Genbrug til Syd - Website-mapping
Indledning

Et website (en hjemmeside) er i dag en nødvendighed, hvis man som forening vil tages seriøst.
Samtidig er det i dag lettere end nogensinde at lave det selv med kun lidt teknisk kunnen. Vil man
lære lidt mere, kan man hurtigt lære meget mere. De teknikker der bruges på internettet – og her taler
vi om world wide web – er i dag meget mere brugervenlige, end de var for blot få år siden.
Men det er en jungle at finde rundt i. I hvert fald når man er ny i det. Der er et hav af løsninger. Selv om
teknikken er blevet mere brugervenlig, så lokker den med ekstra funktionaliteter og et utal af måder,
man kan gøre det samme på, eller næsten det samme. På den måde kan selv ønsket om en enkel
løsning hurtigt blive en langvarig proces, en skrue uden ende, og så er det jo ikke en enkel løsning
mere.
Derfor har Genbrug til Syd fået lavet denne undersøgelse.
Målet med undersøgelsen er at give dig et landkort til den jungle, som de mange løsninger udgør.
Vi har undersøgt en række udbyderes bud på en enkel og billig måde at lave et website. En udbyder
er en dansk eller international organisation, der både tilbyder dig hosting, altså et webhotel, hvor
man kan have sit website, og så en eller anden teknisk løsning på, hvordan du som bruger kan lave
websitet.
Genbrug til Syd har med konsulent Henrik Zilstorff opstillet nogle kriterier, der ligger til grund for
undersøgelsen. Vi har søgt en balance mellem de forskellige krav, nutidens websites stiller og så
nødvendigheden af brugervenligheden.
Undersøgelsen består af to dele:
1) Et skema hvor du kan sammenligne, hvilke muligheder en række udbydere giver dig og din forening.
2) En samlet vurdering af hver enkel udbyder med ekstra fokus på de vejledninger, du som bruger har
adgang til.
Undersøgelsen er foretaget primo 2017. Nogle detaljer er meget omskiftelige og vil således allerede
være ændret. Det ændrer ikke ved undersøgelsens primære værdi for dig, nemlig en sammenligning
af de forskellige muligheder der er for et website til din forening.
Undersøgelsen er lavet med øje for danske foreninger, der har noget på hjertet og gerne vil have det
op på et website relativt hurtigt og nemt, uden at det koster en masse tid og penge.
De vurderinger, du kan se i undersøgelsen, tager udgangspunkt i, at vi forestiller os, du har en rimelig
erfaring med almindelig computerbrug, når du vil lave et website. Mere præcist forestiller vi os, at du
er bekendt med og kan bruge/foretage: (a) tekstbehandling, herunder at ændre basal formatering
(skrifttype, størrelse, fed, kursiv og lignende), at kopiere tekst fra et sted og indsætte det et andet
sted; (b) e-mail, herunder at kunne vedhæfte et dokument; (c) internetbrowser, herunder at kunne
downloade billeder og andre filer på egen computer og tilgå det; (d) overførsel af billede fra kamera/
smartphone til computer; (e) overførsel af filer mellem forskellige mapper på en computer eller fra
computer til USB-disk.
God fornøjelse med arbejdet med at lave et website!
Henrik Zilstorff, http://brandingservice.dk/
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Website-mapping — Skema

Vi har lavet et skema over muligheder ved forskellige udbydere.
Find det her

Website-mapping — Samlede vurderinger

Herunder finder du en samlet vurdering af de enkelte udbydere, som vi har kigget på. Der er
vurderinger af:
• One.com (s. 3)
• Bricksite (s. 4-5)
• Weebly (s. 6)
• Wix (s. 7)
• Wordpress (s.8-9)
• WordPress ved i123.dk (s. 9-11)
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One.com

https://www.one.com/da/hjemmesideprogram

One.com er en glimrende, ligetil løsning. Ud fra de fine skriftlige og video-vejledninger at dømme er
der ingen tvivl om, at dette er en meget intuitiv og ligetil løsning.
One.com egner sig særligt til dig, hvis du ikke bekymrer dig over, om de besøgende bruger mobile
enheder eller en ordinær computer. Der er dog muligheden for at lave en parallel version, der netop
tilpasser sig mobile enheder, dog med den ulempe, at det gør der mere omstændeligt at opsætte
og muligvis at redigere et website. Da det ikke var muligt at få tildelt en gratis prøveperiode fra
udbyderen til denne undersøgelse (samt det faktum, at der ikke findes en basal, gratis version), har
jeg ikke kunnet teste disse og andre funktioner. Denne løsning er ikke umiddelbart responsiv. Det gør,
at løsningen ikke er tidssvarende (se mere herom under udbyderen Bricksite).

