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Tittel
Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra
og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært
bransjens standard for dummytekst helt siden
1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en
mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar
av en bok.

Check.

eFakturas visuelle identitet er selskapets ansikt utad.
Den skal gi et klart og tydelig inntrykk av hvem avsenderen er gjennom kombinasjonen
farger, typografi, foto og tekst. Tydelige, rene flater med relevante tekstbudskap kjennetegner oss.
Kontroll, enkelt, trygt, sikkert, heldigitalt, oversiktlig og solid er stikkord for identiteten,
og er det vi ønsker å formidle til alle som bruker eller ønsker å bruke eFaktura.
Når du bruker eFaktura kan du være helt sikker på at regningen er betalt og i orden.
Dette ønsker vi at den visuelle identiteten skal gjenspeile.

Profilen på 1-2-3

Farge

Tilleggselementet «Check!»

Vår profil består av
• Logo
• Fargepalett
• Typografi
• Tilleggselementet «Check!»
• Tekstbudskap
• Pay-off

Typografi

Tekstbudskap

No KID-ing.
Logo

Pay-off

Logo
Vår logo brukes i blått eller hvitt.
Det er ikke tillatt å endre logo, farger på
logo eller størrelsesforhold på noen måte.
Logo kan lastes ned her.
Logo
Primærlogo. Brukes på lyse flater.
Logo negativ
Primærlogo. Brukes på mørke flater.

Logo

Logo negativ

Logo boks

Logosymbol
N.B! brukes kun av bankene i deres betalingsløsninger

Logo boks
Brukes på lyse flater der det er hensiktsmessig for at logoen skal stå tydelig fram.
Logosymbol
N.B! Symbolet skal kun brukes i bankenes
egne betalingsløsninger. Symbolet sendes til
bankene sammen med resten av eFakturas
markedsmateriell med forklaring til bruk.

Logo
Feil bruk av logo
Det er ikke tillatt å endre logo, farger på logo
eller størrelsesforhold på noen måte, eller
tillegge logo andre effekter som gradering,
struktur eller andre elementer.
Logo skal alltid plasseres med rikelig «luft»
rundt, og aldri tett sammen med andre
profilelementer.

Fargepalett
Vår fargepalett signaliserer kontroll,
enkelhet, teknologi og soliditet.
Trykksaker
Fargegjengivelse blir mest lik skjermfargene
ved bruk av PMS-fargene. Bruk derfor
PMS-farger til trykksaker.
Papirkvalitet
Papir for trykksaker bør være et matt,
ubestrøket, hvitt papir som f.eks
Scandia 2000.

Blå
PMS 2767
CMYK 100 / 80 / 10 / 77
RGB 0 / 0 / 70
HEX 000046

Grønn
PMS 7487
CMYK 37 / 0 / 58 / 0
RGB 170 / 255 / 150
HEX aaff96
Lyseblå
PMS 2995
CMYK 86 / 8 / 0 / 0
RGB 0 / 159 / 218
HEX 009fda
Hvit
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HEX ffffff

Typografi
Adelle Sans er vår profilfont og brukes
i all kommunikasjon internt og eksternt.
Fonten er tilgjengelig for web og andre
digitale flater.

Adelle Sans light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?
Adelle Sans regular

Lisens for fonten kan lastes ned her.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?
Adelle Sans Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?
Adelle Sans bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?
Adelle Sans Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?

Aa

No KID-ing.
Check! KID
Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst
fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum
har tålt tidens tann usedvanlig godt,
og har i tillegg til å bestå gjennom fem
århundrer også tålt spranget over til
elektronisk typografi uten vesentlige
endringer.
Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i
1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og
senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk
nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.

Typografi
Dersom ikke Adelle Sans kan benyttes
på digitale flater skal Arial brukes i stedet.
Denne er tilgjengelig som systemfont
på alle plattformer.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890@§»#$%&?

Tilleggselement «Check!»
Ikonet «Check» er vårt tilleggselement og signaliserer orden, oversikt og godkjent faktura.
Tilleggselementet skal kun brukes i variantene
og fargekombinasjonene som er vist her.

Ikon «Check!»

«Check!»

Tilleggselement «Check!»
Tilleggselementet skal kun brukes
i fargekombinasjonene som er vist her.

Tekstbudskap
Vår visuelle identitet er støttet og forsterket
av et enkelt og tydelig tekstlig uttrykk.
Tekstbudskapene handler om KID-nummeret,
som ikke er nødvendig å taste når man
bruker eFaktura.
KID-setningene er på engelsk og norsk.
Mest på engelsk, men så enkle at alle
forstår – og smiler av. Setningene gir
humor til et produkt som man vanligvis
ikke tenker på som særlig morsomt, og
som også appellerer til yngre målgrupper.
Sammen med den visuelle identiteten
kan setningene brukes i alle anledninger
og i alle kanaler.

Livet er kort. KID-nummeret langt.
You are not a KID anymore.
Leave those KIDs alone.
Vi holder styr på KIDsa.
La KIDsa klare seg selv.
New KID on the block.
Fått nok av KIDsa?
Don’t KID yourself.
Tired of the KIDs?
Are you KID-ing?
No KID-ing.

Payoff
Vår payoff er «Utfylt og klar i nettbanken».
Den kan brukes løsrevet eller sammen
med eFakturas logo.
Logo og payoff er to selvstendige elementer
som helst brukes hver for seg. I visse sammenhenger, f.eks i merkevarebyggende kampanjer
eksternt, kan det være hensiktsmessig at de
står samlet som ett element, da brukes kun
varianten som vist her.

Payoff

Payoff skal alltid stå på én linje.
Payoff kan lastes ned her.
Logo med payoff kan lastes ned her.

