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Szkolenie autorskie na poziomie zaawansowanym. 

Charakterystyka 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które potrafią zainstalować i skonfigurować podstawowe opcje systemu zarządzania 

treścią WordPress i chcą poznać jego zaawansowane ustawienia. Uczestnicy zapoznają się z metodami tworzenia motywów 

potomnych, łączenia strony z usługami Google Analytics oraz technikami jej profesjonalnego pozycjonowania. Uczą się 

sprawnie przeprowadzać aktualizacje oraz tworzyć kopie bezpieczeństwa. Poznają ciekawe wtyczki, pozwalające osadzać na 

stronach ładne galerie zdjęć, newslettery oraz formularze kontaktowe. Ponadto, zapoznają się z możliwością stworzenia 

strony w wielu językach. 

Podczas szkolenia Uczestnicy mają możliwość obejrzenia paneli administracyjnych WordPress istniejących i działających 

stron, co znacznie poszerza ich wiedzę na temat rozwiązań, które powinni zastosować w konkretnych przypadkach. 

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia, którego celem będzie rozbudowanie istniejącej strony WWW utworzonej 

w WordPress. 

Wymagania wstępne 

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać system zarządzania treścią WordPress na poziomie 

średniozaawansowanym (lub ukończyć szkolenie WPP,wordpress--tworzenie-profesjonalnych-stron-internetowych: 

WordPress - Tworzenie profesjonalnych stron internetowych). 

Korzyści 

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili: 

Skonfigurować hosting, domenę oraz bazę danych. 

Zmienić plik konfiguracyjny instalacji WordPress. 

Tworzyć motywy potomne i dodawać do nich własne funkcjonalności. 

Profesjonalnie definiować tożsamość witryny. 

Łączyć stronę z usługami Google Analytics. 

Instalować wtyczki ułatwiające pozycjonowanie strony. 

Tworzyć mapę witryny niezbędną do pozycjonowania. 

Sprawnie przeprowadzać aktualizacje systemu oraz wtyczek. 

Tworzyć kopie bezpieczeństwa. 

Skonfigurować wtyczkę informującą o tymczasowej niedostępności strony. 

Dodawać do stron ładne galerie zdjęć. 

Zarządzać komentarzami. 

Integrować stronę z mediami społecznościowymi. 

Dodać do strony newsletter. 

Umieścić na stronie formularz kontaktowy. 

Zbudować stronę wyświetlaną w kilku językach. 
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Czas trwania 

16 godz. lekcyjnych (2 dni), w godz. 08:30-15:30 

Program szkolenia 

Dzień 1 

Konfiguracja. 

- Konfiguracja hostingu. 

- Konfiguracja domeny. 

- Konfiguracja bazy danych. 

- Plik konfiguracyjny WordPress. 

Motywy. 

- Motywy potomne. 

- Własne arkusze stylów. 

- Własne funkcje. 

Tożsamość witryny. 

- Logo. 

- Misja. 

- Ikona. 

Integracja Google Analytics. 

- Zakładanie konta Google Analytics. 

- Podłączenie do strony WWW. 

- Raporty. 

Dzień 2 

Pozycjonowanie. 

- Najlepsze wtyczki do pozycjonowania. 

- Najlepsze praktyki przydatne do pozycjonowania stron. 

- Mapa witryny. 

Aktualizacje. 

- Aktualizacje WordPress. 

- Aktualizacje wtyczek. 

Przydatne wtyczki. 

- Kopia bezpieczeństwa. 

- Strona w budowie. 

- Galerie zdjęć. 

- Komentarze. 

- Facebook. 

- Newsletter. 

- Formularz kontaktowy. 

Wersje językowe strony. 

Cena 

1 365,00 zł netto (1 678,95 zł brutto, w tym 23% VAT) 

Zgłoszenie na szkolenie 

Aby zapisać się na to szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej eduprofi.pl/zapisz-WPZ 


