100% achter het ontwerp
en geeft akkoord).

Correcties
U vult zelf de website met content (tekst en beeld)? ) Of laat u dit over aan een tekstbureau
en/of medewerker die de dagelijkse redactionele verantwoording voor het actualiseren van

Op alle overeenkomsten zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing
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de website draagt. Uiteraard nemen wij deze taak ook graag op ons. De praktijk leert dat dit
uiteindelijk sneller gaat.
- Voor publicatie worden tekstcorrecties doorgevoerd.
- Na de (tekst)correcties krijgt de opdrachtgever van Stilus een PDF of een update van
de website middels een URL(link via mail). Overtuigd dat de correcties goed zijn geeft
beslissingsbevoegde via de mail akkoord.

Presentatie
- Het on- of offline ontwerp wordt gepresenteerd middels het medium waarvoor het
uiteindelijk ontworpen is. De aanwezigheid van alle beslissingsbevoegden wordt op
prijs gesteld;
- Stilus Grafisch Ontwerp werkt (als het om drukwerk gaat) met een zo nauwkeurig
mogelijke kleurenproef. Weergave van websitekleuren (HTML kleuren); beeldschermen zijn doorgaans niet gekalibreerd, vertonen ook onderling kleur- en contrast
verschillen. Browsers zoals Chrome en Safari laten onderling ook kleurverschillen zien.
- Wij adviseren bij ‘hoogwaardig’ drukwerk, altijd vooraf een irisproef te maken.
- Bij print, zijn doorgaans de pms kleuren (enkele uitgezonderd), bij benadering gelijk
aan het uitgangsmateriaal.
- Bij PMS kleurgebruik worden kleurstalen ter controle op de presentatie geplakt.

Correcties 2
- Na goedkeuring, zet de beslissingsbevoegde een paraaf in de marge van het ontwerp of
stuurt een schriftelijk akkoord per mail. (overtuigd dat alles goed is).
- Na deze tekstcorrecties, krijgt opdrachtgever van Stilus een nieuwe link of bestand
aangeboden. Overtuigd, dat alle correcties goed zijn doorgevoerd kan er
via de mail akkoord worden gegeven.
Nadat de bestanden bij de drukker zijn aangeboden, wordt er door de drukkerij
een PDF gestuurd naar Stilus. ‘Dit is een extra laatste controle’. De beslissings
bevoegde ontvangt deze PDF en contoleert deze alvorens het document in productie
wordt genomen.

Onlinegang website of drukwerkproductie
- Tenzij anders is overeengekomen draagt Stilus-go zorg voor de onlinegang. Wij bieden
verschillende hostingpakketten aan.
- Directe communicatie tussen leveranciers van on- en offline diensten en Stilus-go,
zorgt voor continüiteit en kwaliteit. De zogenaamde ‘vinger aan de pols’.
- Na akkoord van de beslissingsbevoegde(n) gaat de site met de daaraan gelieerde
algemene voorwaarden bno online; het drukwerk in productie.
Er zijn meerdere ontwerpmogelijkheden(parallax en responsive) om een website te bouwen. Al onze websites worden responsive geleverd. Dit is een techniek die er voor zorgt dat
de website op smart-phones, tablets, laptops alsook op desktop beeldschermen correct
worden weergegeven.

