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• Fri leg med hjælp



WP Statistics

• Pluginet er populært, gratis, men måske ikke helt pålidelig statistik

• Nulstilling
• Statistics

• Settings
• Removal

• Derefter under Plugins 
• Deaktiver og derefter slet

• Tilføj det igen
• Nu er det nulstillet



• Privacy
• Sæt flueben i Anonymize IP Addresses:

• Exclusions
• Exclude User Roles
• Treat corrupt browser info as a bot
• Site URL Exclusions

• Maintance
• Purge High Hit Count Visitors Daily sæt til 10-15-20 + enable
•



Google analytics

Gratis

• Kræver konto
• Én konto kan spore flere hjemmesider

Sporer ”alt”

• Hvor mange besøgende hver enkelt side har

• Besøgsrejsen

• Hvor længe bliver de på siden

Kræver at man sætter sig lidt ind i det også selvom man blot skal have 
noget af informationen



Gutenberg

• Jeg laver en gennemgang af nogen af de mest brugte blokke

• Viser blokke fra nogle ekstra plugins



Gutenberg – editoren - vi øver basis

Lav et indlæg, kald den øvesiden og slå titel fra

Indsæt:

Overskrift blok: Jeg er bare så god

Afsnitsblok: Sæt lidt tekst/lorem ipsum ind

Medier&tekst blok: tekst + et billede

Indsæt en video fra youtube

Indsæt en lydfil fra Soundcloud eller upload til medier en hvis du har



Beaver Builder gennemgang

• Vi ser på forsiden som er bygget med moduler



Menuen tilpasning

• Tilføje nye sider og indlæg

• Ændre på rækkefølgen

• Ændre på sidens navn i menuen

• Tilføje links 



Middag ?



Spørgsmål fra deltagere

• 1: Hvordan uploader man et word-dokument med teksten skrevet ind i en 
tabel?

2:Hvordan får man en lydfil fra et kassettebånd lagt ind på hjemmesiden?

•
3: Hvordan uploader man film fra cd´ere? Er en film på 50 min. et problem?

• 4: Kan man se, hvor mange der reelt har besøgt hjemmesiden, altså tage 
"Robotterne" fra?

•



Hvordan uploader man et word-dokument med 
teksten skrevet ind i en tabel?

• Det gør man ikke !!!

Tabeller er uegnet til visning på små skærme + skærmlæsere

Konvertering af indhold fra Word til WordPress

• kopier/indsæt. 
• Så bliver indholdet læseligt uanset hvordan man besøger hjemmesiden.



Hvordan får man en lydfil fra et kassettebånd lagt 
ind på hjemmesiden?

• Skal digitaliseres til en lydfil i MP3 format

• Få nogen til at gøre det

• Køb en konverter og gør det selv



Flere måder at lægge lyden på hjemmesiden

• Upload til mediebibliotek på 
hjemmesiden
• Fint hvis I kun har få lydfiler

Link til eller embed (indlejr)

• Fra et online medie

•



Soundcloud

Soundcloud som youtube for lydfiler 

• 180 minutter gratis (pr konto)

• 6 timer €5.25/month

• Ubegrænset €8.25/month



Hvordan får vi det på hjemmesiden?

• Editor

• Blok Soundcloud/Spotify, 
Soundmix eller lign.

• Eller indlejr i html blok

• Lydblok:

• Beaver Builder

• I lite udgaven:
• HTML modul: indlejr

• Lydmodul: upload til 
mediebibliotek eller link til 
fx Soundcloud

• I pro udgaven: 
• Soundcloud modul



Film/video fra cd

Konverteres til MPG4 format

Få og korte film kan uploades til 
mediebibliotek på hjemmesiden

• Placering på Youtube el. Vimeo
er bedst 

• video bliver afspillet derfra –
selvom den ses på jeres 
hjemmeside



Video opbevaring

• Youtube gratis at uploade til
• masser af reklame

• masser af trafik/besøgende

• Vimeo har en gratis pakke 
• ingen reklamer 

• Ingen trafik – kun opbevaring

• Muligt at tilpasse udseende og 
hvilke knapper der skal være



Hvordan får video på hjemmesiden?

• Editor

• Video Blok (link)

• Beaver Builder

• I lite udgaven:
• Video modul

• Upload til mediebibliotek

• Embed
• Vimeo

• Youtube

• Poverpack – 2 moduler
• Video 

• Videogalleri



Embed arkiv.dk på hjemmeside

• Brug en blok eller modul der kan vise html



Fin kodestumpen på materialesiden



Embed HistoriskAtlas.dk

• Embed i html blok/modul 

Man skal have adgang som kulturinstitution for at få embed
muligheden.

Man kan som privatperson lave et kortudsnit 

kopiere adressen og sætte den i en knap





Lav billeder til pop up

• Link til: mediefil - hedder det lille trick



Hvis det ikke virker 

• Kan det være fordi man bruger billedet i et modul der ikke 
understøtter det

• Fordi modulet linker til noget fx en ny side

• Fordi temaet ikke understøtter det og så kan et lille plugin hjælpe 
• Easy Fancybox



Tidslinie

Beaver Builder

Der ligger et timeline modul fra Powerpack – lidt kedeligt

Der er et plugin fra Brainstorm Force som alene indeholder en timeline

• Lidt flere design muligheder

• Pluginet hedder: Timeline module for Beaver Builder



Tidslinie i Editor









Kaffe?




