Introductie Wordpress

Een website of blog opzetten met
behulp van Wordpress
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De presentator
• Ik ben zelf hobbyist, ik heb geen ICT opleiding en ben ook niet
werkzaam in deze business.
• Al vele jaren bouw ik websites voor vrienden, verenigingen, en
bedrijven.
• Omdat het maken en onderhouden van websites te veel tijd ging
kosten ben ik op zoek gegaan naar een goed CMS systeem.
Hierbij viel mijn keuze op WordPress vanwege de professionele
uitstraling en de goede informatie welke op het internet te vinden is.
• Ik werk nu al ruim 8 jaar met WordPress, en ik heb nog nooit spijt
gehad van deze keuze.
• Ik hoop dat jullie ook zo enthousiast gaan worden, en wens jullie een
informatieve avond toe
Ruud Bouwhuis
(ruud@twobees.net)
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Waarom Wordpress?
• Makkelijk te bouwen, flexibel aan te passen, en makkelijk te vernieuwen.
• De kracht van WordPress zit hem in de ‘back-end’. Zonder al te veel programmeer
kennis kan je al vrij snel van start met een van de vele beschikbare thema’s.
En ben je eenmaal een ervaren WordPress specialist dan kan je eigenlijk alles
bouwen wat je maar wenst.
• Makkelijk publiceren, makkelijk te configureren, en makkelijk te onderhouden
• WordPress is open source; het wordt gebouwd en onderhouden door de mensen die
het ook gebruiken. Door de community dus en daardoor is het een voorloper op het
gebied van content management systemen. Voor website eigenaren betekent dit dus
dat je met WordPress constant ‘up to date’ bent en gebruik kan maken van de
nieuwste technieken op gebied van webdesign.
• Zoekmachine vriendelijk, hoog gebruiksgemak
• Het is geen geheim dat websites, gemaakt met WordPress, makkelijk te vinden zijn
door de verschillende zoekmachines. Een WordPress website is van nature al
zoekmachinevriendelijk. Uiteraard dien je altijd nog voor goede inhoud te zorgen,
maar als dat er is dan is WordPress je beste vriend.
• Het Nederlandstalige forum (http://nl.forums.wordpress.org/)

 Momenteel draait 19% van het internet op Wordpress (wereldwijd)
 Dit zijn meer dan 50 miljoen websites!
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We gaan van start…..
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Stap 1: Zoek een geschikte webruimte
De web hosting dient minimaal de volgende modules aan te bieden;
• PHP
versie 5.2.4 of hoger
• MySQL versie 5.0 of hoger
Benodigde informatie
De volgende gegevens voor de MySQL database heb je nodig:
(deze gegevens worden door het hosting bedrijf verstrekt)
•
•
•
•

database naam
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Servernaam (meestal is dit “localhost”)
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Stap 3: Uitpakken bestanden
Pak het zip bestand uit in een lege map (+/- 15 MB)

Het uitgepakte bestand
bevat 3 mappen en een
aantal bestanden in de
hoofdmap.
Verander niets aan deze
structuur, laat alle
bestanden in de mappen
staan.
We gaan deze structuur
precies zo uploaden.
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Stap 2: Download

Ga naar nl.wordpress.org en download de Nederlandse versie
(zip bestand, ongeveer 6,2 megabyte)
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Stap 4: Pas het bestand wp-config-sample.php aan
• Wijzig de naam van wp-config-sample.php in
wp-config.php (verwijder –sample)
• Open dit bestand in een tekst editor (kladblok,
textpad of iets dergelijks, dus niet in Word!)

