Nexius Branding Guide

Bevezetés
A Nexius rendszerében a kurzusok belső oldalai és a hozzájuk kapcsolódó ajánlatok és ajánlatcsomagok általános megjelenése a megrendelő céges arculatához, azaz brandjéhez illeszthető.
A brandesítéshez képek tölthetők fel, illetve színek határozhatók meg, melyek a tanulók felé
való megjelenítéskor a megrendelő brand-jének világát tükrözik. Ennek eredményeként a kurzus, az ajánlatcsomagok és a konkrét ajánlatok adatainak tanulmányozásakor a tanuló érzékeli, hogy a kurzus és a brand összetartoznak.
A brandesítésnek két szintje van:
•
•

Kurzusok egyszerű brandesítése (alapszintű brandesítés)
Ajánlatcsomagok / ajánlatok brandesítése (a kurzus brandesítésére épülő, azt bővítő, a
kapcsolódó ajánlatcsomagokat és ajánlatokat is magában foglaló brandesítés)

Megjegyzés: Amennyiben a kurzushoz ajánlatcsomag is tartozik, a kurzusnak publikusan
elérhető oldala is van, amely akkor is megjeleníthető, ha a tanuló még nem regisztrált a Nexius
rendszerbe.
Az alábbiakban bemutatjuk a brandesítési szintjeit és követelményeit.

Kurzus egyszerű brandesítése
Az egyes kurzusok a tanulók felé történő megjelenítése akkor is brandesíthető, ha a beiratkozás nem ajánlaton keresztül történik, ha nincsenek ajánlatcsoportba szervezve.
Az adott kurzushoz feltölthető egy logó, egy
kurzus kép, valamint meghatározható egy elsődleges és egy másodlagos, a megjelenítést
szabályozó szín.

Szükséges arculati elemek
Logó
Vektorgrafikus formátum szükséges.
Kurzuskép
Minimum 900 pixel széles, fekvő tájolású kép.
Elsődleges szín:
A partner/kurzus brandjének megfelelő szín,
a fejléc és a gombok, linkek kapják.
Másodlagos szín:
Alapértelmezésben narancs (#f5a622),
kiemelések, kiemelt információkat
tartalmazó szövegek kapják.

Ajánlatokkal rendelkező kurzusoldal
alapértelmezett megjelenése

Figyelem! Ügyelni kell arra, hogy ne olyan
színek kerüljenek meghatározására, amelyek
használata átszínezett elemek olvashatóságát
akadályozza, valamint ajánlatos ellenőrizni a
kurzus brandesítéssel kialakított összképét
világos és sötét módban is.
Megjegyzés: A betűszín a kiválasztott elsődleges brand színhez automatikusan illeszkedik, ezt külön szabályozni nem lehet.

Ajánlatokkal rendelkező kurzusoldal
brand-megjelenítéssel

Ajánlatcsomagok és ajánlatok brandesítése
A Nexius rendszerben a kurzusokhoz választható egyik beiratkozási forma a kurzusokhoz
kapcsolt ajánlat. Az ajánlatok biztosítják azt a lehetőséget, hogy a megrendelő egy adott kurzust esetenként különböző üzleti és tanulmányi feltétellel ajánlhasson ügyfelei számára.
Az ajánlatokat ajánlatcsomagokba lehet
szervezni.
Egy adott kurzushoz több ajánlatcsomag is
tartozhat, melyek mindegyike több ajánlatot
tartalmazhat.
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Amennyiben a kurzushoz ajánlatcsomag is tartozik, az ajánlatcsomag és az ajánlat oldalak biztosítanak lehetőséget arra, hogy a megrendelő saját brandjéhez illesztve hirdesse az adott kurzust.
Mivel egy kurzushoz több ajánlatcsomag is létrehozható, a képek segítségével egy kurzusnak
többféle megjelenítése is lehetséges. Eképpen megvalósítható pl.egy a piactérhez illő, a partner honlapjával harmonizáló, vagy akár egy külön a kiemelt üzleti partnereknek szánt ajánlatcsomag is.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kurzus belső oldalai t bemutató oldalak mellett a kurzusokhoz
kapcsolódó ajánlatcsomag és ajánlat oldalak is ugyanazzal az arculattal fognak megjelenni.
A kapcsolódó ajánlatcsomagok a kurzusnál megadott beállításoknak megfelelő színvilággal jelennek meg. A kurzus brandesítésének lehetőségein túl azonban esetükben megadható még:
•
•

