10. marts 2018

Webmaster-erfaringsmøde
Referat
Den 10. marts 2018 mødtes vi på Svenstrup Arkiv, som igen var så venlig at stille lokaler til rådighed.
Der var deltagere fra Broager Arkiv, Svenstrup Arkiv, Kegnæs Arkiv, Tandslet Arkiv, Sønderborg Arkiv, Egen
Arkiv, Hørup Arkiv og Lysabild Arkiv.
Vi havde fra hjemmesidegruppen inviteret Jan Jørgensen fra firmaet esucces.dk, og alle arkiver havde
forberedt sig og indsendt spørgsmål, som blev bearbejdet på dette møde.
Vi fik også aftalt at vi gerne ville mødes igen til lidt grundkursus i Wordpress.
(Hjemmesidegruppen indkalder)
Her er hvad vi havde på dagsordenen og gennemgik på mødet:
● Sikkerhed
● Spam – ind/ud
● Hastighed/teknik/webhotel
● Søgemaskineoptimering
● SSL certifikat
● Persondataforordning pr. 25. maj 2018

Sikkerhed
● Hold WP opdateret
● Hold plugins/tema opdateret
● Overvej en Firewall
○ Wordfence eller Shield Security
● Meld jer til Wordfence nyhedsbrev – besked ved sårbarheder
● Installér SSL certifikat
● ALTID backup – gerne offsite, ofte!

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
www.skla.dk

Spam/mail
● Slå kommentarer fra – også på billeder
● Installer firewall (Shield Security)
● Overvej SPF rekord hos one.com – kig i support efter: “Tilføj en SPF record”
Desværre ser DKIM ikke ud til at være en mulighed
● Tjek status med mail-tester.com
● Problemer med mail ud? Brug en anden SMTP i stedet for webhotel – Sendgrid.com gratis 100 mails

Hastighed/teknik/webhotel
● Hold siden hurtig – det er vigtigt for dig, brugerne og Google
● Optimer billeder i korrekt størrelse (format, dimension og filstørrelse)
● Kig efter PHP indstillinger på Webhotel – PHP7.1 burde køres
● Mobil-optimeret – det bliver standard inden for 1-2 år
○ Google har allerede switchet til “Mobile indexing first”
● SSL certifikat
○ Slå til på One.com
○ Installer “Really Simple SSL” plugin og slå det til (backup inden)
● Test hastighed med gtmetrix.com

Søgemaskineoptimering
● Indhold, indhold, indhold
● Få de grundlæggende ting på plads
○ SSL certifikat
○ Navngiv billeder efter hvad de handler om – fx “nyhed-generalforsamling-skla-18-03-2018.jpg”
○ God struktur
○ Hastighed, optimerede billeder
○ Mobilvisning i orden
○ Links til siden fra “officielle sider”
○ Links fra sociale medier
○ Men allervigtigst – Vær aktiv!

Persondataforordning fra 25. maj 2018
● Uha! stor mundfuld for alle.
● Gør jer tanker om data – hvilke, hvor, hvordan.
○ Få samtykke – databehandler aftaler med dem, der har jeres data (SLA og Arkibas)
○ Ny cookie- og privatlivspolitik
● Lav et lille forarbejde og vent og se, hvad andre gør
● De kommer nok ikke efter jer
● Brug evt.
https://erhvervsstyrelsen.dk/data-privacy
https://nypersondataforordning.dk/ (pakke til 995,-)

Her blev der snakket om, at det måske var en god ide, at SLA kom med et udspil – en vejledning til alle
arkiver overordnet og måske i forbindelse med Arkibas.

Vi siger tak til de fremmødte for et godt møde.
Hjemmesidegruppen