Vejledninger

Udbyderen One.com har en meget lettilgængelig, dansksproget, skriftlig vejledning her: https://www.
one.com/da/support/guide/hjemmesideprogram/i-gang-med-hjemmesideprogram.
Du kan stille spørgsmål på dansk ugens fem hverdage inden for almindelig arbejdstid. I tidsrummet
derudover skal du bruge engelsk.
Hertil kommer utallige engelske video-video-vejledninger og også en del på dansk, se https://www.
youtube.com/channel/UCviwLylpu1N9pJ9HIdp93_Q
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Bricksite

http://bricksite.com/

Her får du et fint, gratis website, hvis du blot har behov for en uhyre enkelt website, dog med reklamer.
Med betalingsversionen får du mange relevante udvidelser og dermed funktioner.
Der findes endda en mellemvej mellem en gratis-version og en betalingsversion. Alle de udvidelser og
andre muligheder du har i betalingsversionen (herunder også forøgelse af antal af sider, eget domæne
med mere) kan du tilkøbe som enkeltudvidelser. På den vis kan du skræddersy en løsning nøjagtigt
efter behovet. Du vil dog muligvis hurtigt støde ind i den begrænsning, der går på, at nu skal du
foretage endnu et tilkøb for at opnå en funktionalitet.
Den løsning, der her omtaltes som betalingsversionen er faktisk også udregnet som gratisversionen
plus tilkøb, i dette tilfælde af de udvidelser, der antages for relevante for en mindre dansk forening,
herunder eget domænenavn, parallel mobilversion, flere sider, nyhedsbrevsfunktion med mere. En
del af disse udvidelser er inkluderet i et enkelt tilkøb, som Bricksite kalder for All Inclusive. Denne All
Inclusive-udvidelse vil derfor for mange være at foretrække frem for de mange enkelte tilkøb.
Bricksites popularitet eksploderede nærmest i årene omkring 2009 og blev hurtigt den foretrukne
websiteløsning for mange. Og med god grund. Alt er enkelt og supporten er eksemplarisk og meget
hurtig.
Én ting gør dog, at Bricksite ikke mere er så tidssvarende, som det var i 2009. Bricksite har aldrig
satset på at gøre deres løsning responsiv i udgangspunktet – dvs. at websitet selv tilpasser sig efter,
om det ses på en computerskærm, en tablet eller en mobiltelefon. Der findes ganske vist mulighed for
at tilkøbe sig en udvidelse, hvormed man opnår en parallel version af websitet, der kan sikre dette. Det
er dog en omstændelig proces og i praksis betyder det, at du får en anden web-adresse og endda et
separat design. Sidstnævnte separate design gør, at alle de anstrengelser du har gjort sig på at gøre
dit webdesign unikt, ignoreres i den mobile version, der blot viser indholdselementer i en universel
skabelon/ tema. Dette gør, at der i praksis er tale om to forskellige websites.
Desværre er Bricksite ikke fulgt med udviklingen af responsive billeder. I praksis betyder det, at
vejledningen kommer med indviklede krav til brugeren om fx den præcise (og absolutte) størrelse
af et billede, inden det uploades og kan vises på en side (se fx http://support.bricksite.com/
index.php?mode=message&id=51). I eksempelvis en WordPress-løsning (se andetsteds i denne
undersøgelse) skal du blot uploade et billede, så tilpasser systemet det, og vil du have yderligere
kontrol over designet, så handler det om at man kan give billedet et størrelsesforhold (altså relative
dimensioner, aldrig absolutte størrelser), der passer til den virkning man vil opnå, fx et langstrakt eller
et højt billede. Dette er også årsagen til, at Bricksite som det eneste i denne undersøgelse får tildelt
den højeste sværhedsgrad i vurderingen af, hvor enkelt det er at opsætte et website.
Som et tilkøb kan du opnå et dk-domænenavn. Hvis du ønsker et andet domænenavn, kan Bricksite
ikke gøre det for dig, og du må gå et andet sted hen, og så få det domænenavn til at pege på ens
Bricksite-website.
Bricksites brugergrænseflade er ikke udviklet siden 2009 og kan synes noget gammeldags nu om
dage og ikke så intuitiv som de andre i denne undersøgelse.
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Vejledninger

