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Forord

Du er på vej til at træde ind i WordPress' verden. Det er du ikke ene om – faktisk er der allerede
flere end 75 millioner websteder, som anvender WordPress som deres underliggende system,
og næsten 40 procent af alle webshops er baseret på WordPress.

Det er ikke tilfældigt, at WordPress har fået så stor succes. Sammenlignet med de andre
systemer i samme kategori, så er WordPress hurtig at komme i gang med, og du har uanede
muligheder på grund af de mange udvidelser, der findes. WordPress er oversat til flere end 50
sprog – blandt andet dansk, så hverken du eller de besøgende på dit websted behøver at
kunne engelsk for at være med.

Derudover er WordPress konstant under udvikling, så det kan blive ved med at være verdens
førende content management system. Version 5 udkom i starten af 2019 med store nyheder.
Blandt andet den nye editor, kaldet Gutenberg, som byder på en helt ny måde at oprette og
redigere websider, og som gør det muligt at kombinere forskelligt indhold og forskellige
layouts på den samme side på en enkel måde.

Derfor kan du trygt lægge dit websted i hænderne på WordPress – uanset om du vil udgive din
personlige blog eller lave en professionel hjemmeside til en forening eller en virksomhed.

I dette hæfte lærer du både, hvordan du opbygger din hjemmeside fra bunden, men du lærer
også, hvordan du driver den efterfølgende, så den er sikker, opdateret og hurtig at bruge.

Hvor utroligt det end lyder, er alt dette endda gratis. Du skal kun betale for domæne og
pladsen på dit webhotel, selve WordPress-systemet koster ikke noget.

Rigtig god fornøjelse med WordPress.
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