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Velkommen
Svenstrup arkiv har været så flinke at stille lokaler til rådighed igen til dette ERFA kursus.
Tak til Svenstrup arkiv.
John bød velkommen til alle arkiver og til Louise Toft Petersen fra SLA.
Der var stor opbakning, 15 arkivmedarbejder fra 10 arkiver var mødt.
Afbud fra Tandslet og Sundeved arkiv.
Der var lavet 11 sandkasse til at lege med i WordPress.

•

Indlæg fra Louise Toft Petersen fra SLA om Mailchimp (Nyhedsbrev) og Beaver Builder
Her kom Louise med mange gode input til disse 2 plugins.
Vi blev enige om at det måske ville være en god ide at købe en fælles licens af Beaver Builder
og til BV powerpack.
Hvilken WordPress kurser kan SLA tilbyde.
Her fortalte Louise at der ville komme noget mere omkring kurser til WordPress i løbet af
foråret.

•

Gennemgang af grundlæggende brug af WordPress-progammet.
Carsten fra Nordborg arkiv kom med en grundig gennem gang på hvordan man kunne oprette
menuer og sider i wordpress, samt vi gennemgik hvor man skulle passe på, så det hele kommer
med. Ligeledes drøftede vi også media manageren i WordPress.
Carstens power point slides findes under download på skla.dk
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•

Gennemgang af mulighederne for tilpasning i temaet GeneratePress Premium.
Her gennem gik Solvejg fra it og hjemmeside gruppen de mest elementære funktioner i
GeneratePress som er vores fælles tema til WordPress.
Solvejgs power point slide findes under download på skla.dk.
Kode til GP Premium kan fås ved at skrive til John.

•

Gennemgang af mulighederne for at lave skemaer og tabeller i TablePress.
PowerPoint slides findes under download på skla.dk

•

https – sikkerhed
Google vil inden for det næste års tid kun godkende sikre hjemmesider, det vil sige at
hjemmesider med kun http ikke vil blive linket på Google.
Carsten og John fortalte hvilket plugin (Really Simple SSL) man kunne bruge for at få ens
hjemmeside til at vise https som er sikker hjemmeside.

•

Backup (Alle)
John fortalte om hvordan man kunne lave backup på one.com – og han anbefalede at lave en
ekstern backup til ens computer.
Det kunne ske i kontrolpanelet på one.com eller med et FTP program (Filezilla)

•

Andre emner fra deltagerne.
Google Analytic blev drøftet og vi fik afklaret hvordan man kunne lave backup.
På næste ERFA kursus blev vi enige om at man gerne ville arbejde mere praktisk på arkivets
hjemmeside, og ikke så mange emner.

