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Tips til opbygning af hjemmeside med WordPress
1. Indledning
Hele dette afsnit er klippet fra:
http://www.webdesigner.dk/opret-en-hjemmeside/

Hvordan får jeg oprettet min egen hjemmeside?
Basalt set kræves tre ting for at du kan få oprettet din
egen hjemmeside online. Et domænenavn, et pålideligt
web-hotel og et administrationssystem.






Et domænenavn gør det let for dine brugere
at besøge din hjemmeside. F.eks. er
www.webdesigner.dk et domænenavn. At
have dit eget domæne er den absolut bedste
løsning.
En web-hotel udbyder er et firma der lejer
plads ud på deres servere så man kan få
adgang til din hjemmeside (eller blog) via
Internettet. Udbyderen sørger altså for at alle
kan få adgang til din hjemmeside 24 timer i
døgnet året rundt.
Et administrationssystem (som f.eks.
WordPress) søger for at du kan opdatere din
hjemmeside og at dit indhold i det hele taget
kan blive set af andre. Uden et
administrationssystem har du kun en tom
hjemmeside.

WordPress er et oplagt valg til din første
hjemmeside
Når det kommer til at oprette din egen hjemmeside er
WordPress et rigtig godt sted at starte. WordPress
giver dig både et overskueligt administrationssystem
og utrolig mange muligheder for at tilpasse din side.
Samtidig er WordPress til at finde ud af for
begynderen. Du finder guiden til hvordan du opretter
din egen hjemmeside med WordPress under lav din
egen hjemmeside med WordPress.

Hvilket web-hotel anbefales nybegyndere?
Jeg har mange hjemmesider liggende hos UnoEuro og
jeg anbefaler at du vælger dem, som din web-hotel
udbyder hvis din blog er skrevet på dansk. De
internetsider jeg har liggende der er alle stabile og
kører uden problemer. De forskellige guides her på
siden tager ligeledes udgangspunkt i at dit web-hotel
er købt hos UnoEuro.

2. Køb af domæne og webhotel
samt installation af
WordPress
følg fx guiden på
http://www.webdesigner.dk/wordpress-blog/

3. Andre links








http://www.webdesigner.dk/ (rul ned på
siden, og find artikler og guides under
Populære artikler og Kategorier – til højre i
browservinduet)
http://ordpress.dk/ (guider mv.)
http://www.nemprogrammering.dk/Tutorials
/Wordpress/wordpress_kursus.php (guider
mv.)
http://www.isentekst.dk/ (med guider og
tilbud om køb af færdig løsning)
http://www.e-c-s.dk/billig-webhotel/ (om
web-hoteller)

