ŘÍZENÍ FIREMNÍHO WEBU POMOCÍ WORDPRESS
Tento workshop Vám pomůže zorientovat se ve světě redakčních systémů, pomocí kterých se tvoří
firemní webové stránky. Vysvětlíme Vám jak spravovat stránky v dnes asi nejrozšířenějším
redakčním systému Wordpress. Ukážeme Vám, jak si tento systém můžete vylepšit pomocí několika
pluginů, nebo dokonce aplikovat profesionální vzhled. Provedeme Vás jak tento web napojit
například na Google Analytics, nebo Google Search console. Na závěr Vám ukážeme celou
případovou studii na reálném webu.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pro všechny pracovníky ve firmě, kteří mají na starosti firmy webové stránky nebo
ti kteří toto řídí – manažeři, vedoucí pracovníci, obchodníci, asistentky, …

Hlavní cíle školení:


Seznámit se s terminologii používanou na internetu vzhled k redakčním systémům a věcí kolem (URL,
DNS,…).



Efektivně spravovat svoje firemní webové stránky pomocí redakčního systému WordPress.



Umět nainstalovat a spravovat přídavní pluginy.



Umět nainstalovat a upravovat profesionální šablony a přizpůsobit je konkrétním požadavkům.

Délka školení a místo konání:
1 den = 8 hodin
Výuka může být realizována v prostorách RHK Brno nebo v naší specializované učebně na některé
z našich poboček.

Obsah školení:


Seznámení se základní teorií a terminologii vzhledem k redakčním systémům. Důležitost myšlení
„mobile first“ ve všech oblastech na internetu. Orientace ve webovém designu a principech.



Seznámení se základními informaci o redakčním systému WordPress.



Vytvoření a správa základní firemní stránky ve WordPressu.



Instalace pluginů:
o

Pro odesílání emailů.

o

Pro tvorbu formulářů s automatickou odpovědí. (styl zaregistrovat se a dostat jako odpověď
nějaký dokument např. e-book).

o

Napojení na Google Analytics.

o

Optimalizace stránek pomocí SEO.

o

Pro sbírání emailů do služby MailChimp.



Instalace profesionálního vzhledu a ukázka jeho konfigurace. Jako rozšíření může být základy HTML a
CSS.



Ukázka celé případové studie na reálném webu, který se takto budoval od nuly až po finální
zveřejnění.

Výukové materiály:
Každý účastník obdrží speciální výukové materiály odpovídající obsahu školení.

Ukončení školení a výstupní doklad:
Certifikát o absolvování školení s podrobným obsahem.

Profil lektorů:
Výuku vedou lektoři IT, kteří se věnují vývoji webových aplikací více jak 7 let a sociálním sítím a
propagaci na internetu již 5 let.

Ukázky praktických příkladů:

