Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M86 Responsiv webbproduktion med
Wordpress (2 dagar)
I denna kurs går vi igenom hur man installerar, konfigurerar och
använder Wordpress. Vi går också igenom hur man lägger in och
modifierar ett tema för responsiv layout (layout som anpassas till
alla enheter).

kunskapsområden.
Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Kursen baseras på valfritt tema från en lista. I priset ingår temat.
Du lär dig helt enkelt att se möjligheterna med Wordpress och
färdiga teman, utan att behöva kunna HTML m.m.
Förkunskaper
Inga tidigare kunskaper i webbproduktion krävs, men är
naturligtvis en fördel.
Mål
Att efter kursen kunna installera och konfigurera samt färdigställa
en responsiv webbsida baserad på Wordpress och ett färdigt tema.
KURSINNEHÅLL
Webbserver
• Vad som krävs för installation
• Exempel på lokala paket med servrar (MAMP, AMPPS m.m.)
• Skapa databas i lokal testserver
Förbereda material
• Förbereda bilder, bildformat, tips och tricks
• Förbereda video, komprimeringsmetoder, stöd i webbläsare m.m.
Wordpress
• Ladda ner och installera Wordpress
• Göra grundkonfiguration
• Ladda ner och installera tema (valfritt tema ingår i priset)
• Konfigurera temat och modifiera efter egna önskemål
• Ladda upp bilder och annan media till sidan och fylla på med
innehåll
• Genomgång av olika funktionaliteter i Wordpress
• Tips på bra tillägg, och hur man installerar fler tillägg
• Om uppdatering av Wordpress, tema, plugins (att tänka på)
• Göra backup, och föra över till en riktig server på nätet
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
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