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Älykkäiden automaatio- ja 
valaistusratkaisujen uusi 
ilme: ESYLUXin 
verkkosivujen uudistus 
ESYLUX on nykyaikaistanut merkittävästi verkkosivunsa. Uusi asettelu ja 
suuret kuvat takaavat näytön optimaalisen käytön. Lopputulos on selkeä ja 
nykyaikainen ulkomuoto, myös mobiililaitteilla. Tuotevalikoiman uusi, 
intuitiivisempi navigointijärjestelmä ja selkeästi lyhyemmät latausajat 
takaavat verkkosivujen käyttäjäystävällisyyden. 
 
Suoraviivainen navigointi, selkeät kuvat kaikissa laitteissa ja lyhyet latausajat ovat 

onnistuneiden verkkosivujen keskeisiä vaatimuksia. Parantaakseen digitaalista 

tarjontaansa entisestään ESYLUX on nykyaikaistanut merkittävästi 

verkkosivujansa.  

 
Uusi asettelu hyödyntää koko näytön 
Asettelu koostuu nyt neljästä sarakkeesta, jotka täyttävät koko näytön leveyden. 

Tämän uuden asettelun ansiosta verkkosivut hyödyntävät jokaisen laitteen koko 

näytön, mikä on erityisen hyödyllistä mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla ja 

tableteilla, käytettävien verkkosivujen suunnittelussa. Asettelu mahdollistaa myös 

suurten kuvien käytön, joten verkkosivut ovat ulkomuodoltaan selkeät ja 

nykyaikaiset. Ulkomuodon vuoksi käyttäjät voivat havaita helposti kiinnostavaa 

sisältöä käyttämästään laitteestaan riippumatta. 

 

Tuotevalikoiman intuitiivinen ja kohdennettu navigointi 
Yksi tärkeimmistä verkkosivujen uudistuksen kohteista oli tuotevalikoiman 

navigointijärjestelmän parantaminen. Tämän uuden järjestelmän myötä 



  

 

 

 

esimerkiksi kaikki tuotteen tiedot näkyvät näytön yläreunassa, eli käyttäjän ei 

tarvitse avata alavalikoita. Sivun vierittäminen alaspäin avaa pienemmän kiinteän 

valikon. Valikossa on lisätietoja, ja käyttäjä voi sen avulla siirtyä nopeasti ja 

helposti tuotesivun eri osien välillä. Uusi pienkuvakevalikko tarjoaa nopean 

pääsyn tuotevideoihin ja -kuviin.  

 

Lisäksi päänavigointijärjestelmä on uudistettu, joten verkkosivuja on helpompi 

käyttää. ESYLUX on järjestänyt uudelleen navigointijärjestelmän elementtejä ja 

suorittanut lukuisia parannuksia, kuten yksinkertaistanut hakuprosessia 

tuotenumerolla ja avainsanoilla. Verkkosivujen käyttäjäystävällisyyttä on 

parannettu myös puuttumalla latausaikoihin – edelliseen versioon verrattuna 

verkkosivut latautuvat paljon nopeammin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Tietoja ESYLUXista – Performance for Simplicity 
ESYLUX kehittää, valmistaa ja jälleenmyy älykkäitä automaatio- ja 

valaistusratkaisuja, jotka parantavat elämänlaatua ja energiatehokkuutta 

toimistorakennuksissa, oppilaitoksissa ja lääketieteellisissä laitoksissa. Ihmisten 

vaatimukset ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa yrityksen toiminnassa. 

ESYLUX antaa suuren painoarvon erityisesti tuoteratkaisujensa yksinkertaiselle 

käyttöönotolle. ESYLUXin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin kuuluu 

tukkumyyjiä, asennusyrityksiä, sähkö- ja valaistusjärjestelmien suunnittelijoita ja 

arkkitehtejä, jotka luottavat yrityksen yli 50 vuoden kokemukseen alalla ja 

ESYLUXin asiantuntijoiden tarjoamaan yksilölliseen neuvontaan. Lisäksi ESYLUX 

täyttää korkeimmat tutkimuksen, kehityksen ja tuotannon laatuvaatimukset 

toimipisteessään Saksan Ahrenburgissa. Myyntiorganisaatiomme on 

maailmanlaajuinen: ESYLUX tekee yhteistyötä kokeneiden kauppakumppanien 

kanssa, ja sitä edustavat lukuisat jälleenmyyjät Euroopassa, Aasiassa ja 

Oseaniassa. 

Lisätietoja on osoitteessa www.esylux.fi 
 
 
Yhteyshenkilö lehdistölle 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Yritysviestinnän edustaja 

P +49 (0) 4102 88 880 2017 

F +49 (0) 4102 88 880 333 

S christian.schoeps@esylux.com 
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Valokuvat ja kuvatekstit 
 

 
ESYLUXin verkkosivujen uudistus Lähde: ESYLUX 
Intuitiivisempi navigointi, lyhyemmät latausajat ja mobiililaitteille optimoitu versio: 

ESYLUXin verkkosivujen upouusi ulkomuoto. 
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