Logo med payoff

Illustrasjon/animasjon
Vår profil får liv gjennom animasjoner.
Animasjonsfilmene kan brukes i all kommunikasjon internt og eksternt. Tilleggselementet
«Check» er en karakter med energi, liv,
personlighet og humor, men som alltid
ender opp i det sikre og solide.
eFakturas visuelle univers
• Har kun eFakturas fargepalett
• Er basert på grunnformene sirkel,
trekant og kvadrat
• Har enkel 3D-effekt mot rene flater
Animasjonsfilmene kan lastes ned her.

Payoff
Feil bruk av payoff
Når payoff brukes sammen med payoff skal
denne alltid plasseres under logo, og med lik
bredde som logo.

Utfylt og klar i nettbanken din

Utfylt og klar
i nettbanken din

Payoff skal alltid skrives på én linje i fonten
Adelle Sans Light Italic.
Logo med payoff kan lastes ned her.
Payoff kan lastes ned her.

Utfylt og klar
i nettbanken din

Utfylt og klar
i nettbanken din

Profilen i bruk – tekstbudskap

No KID-ing.

Livet er kort.
KID-nummeret langt.

No KID-ing.
Are you KID-ing?

Vi holder styr på KIDsa.

Profilen i bruk – tekstbudskap

No KID-ing.

Livet er kort.
KID-nummeret langt.

No KID-ing.
Are you KID-ing?

Vi holder styr på KIDsa.

Mottaker

Mottakers

Belast mitt

Jeg øn

Navn
Adresse
Postnumm

Sted/dato

Markedsmateriell til bankene
Det er laget markedsmateriell bankene
kan bruke overfor sine kunder:

Giro

Svarslipp

1240 x 148

1122 x 295

No KID-ing.

• Logo
• Bannere
• DM til fakturaen
• Animasjonsfilmer

Få heller regningen rett i nettbanken.

Leave those KIDs alone.

Markedsmateriellet kan lastes ned her.

Livet er kort. KID-nummeret langt.

Bannere

Logo

Ja, tick.

Ja, tick.

Jeg vil gjerne ha regningen som eFaktura.

Jeg vil gjerne ha regningen som eFaktura.

Vil du slippe å få regningene på papir i postkassen?
Logg inn i nettbanken din og tegn avtale der.

Vil du slippe å få regningene på papir i postkassen?
Logg inn i nettbanken din og tegn avtale der.

Du slipper å taste KID-nummer,
kontonummer og beløp.

Du slipper å taste KID-nummer,
kontonummer og beløp.

DM til fakturaen

Animasjonsfilmer

Profilen i bruk – efaktura.no

Utfylt og klar i nettbanken

Om oss

Inngå avtale om AvtaleGiro og eFaktura
Utsteder
Utvikler
For deg som tilbyr eFaktura eller ønsker å gjøre det

For deg som skal sette opp tekniske løsninger
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klikk her

Utsteder
Klikk her

LOGG IN MED BANKID

Utvikler
Kom i gang

Klikk her

1

2

3

Lorem Ipsum er rett og slett
dummytekst fra og for trykkeindustrien.

Lorem Ipsum er rett og slett
dummytekst fra og for trykkeindustrien.

Lorem Ipsum er rett og slett
dummytekst fra og for trykkeindustrien.

2.4

Xxxxxxxxxx

millioner mennesker bruker
eFaktura daglig

Lønnsomhetskalkulator

47%

Hva kan du spare med eFaktura?

I
Antall fakturaer per år

+

I
Portokostnader per år

=

er vanlig utnyttelsesgrad
i forsikringsselskap

I
Besparelser per år

27.855.987

Animasjon – No KID-ing

Profilen i bruk – Giveaways ballonger (hvite og grønne)

No KID-ing.

Blås i KIDsa.

Profilen i bruk – Giveaways notatbok

No KID-ing.
Just writing.

eier denne boka

You are not a KID anymore.

Profilen i bruk – Giveaways handlenett
Handlenett

lokk

to the KIDs.

Kortholder for mobil

Profilen i bruk – Giveaways paraply

Paraply

Kortholder for m

Profilen i bruk – Giveaways
Pussemerke for mobil

Sticky note notatblokk

Don’t stick to the KIDs.

Kortholder for mobil

Pussemerke for mobil

Paraply

Kortholder for mobil

Handlenett

Profilen i bruk – Giveaways
Sticky note notatblokk

Don’t stick to the KIDs.

Sticky note notatblokk

Click-clack minteske

No KID-ing.

Kortholder for mobil
Penn

Logosymbol
Kortversjon av logo
Symbolet skal kun brukes der logo ikke
kan brukes, f.eks i bankenes egne betalingsløsninger. Symbolet sendes til bankene
sammen med resten av eFakturas
markedsmateriell med forklaring til bruk.

Eksempel fra DNBs betalingsløsning

Co-branding – Felles landingsside
Eksempel på landingsside der eFaktura
og AvtaleGiro står sammen i Nets’ visuelle
identitet.

Gjør betalingene enklere.
Velg din bank
Logg deg inn med BankID og få full oversikt over regningene som du kan motta
som eFaktura og de du kan betale med AvtaleGiro.
Dukker ikke banken din opp?
Logg deg inn i din egen nettbank.

Logg inn med BankID

Co-branding –Bank (eksempel)
Eksempel på co-branding fra bank (DNB)
der eFaktura og AvtaleGiro står sammen.

Tittel
Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra
og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært
bransjens standard for dummytekst helt siden
1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en
mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar
av en bok.

Kontakt oss.
eFaktura
nina.engum@mastercardpaymentservices.com
efaktura.no

