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Tema for presentasjonen

1. Dette kan du bruke Wordpress til (blant mye annet)

2. Fordeler med Wordpress

3. Ulemper med Wordpress

4. Kort om struktur i Wordpress

5. En liten omvisning i Wordpress

6. Litt om Wordpress 3.0

7. Slik kommer du i gang – med én gang



Dette kan du bruke Wordpress til
(blant mye annet)

 Et enkelt visittkortnettsted

 Et ”vanlig” infonettsted

 ”Gå i beta”

 En sosial såpekasse

 Sosial kunnskapsdeling (internt og eksternt)

 Sosialt nyhetsrom

 Sosialt magasin (for kunder, medlemmer, etc.)



Et enkelt (og vakkert) visittkortnettsted

Fotografen Dieter 
Schneider bruker 
Wordpress til å 
presentere sin 
fotografi og 
design-tjeneste

http://dieter.no/

http://dieter.no/


Et ”vanlig” infonettsted

Så forskjellige 
aktører som 
Spotify, komikeren 
Stephen Fry, 
Toledo Museum of
Art og 
Icanhascheesburg
er bruker 
Wordpress til sine 
nettsteder. 

http://www.spotify.com/
http://www.toledomuseum.org/
http://icanhascheezburger.com/
http://www.stephenfry.com/

http://www.spotify.com/
http://www.toledomuseum.org/
http://icanhascheezburger.com/
http://www.stephenfry.com/


”Gå i beta”

NRK, Dagbladet, 
Finn og Regjeringen 
(med flere) bruker 
Wordpress på 
nettsteder hvor de 
publikumstester nye 
løsninger og tanker 
som ennå ikke er 
”offisielt lansert”

http://nrkbeta.no/
http://www.medialaben.no/
http://beta.regjeringen.no/
http://labs.finn.no/

http://nrkbeta.no/
http://www.medialaben.no/
http://beta.regjeringen.no/
http://labs.finn.no/


En sosial såpekasse

Den britiske PM 
bruker Wordpress til 
å drive sitt nettsted, 
hvor det både tales 
og lyttes til folket. 

Tett integrert med 
”de store” sosiale 
mediene; Flickr, 
Facebook, Twitter og 
YouTube.

http://www.number
10.gov.uk/

http://www.number10.gov.uk/
http://www.number10.gov.uk/


Del egen og andres kunnskap

Leketøyprodusenten
Fisher-Price bruker 
Wordpress på et nettsted 
hvor flere eksperter er 
sammen om å dele 
kunnskap om barn og lek 
med verden.

Netcom har brukt 
Wordpress på en blogg 
om iPhone.

www.fisherpriceexperts.com.au
http://netcomiphone.no/

http://www.fisherpriceexperts.com.au/
http://netcomiphone.no/about/


Lag et sosialt nyhetsrom

Samsung USA og 
Folksam bruker 
Wordpress til å drive 
sine interaktive 
presse/nyhetsrom

Koblet til ”de store” 
sosiale nettstedene; 
Flickr, Facebook, 
Twitter og YouTube.

http://www.samsungusanews.com/
http://media.folksam.se/

http://www.samsungusanews.com/
http://media.folksam.se/


Lag et sosialt magasin
(for kunder, ansatte, medlemmer…)

Wall Street Journal, 
National Geographic
Nederland, 
American Boy Scouts
og Harvard 
University bruker 
Wordpress til å drive 
nettsteder for sine 
magasin.

http://magazine.wsj.com/

http://news.harvard.edu/gazette/

http://boyslife.org/
http://magazine.nationalgeographic.nl/

http://magazine.wsj.com/
http://news.harvard.edu/gazette/
http://boyslife.org/
http://magazine.nationalgeographic.nl/


Fordeler med Wordpress

 Gratis

 Lett å bruke

 Lett å utvide og skalere

 Svært høy 
utviklingstakt, rask 
bugfix etc.

 Leverandøruavhengig 
ved behov for 
assistanse

 Tusenvis av små og 
store designmaler + 
overkommelig med 
selvgjort skreddersøm

 Innstikk utvider 
funksjonaliteten i det 
uendelige, for eksempel
 Førsteklasses SEO

 Gratis nettbutikk

 Integrasjon med sosiale 
medier



Ulemper med Wordpress

 Gjør det selv-system

 Oppsett

 Sikkerhet

 Oppgradering

 Belemret med ”Hobby”-
profil (urettmessig)

 Uvant struktur…



Struktur

 Innhold grupperes i
 Posts
 Pages

 Posts/Innlegg er 
nyhetsstrømmen på 
nettstedet ditt. De sorteres i 
kategorier og kan ha 
stikkord knyttet til seg

 Pages/Sider er de statiske 
sidene på nettstedet ditt. 
Kontaktinfo, produktsider, 
presentasjon av tjenester, 
ansatte osv. Du kan ha så 
mange du vil.

 Stil og layout håndteres av 
themes
 Templates/designmaler
 Stilark
 Sidebars m/widgeter

 Themes er et meget 
fleksibelt rammeverk for å 
jobbe med design av 
nettstedet ditt. Du kan 
fullstendig forandre 
utseende på nettstedet hver 
dag! (Mandager er 
naturligvis blå… helligdager 
rød… osv.)



En liten omvisning

1. Kontrollpanel

2. Innlegg/Posts

3. Sider/Pages

4. Temaredigering

5. Widgeter

6. Noen instillinger

7. Roller

















Litt om Wordpress 3.0

 Custom Post Types
Eksempel: En type innlegg går til forsiden, en annen type 
innlegg går til den passordbeskyttede siden, en tredje 
type innlegg farges automatisk rosa osv.

 Menu Management
Bestem hvilke sider som dukker opp hvor i 
navigasjonsmenyene dine ved å klikke-holde-dra-slippe

 Custom Taxonomies
I tillegg til kategorier og stikkord kan du sortere innlegg 
basert på egendefinerte grupperinger

 New Default Theme: 
“Twentyten”
B-e-a-u-t-i-f-u-l. Pluss at det er lett å tilpasse til din 
visuelle profil, pluss at det er lett å lese for svaksynte, 
pluss mye mer

 Multi-site
Start din egen wordpress.com og bli den neste 
bloggkongen/dronningen. Multisite-funksjonen gjør den åpne 
Wordpress-versjonen til en plattform for ubegrenset antall 
nettsider under ditt domene, akkurat som på 
Wordpress.com.



Slik kommer du i gang – med én gang

 Gå til wordpress.com og 
opprett en konto: 
http://wordpress.com/

 Lek og lær!
 Det du lager på denne bloggen 

kan du enkelt ta med deg 
videre hvis du etter hvert 
finner ut at du vil over på den 
åpne versjonen for å få tilgang 
til flere muligheter for 
skreddersøm av nettsidene 
dine.

 Dersom du blir komfortabel 
med Wordpress og ønsker å 
utforske de uendelige 
mulighetene som ligger i den 
åpne versjonen så er jeg 
freidig nok til å anbefale den 
nært forestående håndboken 
fra Webkvalitet og 
undertegnede. Den vil hjelpe 
deg i gang med praktiske trinn-
for-trinn anvisninger.

 Er du utålmodig og ivrig kan du 
selvsagt begynne utforskingen 
av Wordpress på egen hånd. 
Start her: 
http://wordpress.org/

http://wordpress.com/
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/

