


Główne elementy logo
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Sygnet Typografia



Warianty kolorystyczne
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Wersja podstawowa Wersja achromatyczna Wersja achromatyczna na kolorze



Pole ochronne
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Szerokość pola ochronnego wyznacza moduł wysokości litery „T” w napisie Amodit



Nieprawidłowe wykorzystanie logo
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Deformacja Obrót Wersja pionowa Za blisko innych elementów

Źle dobrana wersja kolorystyczna Rozpraszający pa�ern w tle Rozpraszające zdjęcie w tle Kolor tła spoza palety barw



Paleta barw
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Paleta głównaPaleta główna

#FC4C02
RGB: 252 76 2
CMYK: 0 85 100 0

#FFFFFF
RGB: 255 255 255
CMYK: 0 0 0 0

#1C1C1C

#333333

#1C1C1C
RGB: 28 28 28
CMYK: 72 68 67 88

#D3D3D3

#E9E9E9

#FFFFFF

#FC4C02

Paleta rozszerzona

#FC6729

#FD824E #494949



Typografia podstawowa i uzupełniająca

Open Sans Bold 700

WIELKIE LITERY

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

MAŁE LITERY

abcde fgh i j k lmnopqrs tuvwxyz

ZNAKI DIAKRYTYCZNE

ąęćśź żń łó

123
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Open Sans SemiBold 600

WIELKIE LITERY

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

MAŁE LITERY

abcde fgh i j k lmnopqrs tuvwxyz

ZNAKI DIAKRYTYCZNE

ąęćś ź żń łó

123

Open Sans Regular 400

WIELKIE LITERY

ABCDEFGH I J KLMNOPQRSTUVWXYZ

MAŁE LITERY

abcde f gh i j k lmnopqr s tuvwxyz

ZNAKI DIAKRYTYCZNE

ąęć ś ź żń ł ó

123

Krój pisma nagłówków (headline)



Typografia podstawowa i uzupełniająca

Lato Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque id nisi
semper lorem facilisis luctus. Maecenas sit amet erat id nulla pharetra pharetra.
Fusce congue vul-putate nibh id convallis. Morbi et ligula tortor. Nulla ac mattis
ipsum, at dapibus nibh. Vestibulum odio nulla, dignissim ut urna sed, euismod
mattis risus. Etiam sodales convallis odio, sodales aliquet orci malesuada quis. Sed
sol-licitudin, tortor id lobortis fringilla, dolor tortor pretium erat, ac ultrices
neque nunc sit amet odio. Quisque eu enim sit amet massa eleifend tincidunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque id nisi
semper lorem facilisis luctus. Maecenas sit amet erat id nulla pharetra pharetra.
Fusce congue vul-putate nibh id convallis. Morbi et ligula tortor. Nulla ac mattis
ipsum, at dapibus nibh. Vestibulum odio nulla, dignissim ut urna sed, euismod
mattis risus. Etiam sodales convallis odio, sodales aliquet orci malesuada quis. Sed
sol-licitudin, tortor id lobortis fringilla, dolor tortor pretium erat, ac ultrices
neque nunc sit amet odio. Quisque eu enim sit amet massa eleifend tincidunt.

Lato Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque id nisi
semper lorem facilisis luctus. Maecenas sit amet erat id nulla pharetra pharetra.
Fusce congue vul-putate nibh id convallis. Morbi et ligula tortor. Nulla ac mattis
ipsum, at dapibus nibh. Vestibulum odio nulla, dignissim ut urna sed, euismod
mattis risus. Etiam sodales convallis odio, sodales aliquet orci malesuada quis. Sed
sol-licitudin, tortor id lobortis fringilla, dolor tortor pretium erat, ac ultrices
neque nunc sit amet odio. Quisque eu enim sit amet massa eleifend tincidunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque id nisi
semper lorem facilisis luctus. Maecenas sit amet erat id nulla pharetra pharetra.
Fusce congue vul-putate nibh id convallis. Morbi et ligula tortor. Nulla ac mattis
ipsum, at dapibus nibh. Vestibulum odio nulla, dignissim ut urna sed, euismod
mattis risus. Etiam sodales convallis odio, sodales aliquet orci malesuada quis. Sed
sol-licitudin, tortor id lobortis fringilla, dolor tortor pretium erat, ac ultrices
neque nunc sit amet odio. Quisque eu enim sit amet massa eleifend tincidunt.
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Krój pisma ciągłego (body text)



Typografia systemowa

Source Sans Pro Bold 700

WIELKIE LITERY

ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ

MAŁE LITERY

abcde fgh i j k lmnopq r s t uvwxyz

ZNAKI DIAKRYTYCZNE

ąę ć ś ź żń ł ó

123
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Source Sans Pro Regular 400