Bricksite har altid haft en god, hurtig dansksproget og engelsksproget support. Deres support består
af en videnbase, der slet og ret udgør alle tidligere stillede spørgsmål og deres svar. De svarer som
regel på et spørgsmål i løbet af et par timer. Se http://support.bricksite.com/.
Der er en aktiv Facebook-gruppe her: https://www.facebook.com/bricksite.
Der er mange video-video-vejledninger her: https://www.youtube.com/results?search_
query=bricksite.
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Weebly

https://www.weebly.com/

Weebly har en meget moderne og poleret brugergrænseflade. Det gør det til en fornøjelse hurtigt at
oprette et website og sidenhen tilføje indhold.
Weebly er lige så enkelt at tilgå som one.com og som Bricksite i nogle henseender er. Men til forskel
fra de to nævnte, så er Weebly i udgangspunktet responsivt – det vil sige, at websitet selv tilpasser
sig efter, om man besøger det fra en computer, tablet eller mobiltelefon.
Ligesom ved Bricksite skal man betale for de fleste udvidelser. Eksempelvis kræver det betaling, hvis
man vil have et flersproget website. Der findes forskellige udvidelser hertil, den billigste koster kr.
140,- om året.
En fordel ved Weebly er, at der er mange brugere. Weebly har åbnet for, at andre udviklere end
Weeblys egne kan udvikle udvidelser til systemet. Således er der adskillige valgmuligheder, hvis man
skal ud og finde en udvidelse. Således også med den funktion der muliggør et flersproget website
som beskrevet ovenfor. Der er dog den ulempe, at de alle skal betales forud, så du har ikke mulighed
for at prøve dem af (modsat WordPress’ udvidelser). I den gratis version er der reklamer.
En ting er, at når du registrerer for en gratis version, så prøver udbyder at få en til at købe en
betalingsversion på et tidspunkt i registreringsprocessen ved at lade som om, at der skal betales.
Der er et sted, hvor det tilsyneladende ikke er muligt at komme videre, uden at tilslutte sig en af
betalingsversionerne. Man skal faktisk lukke et vindue og fortsætte derfra igen, for at kunne komme
videre. Hvorom dette ikke nødvendigvis er et problem, i hvert fald hvis man opdager, at man kan lukke
det pågældende vindue, så kan det sige noget om, hvad det er for en udbyder, man er ved at blive
bruger i.

Vejledninger

Weebly har et meget udbygget videnscenter/hjælpecenter med en masse artikler om opsætning og
redigering af websites. Det er engelsksproget, og bl.a. svensk-, men ikke dansksproget. Se: https://
hc.weebly.com/hc/en-us.
Weebly har opsat en community-portal for brugerne. Community-portalen er brugernes sted, hvor de
kan stille spørgsmål og besvare. Der er langt over 1000 artikler.
Weeblys egen YouTube-kanal rummer 150+ vejlednings-videoer, se https://www.youtube.com/user/
weebly.
Der er mange brugere af Weebly, der har lagt vejlednings-videoer på YouTube. Søger du på YouTube
på “”Weebly website””, dukker der næsten 200.000 videoer på listen, se https://www.youtube.com/
results?search_query=weebly+website.
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Wix

http://da.wix.com/

Her er der en perfekt løsning, der både er enkel, intuitiv, med dansksproget support-videnbase, med
et hav af video-vejledninger, nogle endda på dansk. Og for at det ikke skal være løgn, så er denne
løsning helt af sig selv og fuldstændig responsiv, så den kan tilgås lige nemt på alle typer enheder.
I gratisversionen og den billigste betalingsversion optræder der dog reklameindhold.
Der er en meget udbygget skriftlig support som tilmed følger med i gratisversionen. Vil man selv
kunne stille direkte spørgsmål og få personlige svar, så skal man dog op i en af betalingsversionerne,
og så skal det foregå på engelsk.
Udover nævnte betalingsversion til kr. 732 per år, findes der også en, der kun koster det halve, men
der optræder der dog reklameindhold, og man kan ikke have sit eget domænenavn. Et minus er, at det
i betalingsversionerne ikke er muligt at have et dk-domænenavn. De mulige domæner er .org, .net,
.biz, .com, .info med flere. For nogle foreninger er et org-domænenavn alligevel at foretrække, idet
foreningerne har et internationalt sigte og et .org-domænenavn i mange lande ses som normen for en
forening.

