Utbildning i WordPress – Bas
Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.
Tidsåtgång
Kursern tar ca 2-3 timmar att genomföra, beroende på om studerande har jobbat med Wordpress
eller CMS-system tidigare.
Kurstillfällen
Kontakta oss på EMS Design för kursdatum eller om ni vill veta mer om utbildningen.
Lärandemål
Efter slutförd kurs ska studenterna kunna uppvisa kunskap om grunderna för WordPress samt ha
förståelse för hur det fungerar. De ska kunna uppdatera både text, bild och funktioner helt själva
utan hjälp.
De ska även ha förståelse för säkerheten kring CMS och varför det är viktigt med bloggande och
sökoptimering för alla hemsidor oavsett marknad.
Studenterna kommer själva få utföra uppdateringar, skapa nytt material och ändra media direkt på
hemsidan, alternativt på en testhemsida i onlinemiljö för EMS Design Webbyrå.
Kursinnehåll
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Vad är WordPress?
Varför ska jag använda WordPress till min hemsida?
Grunderna som gör ett CMS-system mest optimalt
Inlägg
Sidor
Media
Widgets
Sidebars
Teman
Plugins
Contact Form 7
SEO by Yoast
Sökoptimering av min hemsida
Bildspel & interaktivitet på webben
Avancerade inlägg i bloggen
Varför ska jag blogga / uppdatera hemsidan?
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•

Användare och säkerhet på min hemsida (Wordfence)
Frågor till kursledaren

Vem är detta för?
Denna kurs riktar sig till webbansvariga på företag samt dess personal som har hand om hemsidan
och system i Wordpress. Kursen är även en bra start om man vill lära sig grunderna och hur
Wordpress fungerar samt att den behövs om du vill lära dig de mer avancerade funktionerna som
finns att tillgå i Wordpress.
Efter kursen
När kursen har slutförts kommer den studerande att kunna baserna inom WordPress och hur man
uppdaterar text, bild, bildspel, widgets och sidebars samt grunderna för en bra sökoptimering på
webben. Den studerande kommer ha förståelse för hur allt hänger ihop och själv kunna administera
hemsidan och dess basfunktioner utan att kunna programmera kod.
Mer information
Kontakta oss på info@emsdesign.se eller ring direkt på 070-563 06 67 vardagar 09:00-18:00 med
frågor eller intresseanmälan.