további két nagyméretű kép (nyitó- és háttérkép), és
az adott kurzust bemutató további promóciós képek is elhelyezhetők.

Ajánlatokkal rendelkező kurzusoldal
alapértelmezett megjelenése

Ajánlatokkal rendelkező kurzusoldal brand-megjelenítéssel

Szükséges arculati elemek
Képek
Ajánlatcsomagnál kerülnek beállításra
Háttérkép
optimális méret: 1920x796 pixel
minimális méret: 1200x498 pixel
Nyitókép
Ezzel a képpel találkozik először a tanuló
a Piactéren.
minimális méret: 930x386 pixel
Promóciós képek
legalább 3 darab kép szükséges
minimális méret: 1024x768 pixel
Promóciós képeknél a „szöveges alternatívat” olvassa fel a felolvasó szoftver.

Színvilág
Kurzusnál kerül beállításra, onnan „öröklődik”
tovább.
Elsődleges szín:
A brandnek megfelelő szín.
A fejléc és a gombok, linkek színét határozza
meg.

Másodlagos szín:
Alapértelmezetten narancs (#f5a622).
Kiemelések, kiemelt információkat tartalmazó szövegek színét határozza meg.
Figyelem! A Kapcsolt ajánlatok oldalról kiindulva, az Ajánlat szerkesztésekor a fentieken kívül
minden egyes kapcsolt ajánlathoz is lehetséges még egy plusz kép hozzáadása.

Ajánlat részleteit bemutató oldal
brand megjenenítéssel

Ajánlat részleteit bemutató oldal
brand megjenenítéssel és egyedi
ajánlatképpel

A kurzus részleteit bemutató oldal
brand megjeneítéssel

Mobilbarát felületek
A Nexius többi tanulói felületéhez hasonlóan az ajánlatcsomag és ajánlat oldalak is reszponzívak, azaz maximálisan mobilbarát módon vannak megtervezve, így a tanulók bármilyen
eszközről kényelmesen tudják azokat használni.

Megjelenés a Piactéren
A Piactérre kerülnek ki azok a kurzusok, amelyekre a Nexius rendszer bármely felhasználója
beiratkozhat. A Piacteret és az ott megjelent tartalmat bejelentkezés után minden Nexius rendszerbe regisztrált felhasználó eléri, és böngészheti.

Ahhoz, hogy egy kurzus megjelenhessen a Piactéren, a következő feltételeknek kell eleget
tennie:
•
•
•

A kurzusra még be lehet iratkozni (Az olyan kurzusok ajánlatcsomag oldalais listázódik,
aminek a beiratkozási ideje még a jövőben van)
Tartozik hozzá olyan ajánlatcsomag, amely megjelenhet a piactéren
Tartozik a piactéren megjelenő ajánlatcsomaghoz olyan ajánlat, ami még érvényes vagy
a jövőben indul

Figyelem! Minden kurzus csak egyszer szerepelhet a Piactéren (egyszerre csak egy Ajánlatcsomagra lehet beállítani a Piactéren való megjelenést)
Megjegyzés: A Piacteret csak bejelentkezett felhasználók érhetik el. Ugyanakkor egy adott
kurzushoz tartozó ajánlatcsomag és a kapcsolt ajánlatok oldalait nem bejelentkezett felhasználók is megtekinthetik.