WIELKIE LITERY

ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ

MAŁE LITERY

ab cde f g h i j k lmnopq r s t u vwx yz

ZNAKI DIAKRYTYCZNE

ąę ć ś ź ż ń ł ó

123

Krój pisma wykorzystywany w systemie Amodit



Elementy graficzne

Do uzupełnienia kompozycji grafik można wykorzystać
określone elementy graficzne. Należą do nich:

•wzór (pa�ern) złożony z uporządkowanych, powtażających
się elementów inpirowanych grotem strzałki z logo Amodit

•Kontury sygnetu
•Tekst w formie przycisku
•Punktory listy w formie grotów inspirowanych logo
• Linearne ikony
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Pa�ern Pa�ern zredukowany
do wykorzystania w narożniku

Kontur sygnetu Tekst w formie przycisku

Punktory listy Linearne ikony

ZOBACZ WIĘCEJ

Tekst

Tekst

Tekst



Layout

•Wszystkie materiały graficzne muszą posiadać logo
umieszczone w prawym górnym narożniku.

• Istotna treść powinna być oddalona od krawędzi o minimum
1/20 długości krawędzi materiału

• Jako tło można wykorzystać pomarańczowy prostokąt, pod
warunkiem że nie zajmuje on większości powierzchni grafiki

•Grafika może być podzielona na obszary z różną treścią w
proporcajch 1:1 lub 1:2
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Margines

Logo



Materiały graficzne
Wskazówki i przykłady dotyczące projektowania materiałów graficznych dla Amodit



Stwórz cyfrowy
ekosystem

ZOBACZ WIĘCEJ

Definiuj procesy biznesowe

Twórz raporty

Kontroluj obieg dokumentów

Monitoruj zadania

Materiały mogą być ilustrowane za pomocą izometrycznych
grafik lub abstrakcyjnych kompozycji. Należy zachować
limit jednej dominującej grafiki w jednej sekcji/materiale.
Materiały z ilustracją mogą być uzupełniane ikonami.

Uwagi:
•Kolor pomarańczowy i jego odcienie są kolorem wiodącym
•Grafiki nie posiadają własnego, pełnego tła
•Grafiki nie prezentują wektorowych sylwetek ani twarzy
ludzi

Słowa kluczowe: abstrakcyjny, izometryczny, czysty, cyfrowy, wektorowy

13

1. Wykorzystanie ilustracji

Stwórz cyfrowy
ekosystem

ZOBACZ WIĘCEJ

Definiuj procesy biznesowe

Twórz raporty

Kontroluj obieg dokumentów

Monitoruj zadania

Błędne ilustracje

Grafika 2D Sylwetki wektorowych postaci Niewłaściwy kolor



Zastąp stosy
dokumentów
jednym systemem Amodit

Zastąp stosy dokumentów
jednym systemem amodit

ZOBACZ WIĘCEJ

Zastąp stosy dokumentów
jednym systemem amodit

ZOBACZ WIĘCEJ

Zastąp stosy
dokumentów
jednym systemem Amodit

2. Wykorzystanie zdjęć

Materiały mogą być uzupełnione zdjęciami. Zdjęcia należy
dobierać tak, aby dobrze ilustrowały komunikat zawarty na
materiale. Zdjęcia można wykorzystywać w formie
pełnokolorowych kadrów lub w formie tła.

Uwagi:
•Nie należy docinać zdjęć do kształtów innych niż
prostokątne

•Zdjęcia w tle muszą poktywać całą powierzchnie materiału
• Zdjęcia w tle muszą być utrzymane w skali szarości i
ukryte pod jasną lub ciemną nakładką, zapewniającą
odpowiedni kontrast względem treśli

•Nie należy ukrywać zdjęć pod pomarańczową nakładką
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ZOBACZ WIĘCEJ



3. Wykorzystanie elementów graficznych

Kontroluj obieg
wszystkich dokumentów

Przygotuj się na KSeF
razem z systemem Amodit

Przygotuj się na KSeF
razem z systemem Amodit

ZOBACZ WIĘCEJ

Kontroluj obieg
wszystkich dokumentów

ZOBACZ WIĘCEJ

Kompozycję materiałów można uzupełnić o wskazane
elementy graficzne bazujące na konturach sygnetu lub
powtarzalnym wzorze grotu.

Uwagi:
•Dodatkowe elementy graficzne nie mogą dominować nad
treścią materiału

•Kontury sygnetu mogą być użyte jako zdjęcie w tle
•Kontury sygnetu mogą wychodzić poza materiał
• Powtarzalny wzór grotów powinien przylegać do
marginesów materiału
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4. Wykorzystanie mockupów produktu

Kontroluj obieg
wszystkich dokumentów

ZOBACZ WIĘCEJ

Kontroluj obieg
wszystkich dokumentów

ZOBACZ WIĘCEJ

Materiały mogą być opierane o mockupy z widokami
systemu Amodit. Widoki mogą być prezentowane zarówno
na ekranie komputerowym, jak i na ekranach urządzeń
mobilnych. Można prezentować widoki na kilku
urządzeniach na raz w ramach jednego materiału.
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