
Designmanual



Designmanual

Designmanualen er en guide for å ivareta Databeat.Nets vi-
suelle profil og skal følges av alle som omtaler selskapet og  
våre produkter/tjenester, i salgs- og opplæringsøyemed. Den 
skal sikre en tydelig og enhentlig kommunikasjon utad, slik at 
merkevaren er lett gjenkjennelig.

Har du spørsmål relatert til denne manualen, kontakt oss på 
marketing@databeat.net

Selskapet: 
Databeat.Net

Produkter: 
OMNI staves alltid med blokkbokstaver, uavhengig om 
OMNIkommer først eller sist i det sammensatte ordet.  

DatabeatOMNI
OMNIplay 3
OMNIstandard 
OMNIpro
OMNIenterprise
OMNIcontrol 

Logo
Når logoer vises på hvit bakgrunn skal de svarte logoene bru-
kes. Hvis logoene skal ligge på en farget bakgrunn eller et fo-
tografi, brukes svart eller hvit versjon, avhengig av hvor mørk 
bakgrunnen er. Det er viktig å velge den fargen som blir mest 
synlig. Logoene skal ikke fremstilles i andre farger uten avkla-
ring med markedsavdelingen i Databeat.Net.

Logoene skal ikke plasseres tett opptil andre logoer Det skal 
alltid være en avstand tilsvarende logoens høyde over og un-
der.  Stavelser 

Databeat skal aldri stå alene. Omtaler man selskapet så skal 
Databeat.Net brukes.  Eks: Databeat.Net utvikler publiserings-
løsning for infoskjermer (....)   Vår leverandør av programvare 
for Digital Signage, Databeat.Net, er et norsk selskap (....)

Omtaler man programvaren (produktet) skal DatabeatOMNI 
brukes. Eks: DatabeatOMNI - software for Digital Signage. (...) 
Verktøyet DatabeatOMNI (...)
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Farger
For grafiske elementer og bakgrunner i presentasjoner, landingssider, annonser (web og print) o.l anbefaler vi fargene under:

#eaeaea #d8b654 #7d7d7d #465a6e #27445f
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Primær font
Hovedfonten vår er Open Sans. Vi anbefaler bruk av Open 
Sans , men det er ikke et krav. Forhandlere/partnere bruker 
egen font der det er naturlig og de selv er avsender av infor-
masjon.

Sekundær font
Vår andre font er Din.
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ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefg
hijklnopqrstuvwxyzæøå1234567890!”#$%&/()=?

Open Sans Semibold

Slagord/Slogan
Slogan kan brukes fritt, 
men ikke slik at kommu-
nikasjon og avsender blir 
uklar. Plasseres der det 
er naturlig, eksempelvis 
i bunnfelt/ footer, eller 
under selskapets logo.

Når slogan vises på hvit 
bakgrunn skal den svarte 
slogan brukes. Hvis slo-
gan skal ligge på en far-
get bakgrunn eller et fo-
tografi, brukes svart eller 
hvit versjon, avhengig av 
hvor mørk bakgrunnen 
er. Det er viktig å vel-
ge den fargen som blir 
mest synlig.

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefg
hijklnopqrstuvwxyzæøå1234567890!”#$%&/()=?

Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefg
hijklnopqrstuvwxyzæøå1234567890!”#$%&/()=?

Din Regular

Selskap: 
C1: Hvit Databeat.Net 
C2: Svart Databeat.Net

Slogan:
S1: Hvit Difficult made simple
S2:  Svart Difficult made simple

Grafikk:
G1: Hvit fingerprint 
G2: Blå fingerprint
G3: Hvit plug&play
G4: Svart plug&play

Produktlogo: 
P1: Hvit DatabeatOMNI 
P2: Svart DatabeatOMNI
P3: Svart OMNIcontrol
P4: Svart OMNIplay3
P5: Svart OMNIstandard
P6: Svart OMNIpro
P7: Svart OMNIenterprise

Produktbilder:
PP1: OMNIstandard 
PP2: OMNIpro 
PP3: OMNIenterprise 
PP4: OMNIplay 3 (hardware)
PP5: OMNIplay 3 (box)
PP6: OMNIcontrol 
PP7: OMNIpublish
PP8: Software menu
PP9: Software widget

Innhold bildemappe


