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Hvordan laver vi brugerflader i dag?



Større krav til maskinen

Ligegyldigt om vi har en smartphone 

eller som her en ladestander

• Så forventer vi, at det ser godt ud, men 

måske endnu vigtigere er, at det er enkelt i brug

• Da mange af vores maskiner i dag bliver styret via et HMI, er det 

absolut nødvendigt at interaction er så tydeligt som muligt

• I vores dagligdag forventer vi ikke at skulle bruge en manual



Kan man forbedre sin maskine
med et godt HMI design?

Hvad er det for punkter, som vi typisk ønsker at forbedre?

• Hurtigere og mere enkel betjening (opgaven i fokus)

• Hurtigere oplæring på maskinen

• Færre fejlbetjeninger



Agenda

Hvordan laver vi brugerflader i dag? 

Kan man forbedre sin maskine med et godt HMI-design?
UX-design vil ofte være svaret
Hvordan er designprocessen

Hvordan kommer du så i gang? 
Selvstudie: Hvor finder vi materialer
Ekstern hjælp: Duckwise



UX



UX?

Det er som så meget andet en forkortelse for:

USER EXPERIENCE

eller på almindelig dansk brugeroplevelse



Eksempel:

Samme funktionalitet i nyt design



SIMATIC HMI

Hvor meget kan vi overskue på en gang?
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Processer

Saml en gruppe af brugere

Vi taler behov 

Vi skal involvere alle 

Der er ingen forkerte løsninger eller svar

Vær opmærksom med både dine øjne og ører

Alle byder ind (uden at andre afbryder) - ingen udbrud med at 

”det har vi prøvet før”!



Design og brugervenlighed

DESIGN
Farver, ikoner, fonte, etc.

KOMPOSITION
Billedtyper, navigation, etc.

STRUKTUR
Informationsarkitektur, bruger-flow

FOKUS
Brugerområder, målgruppe

STRATEGI
Use cases, kundekrav

Et bedre HMI i 5 steps



Design og brugervenlighed

STRATEGI
Use cases, kundekrav
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1. STRATEGI

Opgaven, der skal løses

Funktionsbeskrivelse 

Indsamling af krav fra virksomheden

Interviews / research

"Hvad har operatøren brug for?"

Definition af use-cases til drift
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1. STRATEGI - eksempel
Enkelt produktionsoverblik -

vis hvor godt vi kører 

(ikke PI diagrammer)

Maks 5 klik med musen

Dynamisk sprogskifte

Piktogram fremfor tekst

Tilstandsbaseret alarmfiltrering 



Design og brugervenlighed

FOKUS
Brugerområder, målgruppe

Et bedre HMI i 5 steps



2. FOKUS
Definer hvor det skal bruges
Indendørs, meget lys, aflæs på lang afstand (kun tilstande kan ses)

Lystårn

Definer målgruppen
Vedligehold

Operatører

PLC-programmer (internt og eksternt)

Betjening med handsker
Måske

Prioritér brugerscenarier
…



2. FOKUS - eksempel



Design og brugervenlighed

STRUKTUR
Informationsarkitektur, bruger-flow

Et bedre HMI i 5 steps



3. STRUKTUR

Informationsarkitektur

Hvad og hvilke informationer er nødvendige

Design "user-flow" 



3. STRUKTUR - eksempel

Billed fra 

teknologi obj



Design og brugervenlighed

KOMPOSITION
Billedtyper, navigation, etc.

Et bedre HMI i 5 steps



4. KOMPOSITION

Definition af skærmtyper (designmønstre)

Sammensætning og hierarki af skærme

Hvilke objekter skal der bruges til hvilke handlinger

(interaktion)



4. KOMPOSITION - eksempel



Design og brugervenlighed

DESIGN
Farver, ikoner, fonte, etc.

Et bedre HMI i 5 steps



Definition af farver

(retningslinjer for virksomhedsdesign)

Definition of ikoner

Design af objekter

Grafisk bearbejdning af skærmene

5. DESIGN



5. DESIGN - eksempel
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5. DESIGN - eksempel
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Selvstudie

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/simatic-hmi/hmi-design-workbook.html





Den industrielle revolution









Redesign af HMI 
Design med fokus på opgaver og behov
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