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• Autopost til Facebook



Cookies
Kort om cookies

Check kagedåsen, behøver vi banner

For en sikkerhedsskyld

Privatlivspolitikken

3 forslag til cookie banner plugins





Hvad kan man bruge cookies til

Tekniske / funktionelle er som hjul på en bil.

Statistik er jo noget mange gerne vil have, kommer vores 
besøgende igen, hvilken side læses oftest.

Målrettet markedsføring. Så besøgende på hjemmesiden kan 
vises reklamer på Facebook eller hvilken som helst 
hjemmeside med reklameblokke.

Det er jo rigtig smart, desværre kan det jo misbruges og til 
meget værre ting end reklamer. Tænk på Rusland og USA



Hvordan ved vi hvilke cookie 
typer vi har?







Det er her vi bliver lidt 
hjælpeløse, for vi er jo 
ikke eksperter i cookies

Spørg os derimod om 
lokalhistorie…



Vi kan selvfølgelig google en masse



Check om du behøver et tilsagn
Hvis du gør - sæt et GODT cookiebanner på

Lav en privatlivspolitik på siden

Vi har ikke set mange sager og jeg har ladet mig
fortælle at man først får en venlig henvendelse
om at bringe det I orden.

Hvis man har gjort et hæderligt forsøg på at 
overholde lovgivning står man helt sikkert bedre
end hvis man har ignoreret det.



Lad os se på 
et par 
plugins/services



Cookiebot
Oprindeligt dansk

Scanner og rubricerer
cookies på hjemmesiden

Banneret sikrer at ingen
cookies sætter før accept

Gratis op til 100 sider

Relativt dyrt



Cookiebot priser

1335 årligt incl. moms



CookieYes som
Wordpress plugin

Mængderabat på
premium
2000 sider scannes

2845/25=114 kr årligt pr site 
hvis man kan bruge dem alle.

Ved 5 sites ca 300 pr site



Cookieinformation.com

Dansk

900,- årligt

Prøv gratis i 30 dage – få scannet din hjemmeside gratis
https://cookieinformation.com/da/registration/

Næste webinar om cookies den 14/06, kl.10 



Cookiebot
installation Lyn gennemgang



Hent plugin og aktiver





Lav en konto





Så tjekker vi indbakken



Registreringsnøgle skal indsættes både på 
hjemmeside og på kontoen hos Cookiebot





Konfigurering
Gennemgå
indstillingerne
- skift fx sprog 



Så vidt, så godt
men vi er ikke I mål endnu….

Der skal laves mange flere indstillinger både
på hjemmesiden og Cookiebot kontoen



Vi er nu næsten 
igennem trin 1

Langt det værste er nu overstået og
resten ligner mere det vi kender når
vi installerer et plugin. En masse 
indstillinger vi kan gøre os.

Men check fra forskellige enheder, 
og check mobilversionen også er 
ok.



Opsummering

Check om jeres hjemmeside bruger cookies…

- Forsiden er ikke nok, er der fx sider med 
video indlejret..

Forslag til valg af bannersystem med scanner 
og sortering i nødvendige, statistik mm

• Cookiebot (dansk)

• GDPR Cookie Consent (Webtoffie) (billigere)

• Cookieinformation (dansk)



Facebook 
autopost



Rækkevidde – reach



Rækkevidden er 
mindsket for 
organiske opslag



Lokalarkivets opslag er 
i konkurrence med…
❖Venners opdateringer

❖Opslag i grupper for fiskeri, sportsklubben mm.

❖Alle andre siders opslag 

❖Sponserede opslag

Der er kun plads til et begrænset antal opslag/posts i 
ens newsfeed pr. dag.

Arkivernes målgruppe er nærige med interaktioner

Hvis ugeavisen er for tyk bliver den heller ikke læst



Opslag manuelt delt med 
en god indledning

Får større rækkevidde

Punktum



Autopost til Facebook 

Fint hvis alternativet er ingen opslag/posts



Der kan være gode
grunde til at autoposte



Der er mange plugins til at poste på Facebook sider, knap så mange der 
også kan gøre det til grupper og i så fald koster de pænt meget.



Jetpack hadet og
elsket, men den 
virker og er nem at 
opsætte. 

Man slipper for at 
lave et Facebook 
api som er langt
mere besværligt
end et statsligt it 
system.





Man skal lave en Wordpress.com konto



Check indbakken der kan godt gå lidt tid 
inden den kommer



Så får man et link der er gyldig i en time



Den laver selv
et grimt

brugernavn
men det er 

lige meget for 
det ses ikke.



Så vil de gerne sælge noget – spring over



Den sidste mulighed er gratis – vælg den



Lidt opstartsinfo… det kan springes over



Men måske vil I gerne have besked hvis jeres 
hjemmeside er nede.. 



Spring videre til My Jetpack



Check at der står: Site connected



Indstillinger under Jetpack og Sharing fanen 
kobler man den ønskede Facebook side til



Så kommer man over i den konto som Jetpack
har lavet til en på Wordpress.com



Jeres pop-op ser nok anderledes ud når det er 
første gang. Men man skal logge på sin Facebook 
konto med sin privat FB kode. 





Så er vi kørende….



Det sker automatisk når man 
trykker Udgiv

Trykker man på det grønne
symbol kan man lave en
indledende tekst. Gør man 
intet tager, den blot den 
første del af teksten i 
indlægget.

Det kan slåes fra for hvert
enkelt indlæg

Indledende tekst kan rettes
efter udgivelse på FB 
(3 prikker – rediger)



Når der laves indlæg (ikke sider) på 
hjemmesiden bliver de nu 

automatisk delt på den 
Facebookside der er knyttet til 

hjemmesiden via Jetpack



Husk Billede! Det giver meget mere synlighed



Udvalgt billede….det er det Facebook tager 
først.



Sikkerhed på hjemmesiden og Facebook

• Slå 2 faktor til



Udsend indlæg
automatisk
som email

Straks, dagligt eller ugentligt

Man skal ikke røre en finger

.. når det er sat op




