KØB AF DOMAINE OG WEBHOTEL

1) Via dette link, kan du oprette dig på
One.com via mit partnerskab-link.
Det betyder, at jeg får en lille bid af den
pris, du betaler til one.com og samtidig
får du 100 kr. i rabat. (Det er også det, der
kaldes affiliate-partnerskab.)
2)
2)Når
du kommer ind på siden vælg pakken “Etntusiat”, for at få wordpress med.
3)
3)Derefter
går du videre til domaine
navn. Indtast ønskede navn i søgefelttet
er det ledigt læg det i kurv sammen med
webhotel.
eks. på kurv fra one.com feb 2021

http://one.me/daaururi
(reklamelink - der giver dig rabat til din hostingpakke)

Tænk brugervenligt og på hvad brugeren kan huske, hvis din adresse siger mundtlig.
• Et domænenavn under 20 karakterer er at
foretrække. Jo længere dit navn er jo større er
chancen for at folk taster forkert.
• Tal, æøå og bindestreger - det kan anvendes
men gør det må omhu - tænk igen på brugervenligheden. Vil din bruger kunne huske om de
skrives med tal, med æøå eller med bindestreg.
• Beskrivende eller unikt domænenavn
eks. mad.dk er et beskrivende navn hvor imod
f.eks. Yahoo, Jubii, Google etc. er unikke og korte navn der ikke er låst til et beskrivende emne.
• Endelser fx. .dk - henvender din side sig til dansker så anvend .dk som endelse, vi dansker har
det allerede for vane og det er trygt for os når
en side ender på .dk.

4) Opret gæstelogin til eva@evagraf.dk: på one.com.
Følg vejledning på dette link:
https://help.one.com/hc/da/art cles/115005584729Hvor-dan-opretter-jeg-en-g%C3%A6stebruger5) Adgang til wordpress delen
Skriv dit domaine navn efterfulgt af /wp-admin
eks. www.mitdomaine.dk/wp-admin
Hvis du ikke har brugernavn og kode, kan du klikke på
“Mistet din adgangskode”. Så modtager du en mail,
der leder dig videre.
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