Dit bestand
hernoemen
naar wp-config
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Stap 4: pas de database informatie aan
Zoek de volgende sectie op in het bestand:
Vervang de vier database parameters (hier in het rood aangegeven) door je
eigen gegevens. (deze informatie krijg je van het hosting bedrijf)
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
Naam van de MySQL
define('DB_NAME', 'database_name_here');

database

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Gebruikersnaam van de
MySQL database

Wachtwoord van de
MySQL database
Hostnaam van de
MySQL database

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
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Stap 4: maak de Unique Keys en de Salts uniek
Zoek de volgende sectie op in het bestand:
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secretkey/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing
cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
Deze 8
*/
regels gaan
define('AUTH_KEY',
'put your unique phrase here');
we
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
vervangen
define('LOGGED_IN_KEY',
'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',
'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',
'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',
'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',
'put your unique phrase here');
/**#@-*/
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Stap 4 (vervolg)
•

Ga naar deze site om de keys te genereren:
https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Selecteer en
kopieer al
deze regels

• Kopieer deze tekst (ctrl-c) en ga vervolgens naar het geopende wp-config.php
bestand….
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Stap 4 (vervolg)
• Plak de zojuist gekopieerde tekst uit de webbrowser over de bestaande regels.
(oude regels markeren en met ctrl-v plakken)
/**#@+
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force
all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY',
'!8O~UpQ0{y^1d+.fhUV?+ct&-3+9sS3gBR5/#s)Y>994Go%R&HJPY?+1t$D!0N&F');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'gV){:z{@|dKV[hk%_e&nSLI5AE~8T2|::s]b+ZZMU}i:7o(~Uc)o15LaBs.*6o6n');
define('LOGGED_IN_KEY',
'AjQyfn3}~M3T.E,Sz3%T5[-(4Y-FYp7O]ahMEXowj+L58~F{.8G$Wlosz`Oil[fD');
define('NONCE_KEY',
'!KuBSTC8=~qeaA.^l|mUOyq<+^gFW2l;FwKScBE&XPbk:fu0:SR*)RJ-hyfX^n=_');
define('AUTH_SALT',
'CM4f5^1zC:i9HRD*a-uDf:jn1+}%)PVrlgW-X53lsa)4du}M1w]+U{h-Q?`+_C5d');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'QUb1?a!)LkvH>p70!5,0P({/C3?_L mzj9m{Dw/|0`^NSFftQ&|;[DE_?BwpR{2y');
define('LOGGED_IN_SALT',
' &I1$)a151|cc*Fh&~m|]iirh.-@jFr8 0AfW&4aKq;m~[RH|gRX;3KvUos6J9;~');
define('NONCE_SALT',
'+v l zm_0xOq7_:gcQiXb)NkQGo*9F@>LJ&8>+C|af~2Q!c]h&CQ.;q(1*y8r0g@');
/**#@-*/

• Sla nu het aangepaste wp-config.php bestand op.
(in dezelfde map waar het stond!)

Aangepaste
regels
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Stap 5: Uploaden van bestanden
Gebruik hiervoor een FTP programma zoals bijvoorbeeld “Filezilla”,
“cute-ftp” of je eigen favoriete FTP programma.
Upload alle bestanden naar de map waar de website geïnstalleerd moet
worden, bij de meeste servers heet dit “public_html” of “httpdocs”,
andere namen zijn ook mogelijk.

Bij twijfel zoek je naar de map waar de bestaande startpagina
(index.html) te vinden is.
Indien in deze map al een bestand index.html aanwezig is dan moet
deze verwijderd worden!
(of de naam wijzigen in bijvoorbeeld: index.html.old)
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Stap 6: On-line verder gaan
• Ga naar: http://www.naamvanuwsite/wp-admin/install.php

Als de voorgaande stappen goed
zijn gegaan, dan moet dit welkom
scherm verschijnen.
Vul de benodigde informatie in
om verder te gaan.

TIP!
Om het systeem
extra veilig te
maken, kies een
andere naam
dan “admin”,
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Stap 7: Log in op uw nieuwe site
•
•

Ga naar: http://www.naamvanjesite/wpadmin/
Log in via het inlogscherm

Als je bij de
vorige stap een
andere naam
hebt gekozen,
dan gebruik je
die naam.