Vejledninger

Wix har en meget udbygget skriftlig videnbase, der udgør deres primære vejledning og support.
Denne er tilgængelig for alle, også i gratisversionen. Find den her: https://support.wix.com/en/.
Der er utallige engelsksprogede video-vejledninger på YouTube. Udbyderens egen officielle YouTubekanal har således over 200 video-vejledninger. Find det her: https://www.youtube.com/user/Wix/
videos.
Der er mange brugere, der lægger videoer om WIX op på nettet. Der er over en halv million resultater,
hvis man søger ‘Wix website’ på YouTube. Find det her: https://www.youtube.com/results?search_
query=wix+website.
Hertil kommer adskillige forskellige mere eller mindre officielle fora og community-portaler, også på
de sociale medier, hvor man kan få råd eller deltage i drøftelser af forskellige udviklingsspørgsmål,
inklusiv et forum hvor man kan købe opgaver af freelancere. Se nederst under ‘Community’ på https://
support.wix.com/en/.
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Wordpress.com

https://wordpress.com/

WordPress ved wordpress.com er en særlig udgave af WordPress. Det er et kommercielt foretagende,
der har placeret WordPress på deres servere. Der er en gratis version, der altså er helt gratis mod, at
de så reklamerer for deres foretagende (herved ligner wordpress.com Bricksite, Weebly og Wix). Ved
tilkøb kan man få nogle ekstra services. Dette kan være en god kombination, fordi man både får noget
tryghed (at man stort ikke skal rode med teknik) samtidig med, at man får det meste af det WordPress
kan (men altså ikke alt).
Her får du en nedskalleret og nemmere version af WordPress end den komplette WordPress-løsning.
En glimrende løsning til dig, hvis du vil have de store fordele som WordPress har (og de er mange,
inklusiv bedste responsive løsning), og hvis du vil have en absolut ligetil løsning, der ovenikøbet er
helt gratis. Denne version af WordPress har endda en forenklet brugergrænseflade, der forenkler det
så meget, at det må være den absolut nemmeste af samtlige løsninger i denne undersøgelse.
Det kan også være en vej til at afprøve WordPress en stund uden at betale en krone. Så kan man
vurdere, om man kan lide WordPress’ måde at arbejde på (fx hvordan man opretter en artikel og
tilføjer billeder) – denne er nemlig identisk, hvad enten man bruger wordpress.com-løsningen
eller en Word-Press-løsning, der er placeret ved fx i123.dk (se mere herom herunder). Husk blot, at
den komplette WordPress er meget mere kraftfuld og stadig næsten lige så enkel at bruge for en
nybegynder, i hvert fald når du lige har brugt den i et par timer.
Kort sagt er denne løsning en billigere og nemmere version af en almindelig WordPress-løsning (som
ved i123.dk, se herunder), hvor man har websitet liggende som et underdomæne til wordpress.com,
og hvor man ikke har adgang til ekstra udvidelser udover nogle få inkluderede. Det skal så dog siges,
at selve WordPress-softwaren har en del af de funktioner i sig, som man ved andre website-løsninger
skal finde udvidelser til (og mange steder betale for).
Se en god sammenligning af denne
Wordpress.com-løsning og en almindelig
WordPress-løsning her http://www.
wpbeginner.com/beginners-guide/selfhosted-wordpress-org-vs-free-wordpresscom-infograph/.
Denne WordPress-løsning giver mulighed for
tilkøb (se https://wordpress.com/pricing/),
herunder eget domænenavn og fjernelse af
reklame (det koster kun kr. 25,- per måned).
Der er også mulighed for at flytte ens website
til en anden udbyder, så som den ved i123.dk.
En stor ulempe ved Wordpress.com er, at de
begrænser antallet af udvidelser (også ved
deres betalingsversioner). Kort sagt, så vil de
have, at man bruger de inkluderede.

WORDPRESS PÅ WEBHOTEL ELLER VED
WORDPRESS.COM?
WordPress er verdens suverænt mest brugte
platform til at lave sit eget website. WordPress er
et frit og gratis stykke software der med et par klik
med musen installeres på et webhotel.
I denne undersøgelse får du et eksempel på
en webhotelløsning med WordPress, nemlig
WordPress ved i123.dk (og henviser til en oversigt
over alternativer).
Du får også et eksempel på WordPress ved
wordpress.com, der er en særlig, forenklet udgave
af WordPress. Ved wordpress.com kan du kvit
og frit have et website, og du kan tilkøbe dig
tillægsprodukter. Du kan også bruge wordpress.
com til at afprøve WordPress og bagefter vælge at
have det fuldendte WordPress ved et webhotel –
det giver langt større frihed, men kræver også en
lille indsats.
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Vejledninger

