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Maak met Wordpress een professionele website

€ 538,45 incl. BTW

Bouw en onderhoud uw eigen website op een eenvoudige manier.

Opleiding IT Media

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Tijdens de cursus leren cursisten WordPress volledig kennen, installeren, beheren en naar eigen inzicht uitbreiden met de beschikbare componenten.
Daarnaast raken deelnemers vertrouwd met de opbouw van WordPress-templates. Zij gaan zelf sjablonen ontwerpen of een bestaand ontwerp omzetten
naar een WordPress-template. Aan het einde van deze praktijkgerichte training hebben cursisten een website met WordPress gemaakt of hun reeds
bestaande WordPress website geoptimaliseerd op basis van de aangeleerde kennis.
Introductie
WordPress is een open source CMS systeem die reeds 15 jaar wereldwijd door maar liefst 28% van alle websites gebruikt wordt. Met Wordpress kan u heel
eenvoudig uw eigen website aanmaken, onderhouden en verfraaien met heel wat gratis plug-ins.
Omschrijving
Tijdens deze opleiding leert u een WordPress website te installeren en vorm te geven. U gaat direct aan de slag met het installeren en con gureren van uw
nieuwe of bestaande WordPress website . Deze training focust op de webontwikkelmogelijkheden met Wordpress en laat cursisten toe zonder
programmeren een professionele en interactieve website te maken. Door een ruim aanbod van externe plugins en beheersmodules van het CMS-systeem
kunnen ondernemers en basiswebontwikkelaars nieuwe internetmogelijkheden nadien direct toepassen op hun website.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
marketing- en communicatiemedewerkers
zaakvoerders
webdesigners
Voorkennis
Ervaring in computergebruik en internet vereist.
Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische
uitleg werkt u aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het
open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime
netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en
strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare
oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden
georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder
ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan
en uw investering blijft renderen. Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

PROGRAMMA
Voorbereiding
Configureren van de hostingserver
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Installeren van FTP software op local-PC
Mappen structuur indelen op local computer en server
Bestandsrechten instellen (chmod)
Installeren van WordPress
Configureren van de SQL Database
Configureren van de WP-config file
Local-PC en Hostingserver verbinden via FTP
Uploaden en installeren van WordPress
Kennismaking met WordPress
Introductie met de WP Dashboard
Introductie met de WP basis theme
Themes en plugins
Themes zoeken en installeren
Theme stijl aanpassen
Plugin zoeken en installeren
Plugin configueren
Tips en Tricks
Updaten en optimaliseren van WP
WP optimaliseren voor Google
WP configureren voor website-doeleinden

PRAKTISCH
6 sessie(s) vanaf maandag 14/09/2020 - Kortrijk
6 sessie(s) vanaf dinsdag 24/11/2020 - Brugge
6 sessie(s) vanaf donderdag 26/11/2020 - Roeselare
Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 24/11/2020

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 24/11/2020

09:00

12:00

dinsdag 24/11/2020

13:00

16:00

dinsdag 01/12/2020

09:00

12:00

dinsdag 01/12/2020

13:00

16:00

dinsdag 08/12/2020

09:00

12:00

dinsdag 08/12/2020

13:00

16:00

SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

Contact
T: 078 35 36 38
Kevin@sbm.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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