15

Ziet je dit scherm?
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Gefeliciteerd

Je hebt zojuist WordPress succesvol geïnstalleerd!

We gaan verder met enkele tips voor de configuratie!
17

Enkele belangrijke instellingen vooraf
Alles wordt gedaan vanuit het menu aan de linkerzijde.
•
•
•
•
•
•

Berichten schrijven en beheren (nieuws, blog)
Media beheren (foto’s enz.)
Links beheren (wordt vandaag niet behandeld)
Pagina’s schrijven en beheren
Reacties bekijken en toelaten/weigeren
Feedback geven

• Weergave instellen
• thema kiezen en aanpassen
• Widgets beheren en plaatsen
• Plugins beheren
• Gebruikers beheren
• Extra gereedschappen
• Instellingen van de website, enkele hiervan gaan we direct behandelen
in de volgende slides.
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Configuratie: Algemeen
titel van de
website
ondertitel (korte
omschrijving)

Je eigen email
adres

Tijdzone (voor
NL is dit UTC+2)
Kies een formaat
voor datum
weergave
Kies een formaat
voor tijd
weergave
Sla de instellingen op
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Configuratie: Lezen

Belangrijke instelling: wat krijgen
bezoekers als eerste te zien als
ze je blog bezoeken.

Kies voor deze optie
als je de site vooral
als blog of nieuwssite
wilt gebruiken

Kies voor deze optie
als je een vaste
startpagina wilt
gebruiken.

Vink dit vakje aan als je niet wilt
dat je site wordt gevonden in
zoekmachines zoals Google
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Configuratie: Gebruikers
Selecteer: Gebruikers
Maak gebruikers aan en kies hun rol
De “rol” bepaald
welke rechten een
gebruiker op jou site
heeft.
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Configuratie: Permalinks
Wat zijn Permalinks?
Stel, het adres van je website is www.mijnwebsite.nl
Misschien heb je een foto pagina met het adres www.mijnwebsite.nl/foto
Of een nieuws pagina met adres www.mijnwebsite.nl/nieuws
In Wordpress kun je aangeven hoe de web adressen van iedere pagina
worden gemaakt, dit geldt ook voor ieder nieuwsbericht dat je plaatst.

Het voordeel hiervan is dat je iemand een link kunt sturen welke direct
naar de juiste pagina of het juiste nieuwsbericht wijst. (ook handig om
linken op facebook en dergelijke te plaatsen)
Wordpress doet dit volledig automatisch voor jou, maar de standaard
instelling is niet zo mooi en praktisch (www.mijnwebsite.nl/?p=152)
Zo’n paginanummer zegt niet veel, en ziet er ook niet zo mooi uit.
Ik ga nu laten zien hoe dit beter en mooier kan met de instelling
“Permalinks”
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Configuratie: Permalinks
Selecteer: Instellingen -> Permalinks
• Maak een keuze hoe de directe links naar jou
pagina’s en berichten er uit moeten zien.
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Nog een tip!

Wanneer je het dashboard te druk vindt, kun je dit opruimen met “Scherminstellingen”
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Thema kiezen
Binnen WordPress is de inhoud van de pagina’s en de berichten
volledig gescheiden van de weergave.
De weergave en vormgeving wordt in WordPress bepaald door het
Thema.
Er bestaat een zeer ruime keuze aan thema’s. (ruim 2.000)
Kijk ook eens op: http://wordpress.org/themes/
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Eigen banner boven de website
Het kiezen van een eigen banner
gaat door middel van het menu
Header in de rubriek Weergave.
Aandachtspunten:
Ieder thema gebruikt zijn eigen afmetingen voor de
banner, als je deze afmetingen niet kent dan kan
google meestal snel helpen.
Voor de drie standaard thema’s zijn de afmetingen
van de banner:
• twenty thirteen: 1600 x 230 px
• twenty twelfe:
960 x 250 px
• twenty eleven:
1000 x 180 px
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Pagina’s maken
Een nieuwe pagina maken gaat door middel van de
menukeuze Nieuwe pagina in het menu Pagina’s