Næsten al den vejledning man som nybegynder her får brug for er identisk med en almindelig
WordPress-løsning (som fx ved i123.dk, se herunder), dog skal man lige huske, at Wordpress.com
begrænser ens muligheder.
Hvad angår specifik support til et website ved wordpress.com, findes der en god engelsksproget
support her: https://en.support.wordpress.com/. Der findes ligeledes flere vejledninger, se fx https://
www.youtube.com/watch?v=_Oh12ROTQCE (eller se flere søgeresultater på YouTube her: https://
www.youtube.com/results?search_query=wordpress.com).
De 30+ udvidelser der følger med dækker fint de flestes basale behov, og der er
utallige vejledninger på YouTube til disse udvidelser, se https://www.youtube.com/
results?sp=CAA%253D&q=Wordpress+Jetpack+Plugin. En god vejledning til og vurdering af de 30+
udvidelser der følger med kan ses her: http://www.wpsuperstars.net/wordpress-jetpack/. Bemærk
at når man bruger wordpress.com, så er disse 30 udvidelser (samlet i en pakke der hedder Jetpack)
allerede installeret. En del af vejledningerne på YouTube starter med at vise, hvordan man installerer
denne Jetpack-udvidelsespakke. Grundet dens enkelhed er den også meget populær på en komplet
WordPress-løsning (som den ved i123.dk, se herunder).

WordPress ved i123.dk

https://www.i123.dk/wordpress-webhotel/

Der er god grund til, at WordPress er det mest udbredte website-løsning, i Danmark og globalt.
WordPress er en af de mest kraftfulde websiteløsninger, kun overgået af Joomla og Drupal (se
henholdsvis www.joomla.org og www.drupal.org) samt nogle andre mindre kendte. Når WordPress
alligevel overtrumfer alle disse i popularitet, er det fordi, WordPress er så brugervenligt og ligetil.
Med over 40.000 udvidelser (plugins), heraf over 15.000 gratis, kan du med WordPress gøre næsten
alt, hvad der er muligt på et website. Alle de udvidelser, du i de andre løsninger skal betale penge for,
kan du her finde gratis. Det er kun nødvendigt at betale, hvis du vil have lidt ekstra ud af den enkelte
udvidelse.
Temaer (af andre kaldt skabeloner) findes der også et utal af, også gratis. Og vil man have noget
helt særligt, kan man bare købe et. Man kan sagtens holde sig til et af de mange, udmærkede gratis
temaer, og så med tiden selv tilpasse det.
Det er en kæmpe fordel, at WordPress har så mange udvidelser. Men man skal lige holde tungen lige i
munden, for mange udvidelser kan gøre ens website langsommere. Det samme kan dog siges om alle
systemer.
WordPress ligger afgjort i den bedre ende, hvad hastighed angår. Der findes mange udvidelser til
at fremme hastigheden, men har man et simpelt foreningswebsite, er der absolut ingen grund til at
benytte disse.
Det er nemt at finde udvidelser til basale ting som nyhedsbreve eller flersprogs-funktionen, men man
skal passe på ikke at blive overvældet af de mange muligheder og bruge for meget tid på det! Bare
vælg en af de nemme og ligetil!
Langt de fleste af udvidelserne er enten gratis eller findes i en gratis version. Det gør, at man kvit og
frit kan afprøve dem. Det tager kun sekunder at installere en udvidelse, det er lige så nemt som at
installere en app på en smartphone.
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I de fleste tilfælde vil en gratis udvidelse være tilstrækkelig for en lille forening, men er der er særlig
grund til, at man gerne vil have en betalingsversion, kan man jo netop afprøve gratisversionen først.
Fordelene ved en betalingsversion kan fx være flere muligheder for individuelt design, eller mulighed
for flere modtagere i en nyhedsbrevsudsendelse. Vil du ikke sidde og vurdere de mange forskellige
udvidelser, er der meget, der taler for, at du fint kan bruge den udvidelsespakke, der hedder Jetpack
(se mere ovenfor ved Wordpress.com).
Det gode ved WordPress er, at man kan designe et enkelt website på ingen tid. Man får alle fordelene,
også selvom man ikke kender til andet end overfladen af WordPress. Vil man arbejde videre med
systemet, så er der nærmest ingen begrænsninger.
Når alt dette er muligt med WordPress, så skyldes det, at systemet er open-source og styres af åben
organisation, hvor tusindvis af frivillige bidrager. Den store brugerbase, gør det populært at udvikle
såvel selve kernen i WordPress, som de mange udvidelser (herunder temaer/skabeloner).
Den store brugerbase gør også, at hjælpen aldrig er langt væk, hvis man får brug for det. At hjælpen
så er gratis, er en fordel for mange små foreninger. Det kan dog være en tidssluger. Har man et særligt
behov eller en hasteopgave, så kan man altid betale sig fra en løsning, som fx ved udbyderen i123.dk,
eller finde en der vil gøre det for et mindre honorar via et af de mange fora (se mere herunder).

