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OPGAVEBESKRIVELSE:
En lokal ERFA-gruppe i Kolding ville gerne
have deres gamle hjemmeside erstattet med
noget mere nutidigt og lækkert.
ERFA-Gruppen ønskede en hjemmeside med
overblik, som kan bruges internt som eksternt.

MEDLEMSSIDE OPBYGGES:

Pic 1

Medlemssiden opbygges på samme måde,
men bliver beskyttet med en adgangskode,
som kundens brugere skal bruge (Pic 4). Ved
at klikke på den i menuen, vil en påkrævning
af adgangskode komme frem (Pic 5).

KUNDEKRAV:

FAVICON:

•
•
•
•
•
•
•

Favicon i 32x32 px (retina ready) uploades dette vises på alle platforme (Pic 6).

Brugervenlig
Overskuelig
Responsiv
Moderne
Fokus på at dele oplevelser
Internt forum
Overførsel af indhold fra gammelt site

Billeder får tilføjet alt-tags, filer navngives korrekt og Google Analytics sættes op på siden
via et plugin (Pic 7).

CLOUDFLARE:

Domænet købes og oprettes hos UnoEuro,
som leverer både hosting og webhotel,
samt webmail, som også oprettes til brug af
kontaktformular på hjemmesiden.

Når sitet er færdigt og endeligt godkendt af
kunden, skal siden køres ind over Cloudflare
for at:

For at levere et brugervenligt system, vælges
Wordpress, da kunden har arbejdet med dette
i andre sammenhænge tidligere.
Dette sættes op med et tema, så der kan designes via Visual Composer.

DESIGNFASE:
Efter kundemøde sættes design op og præsenteres for kunden. Kunden skal herefter
godkende, inden endeligt indhold indsættes
på siden.

CHILD THEME:
Der installeres et Child-theme for at kunne
skrive custom CSS, uden at det forsvinder ved
en fremtidig tema-opdatering (Pic 1 og 2).
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SEO-OPTIMERING:

Pic 2

DOMÆNE OPRETTES:

VALG AF CMS SYSTEM:
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Optimere load-tid
SSL-certificere
DDoS-beskytte
Beskytte i evt. down-time med cache-kopi

Dette gøres via www.cloudflare.com (Pic 8)
og ved at redelegere sidens navneservere til
Cloudflares via DK-HOSTMATER.
Grundlæggende tidslinje over digitalt workflow
KUNDEMØDE

- Behov/ønsker
- Forventninger
- Økonomi
- Sitemap

DESIGNFASE

- Wireframe
- Flowchart
- Prioritering af indhold
- Responsiv
- Photoshop/CMS

PRÆSENTATION

- Feedback
- Ændringer
- Godkendelse

FRONTEND

- Responsivt design
- Media Queries
- Struktur
- Navngivning
- Mappestruktur
- Kommentering
- SEO-tænkning

SEO

- H1, H2 etc.
- Alt-tags
- Keywords
- Google Søgeresultater
- Metatags
- Linkbuilding
- Links på mail/tlf
- Navngivning af ﬁler

INDHOLD

- Billedoptimering
- SEO-implementering
- Google Analytics
- Fejlkontrol

INDHOLD INDSÆTTES/BYGGES:
Gammelt indhold indsættes i det accepterede design via Visual Composer. Disse styres i
hver deres række/kolonne/item, hvorfor disse
er nemme at redigere og/eller flytte (Pic 3).
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