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Prezioa Doan
Helburuak
CMSek web guneak sortzeko eta kudeatzeko eskaintzen dizkiguten abantailak ezagutzea.
WordPress-ek CMS gisa eskaintzen dizkigun funtzionalitateak ezagutzea, edukia duten web
guneak garatzeko eta proiektu propio batean inplementatzeko.
Gure webgunea sortzen, kudeatzen eta administratzen ikastea, WordPress-ekin, edukien
kudeatzaile den aldetik.
Gure web gunearen proiektuari funtzionalitatea gehitzen ikastea WordPress-ekin pluginen
bidez.
WordPress-ekin egindako nazioartekotze eta eleaniztasun lana behar bezala egiten ikastea.
WordPress-ekin garatutako gure webgunea modu aurreratuan administratzea.
Nori zuzendua
WordPress-en bidez eduki-kudeatzaile gisa web guneak garatzen ikasi nahi duten
enpresetako profesionalak, edo WordPress-en jada garatutako gune bat duten eta ahalik eta
etekin handiena atera nahi dioten enpresetako profesionalak.
WordPress-ek bere proiektuetarako dituen abantailez baliatu nahi duten web kudeatzaileak.
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Ikastaro hau batez ere "LANEAN ARI DIREN langileei" zuzenduta dago.
Egitaraua
Ikastaro osoak puntu hauek izanen ditu:
1. Eduki-kudeatzaileentzako sarrera
2. WordPress instalatzea eta konfiguratzea
a. WordPress.com vs WordPress.org
b. Domeinua, hosting-a eta hasierako beste kontzeptu batzuk
c. Web zerbitzari baten instalazioa eta konfigurazioa (Apache)
d. MySQL datu-basearen instalazioa eta konfigurazioa
e. WordPress-en konfigurazio aurreratua
f. Erabiltzaileen, profilen eta rolen kudeaketa
g. Gure webgunea abian jartzea
h. Gure web gunearen segurtasuna kudeatzea
i. Gure web gunearen segurtasun-kopiak eta berrezarpena WordPress-en
3. Lehen urratsak gure webgunearekin
a. Orrialde estatikoak sortzea
b. Menuak sortzea
c. Kategoriak sortzea
d. Postak sortzea
e. Edukien hierarkizazioa
f. Sare sozialekiko sinkronizazioa
4. Gure web gunearen diseinua
a. Gure web gunearen informazio-arkitektura
b) Responsive web design
c. Tenplateen instalazioa eta konfigurazioa
d. Gure web guneko tenplateen pertsonalizazioa
5. Gure webgunearen edukia kudeatzen
a. Testuen kudeaketa
b. Multimedia kudeaketa
c. Irudien kudeaketa
d. Bideoen kudeaketa
6. Gure webguneari funtzionaltasuna gehitzen WordPress-ekin
a. Pluginen kudeaketa optimoa
b. Pluginak instalatzea WordPress-en
7. Eleaniztasuna eta gure web gunearen internazionalizazioa
a. Eleaniztasunaren trataera optimoa WordPress-ekin
b. Nazioartekotzearen tratamendu ezin hobea WordPress-ekin
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8. WordPress gure guneko SEO optimizatzea
a. Gure web gunearen kudeaketa optimoa bilatzaileei begira
b. WordPress gure gunearen web analitika kudeatzea
9. Gure webgunearen errendimendua hobetzen WordPress-en (WPO)
a. Txantiloiak optimizatzea
b. Edukia optimizatzea
c. Irudiak optimizatzea
d. Azpiegitura optimizatzea (zerbitzaria, datu-basea)
10. WordPress plataforma optimizatzea
Irakasleak
Olalde Mendia, Gorka
Kolaboratzailea
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