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fortrolig med WordPress 4.5, verdens mest populære værktøj til website og blog. Det er gratis og nemt at

komme i gang med at lave din egen hjemmeside eller blog med WordPress. I dette hæfte lærer du at lave din
egen webshop, administrere brugere og lave nyhedsbreve. Desuden får du får specifikke tips til, hvordan du
tilpasser og administrerer en virksomheds website. Dette hæfte er en efterfølger til begynderhæftet "Design
din egen hjemmeside og blog med WordPress version 4.1". Vi anbefaler at du starter med at læse dette hæfte,
hvis du ikke er fortroligt med installation og grundlæggende funktioner i WordPress. Wordpress giver dig
adgang til tusindvis af gratis temaer, som du kan bruge til at designe din hjemmeside med. Du kan desuden
finde en lang række widgets og plugins, som du gratis kan udstyre din hjemmeside med for at forbedre
brugeroplevelsen og udbygge funktionaliteten. Du får en nem vejledning til at styrke din hjemmesides

sikkerhed, og gode råd til optimering, så du får flest mulige besøg.
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til tusindvis af gratis temaer, som du kan bruge til at designe din
hjemmeside med. Du kan desuden finde en lang række widgets og
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forbedre brugeroplevelsen og udbygge funktionaliteten. Du får en
nem vejledning til at styrke din hjemmesides sikkerhed, og gode råd

til optimering, så du får flest mulige besøg.
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