Pagina
titel

Pagina
inhoud
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Pagina’s maken 2
Met de functies in dit blok kun je een voorbeeld
bekijken en de pagina echt publiceren. Ook kan
een pagina worden opgeslagen als concept
Met de functies in dit blok kun je aangeven of het
een hoofdpagina is of een subpagina onder een
andere hoofdpagina.
De hoofdpagina’s verschijnen op de menubalk, de
sub pagina’s verschijnen in het drop-down menu
Hoofdpagina’s
Subpagina’s
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Berichten maken
Een nieuw bericht maken gaat door middel van de
menukeuze Nieuw bericht in het menu Berichten
Verder werkt het schrijven van berichten identiek
aan het schrijven van pagina’s.
Bij berichten is geen sprake van hoofd en sub
pagina’s.
Tijdens het schrijven van berichten en pagina’s kan
verder nog aangegeven worden of reacties zijn
toegestaan.
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Plugins
WordPress is uit te breiden met duizenden Plugins
om extra functionaliteit toe te voegen.
(Op dit moment zijn er ruim 27.000)
Er zijn plugins voor;
• Foto galerijen
• Verbinding met Flickr, Picasa, enz.
• Verbinding met sociale media (facebook)
• Kijk zelf maar eens op: http://wordpress.org/plugins/
Welke Plugins je nodig hebt kun je het beste zelf bepalen. Tijdens
deze demonstratie wil ik mij beperken tot slechts enkele plugins.

• TinyMCE Advanced
• BackWPup Free
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Plugins: TinyMCE Advanced
TinyMCE advanced voegt een aantal functies
toe aan de ingebouwde tekstverwerker.

standaard

Met TinyMCE
advanced
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Plugins: BackWPup Free
Als je veel tijd en werk hebt gestoken in een
mooie WordPress site, dan is het zonde wanneer
deze verloren gaat door een storing.
Er zijn veel backup plugins beschikbaar, en soms
heeft het hosting bedrijf zelf ook al mogelijkheden
voor backup.
Een voorbeeld van een backup Plugin die goede
recensies krijgt is BackWPup Free.

http://wordpress.org/plugins/backwpup/
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Plugins: Nog enkele tips
Google XML Sitemaps om Google op de hoogte te houden van de
wijzigingen in jou site. Dit helpt ook om een goede plaats in Google
te krijgen.
http://wordpress.org/plugins/jetpack/
een zeer uitgebreide plugin met vele functies. Enkele belangrijke;
– Veel statistiek van bezoekers
– Contact formulier (veilig)
– Eenvoudig Youtube en Vimeo invoegen in berichten
– Automatisch berichten naar Facebook, Linkedin, enz.
– Foto Carrousel
– Enz.
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Dit was een korte inleiding tot WordPress
Zoals je hebt kunnen zien is het installeren van WordPress snel en
eenvoudig uit te voeren. Ook het aanpassen van het uiterlijk en
uitbreiden van de functionaliteit is eenvoudig.
Wordpress is een stabiel en volwassen pakket, waarbij ook prima
gezorgd wordt voor updates en onderhoud. Updates zijn in het
pakket zelf uit te voeren. Je wordt geinformeerd zodra updates
beschikbaar zijn.
Maar ook voor degenen die verder willen gaan is WordPress een
geweldig pakket, alles is naar eigen wens aan te passen en de
mogelijkheden zijn bijna onbegrensd.
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Dank voor jullie aandacht

Vragen?
Deze presentatie kan worden gedownload van:
http://www.hcc-westbrabant.nl/Nieuw2/index.php

Met vriendelijke groet,
Ruud Bouwhuis
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