Vejledninger

Udbyderen i123.dk har en rigtig god dansksproget support og videnbase. Man kan stille supportspørgsmål over en chat-funktion på udbyderens website eller via e-mail. Udbyderen har lavet en
rigtig god begynderguide til WordPress her: https://support.i123.dk/begynderguide-til-wordpressversion-3.html.
Det danske forlag Libris har lavet flere bøger om WordPress. Den mest relevante for nybegynderen
kan aktuelt (februar 2017) købes for kr. 129,- plus porto eller for kr. 99,- i en elektronisk udgave
(https://www.libris.dk/products/wordpress4-5). Det er en meget lettilgængelig bog, der kan læses på
et par timer en eftermiddag og bruges som opslagsværk.
Der findes utallige vejledninger på nettet, herunder video-vejledninger på YouTube (se fx: https://
www.youtube.com/results?search_query=wordpress+begyndere, og på engelsk: https://www.
youtube.com/results?search_query=wordpress+beginners).
Hertil kommer adskillige engelsksprogede og dansksprogede fora på Facebook, fx https://www.
facebook.com/groups/WordPressDanmark/. Dog skal man lige tage højde for to ting; først at mange
af indlæggene er for viderekommere (men når nybegyndere stiller spørgsmål, så får de dog som regel
altid gode svar); dernæst at en del af indholdet i sådanne fora vedrører funktioner og udvidelser.
Det officielle website for selv WordPress har en dansk underside (https://da.wordpress.org/) med en
masse information. Sammesteds henvises der til et dansk officielt WordPress-forum med yderligere
information og henvisninger, herunder også om yderligere video-vejledninger og videoer: http://wpdanmark.dk/hjaelp/.
Endeligt er der danske WordPress-grupper der jævnligt mødes. Undertegnede har deltaget i den i
Aarhus, se https://www.meetup.com/WordPress-Aarhus/, hvor der er adskillige nybegyndere, og der
gives rig lejlighed til at stille spørgsmål og få hjælp. Gruppen i København kan ses her: https://www.
meetup.com/WordPress-Copenhagen/. Se evt. selv om der aktuelt er andre.
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De fleste udbydere af webhoteller i Danmark tilbyder en såkaldt 1-Click installation. Du kan se en
oversigt over webhoteller, og hvad de kan, her: www.webhotelsoversigt.dk. Med 1-Click installation
kan du selv installere WordPress på webhotellet. Det er meget nemt og tager under to minutter,
men der er dog lige et par trin i den proces, der kræver lidt mere end nybegynder-viden. Udbyderen
gør det uhyre nemt. De klarer installeringen af WordPress for dig, så dit webhotel bliver født med
WordPress, uden at du skal gøre noget som helst. Det er endda en gratis service, de giver, se
https://www.i123.dk/wordpress-webhotel/. Udbyderen udmærker sig ved at være en af de eneste i
Danmark, der tilbyder at forestå installeringen for en.
Den support som en webhotel-udbyder giver, handler om webhotellet. De giver normalt ikke support
i WordPress. Nogle udbydere tilbyder sig dog at besvare almene WordPress support-spørgsmål
mod betaling, så som i123.dk. Dette giver en stor tryghed. Udbyderen tilbyder også assistance på
time-basis på alle WordPress-opgaver (se linket på siden ovenfor eller gå direkte til https://www.wphjemmeside.dk/programmering-til-wordpress), og de kan også lave hele dit website for dig (https://
www.wp-hjemmeside.dk/). Ikke desto mindre kan man nemt klare sig selv til de basale opgaver, eller
finde svar på almene WordPress support-spørgsmål i de mange fora nævnt ovenfor.

Udarbejdet af Henrik Zilstorff
http://brandingservice.dk/
for Genbrug til Syd
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