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Design din hjemmeside og blog med WordPress 5 Kristian Langborg-Hansen Hent PDF Bliv fortrolig med
verdens mest populære og udbredte hjemmeside- og blog-system, som anvendes på tusindvis af hjemmesider
med millioner af daglige besøgende. Hæftet er skrevet med udgangspunkt i den nyeste udgave af WordPress,
version 5, også kaldet "Bebo", som 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. 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.
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