Kurs WordPress Grund
Lär dig bygga proffsig webbplats
2 dgr, kl 9-16

ANTAL DAGAR: 2
TID: 9-16
PLATS: Arenavägen 55, Globen City
PRIS: 3.995 kr exkl. moms (4.994 kr inkl. moms)
ÖVRIGT: I kursens pris ingår tillgång till distanskurs för
repetition i 6 mån, för och eftermiddagsfika. Om man
vill kan man köpa till lunch (+ 100 kr/dag) och en bok (+
400 kr) extra vid bokningen.

På vår kurs WordPress grund lär du dig bygga en webbplats från
grunden, allt från att installera WordPress, hantera GDPR och till
att sökmotoroptimera webbplatsen för att synas i Google, Bing och
andra sökmotorer. Du lär dig hitta i användargränssnittet och bland
WordPress inställningar, samt hur man arbetar med kommentarer,
menyer och widgetar. Vi ändrar utseendet på webbplatsen med
nya teman, lägger till fler funktioner med tillägg och går igenom
WordPress redigeringsgränssnitt för text, bilder, film och gallerier.
Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installera WordPress
Gränssnittet och Adminpanelen
Inlägg och sidor
Publiceringsinställningar
Redigeringsgränssnittet
Textformatering
Menyer och länkar
Bilder och bildgallerier
Kategorier och etiketter
Mediabiblioteket

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teman
Film och ljud
Widgetar
Installera tillägg
Bildspel och formulär
Dela på Sociala Medier
Sökmotoroptimering
Säkerhet
Uppdateringar
SSL – HTTPS
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För vem
Kursen riktar sig till alla som ska arbeta
med WordPress. Det kan vara allt från att
bygga en webbplats från grunden till att
som webbredaktör arbeta med företagets
befintliga hemsida.
Kursens mål
Du skall kunna installera WordPress på en
webbserver, skapa hemsidor och bloggar
från grunden och veta hur man publicerar
dem på internet. Du kommer att ha full kontroll över hur man arbetar med WordPress
och webbsidor från början till slut.
Programvara till InDesignkursen
På WordPresskursen använder vi alltid den
senaste versionen av WordPress. WordPress
är OpenSource programvara man kan ladda
ner utan kostnad på WordPress webbplats.
Workshopdator
Dator finns på plats. Du kan välja att låna
en Mac eller Windows som workshopdator
på våra kurser. Du väljer vilken dator du vill
låna i bokningsformuläret.
Antal deltagare
Max antal deltagare på våra kurser är endast 10 personer.

Kursinformation
Fika för och eftermiddag ingår i priset. Du
kan köpa till lunch för 100 kr/dag (kl. 12.3013.30). Det finns flera rätter att välja mellan,
vegetarisk och glutenfritt. Föredrar du att
äta på egen hand finns det gott om restauranger i Globen City med bra priser.
Kurslitteratur
I kursens pris ingår en distanskurs i 6 månader för att repetera kursen efteråt i lugn och
ro. Du kan välja att köpa till en bok för 400
kr. Vi använder inte boken på kursen utan
den är till för att läsa i efterhand.
Kursledaren
Alla våra kursledare arbetar aktivt som
frilansare både med utbildning och reklamproduktion. Vi har varit aktiva i branschen sedan mitten av 90-talet och har
lååång erfarenhet :-). Vi är också Adobe
Certifierade Instruktörer och Experter vilket
betyder att vi har djupa och avancerade
kunskaper inom Adobes programvaror.

Har du frågor?
Om du undrar över någonting är du
välkommen att kontakta oss på telefon
08 406 00 30 eller info@mediakurser.se

Nästa steg
Kurs WordPress fortsättning
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