
Tjekliste !!
Sådan får du den perfekte hjemmeside  - som kan det den 
skal og styrker din forretning.!
!!
Systemkrav:  (print ud og gennemgå med din potentielle udbyder)!!
Generelt anbefaler jeg wordpress!!
Regel nr. 1)  Vælg noget der er simpelt opbygget. !!
Du skal selv være i stand til at oprette nye sider og redigere ALLE tekster på din 
hjemmeside.!!!
!
Regel nr. 2) Hjemmesiden skal være responsiv. !!
Det vil sige at den skal opføre sig ordentligt på pc, tablet og mobiltelefon. Masser af 
firmaer sælger stadig hjemmesider, hvor dette ikke er tilfældet. Det giver mega 
bagslag f.eks i Google.!!!
!
Regel nr. 3) Gennemskuelig support!!
Er der support? Hvad koster den? Hvordan beregner de prisen? Det er virkelig 
ærgerligt hvis du ikke kan få hjælp hurtigt og til en rimelig pris. Så DØR din 
hjemmeside!!!!
!
Regel nr. 4) SEO optimeret!!
Det er MEGA vigtigt at du har adgang til at lave SEO (søgemaskineoptimering) Du 
skal som minimum have adgang til at ændre i titelbeskrivelser og Metabeskrivelser.!!
Igen anbefaler jeg Wordpress der har et super værktøj til dette.!
Uden søgemaskineoptimering - færre besøgende og færre kunder.!!!



!
Regel nr. 5) Forstå hvad du køber - får du håndjern på?!!
Der findes 2 slags hjemmesidesystemer. Faste systemer og Open Source. !!
Faste systemer er udviklet af et enkelt firma og deres partnere. Eksempler er 
one.com, weebly.com vistaprint.com 123hjemmeside.dk oa.!!
Open Source systemer er f.eks: Wordpress, Umbraco, Joomla !!
Med et fast system er du låst fast til det firma der har udviklet det. Det kan være 
ok og siderne fungerer sikkert fint - men du har ikke meget mulighed for at få 
ændringer eller få opfyldt specielle design eller funktionalitetsønsker. !!
Du er også ofte nødt til at betale et mdr. abonnement.!!
Med et open source system har du total frihed. Du kan selv vælge hvem der skal 
hjælpe dig med din side, og du kan slippe for at betale abonnement. !!
Du får et system der hurtigt kan ændres efter dine ønsker.!!!
!
Regel nr. 6) Vil du betale for altid eller kun én gang.!!
En forlængelse af punkt 6. Tænk dig godt om. Hvis du har en hjemmeside hvor du 
skal betale for noget hver måned eller hvert år, hvad koster din hjemmeside så efter 
1 år, 2 år 5 år 10 år? !!
Kan det bedre betale sig at købe en hjemmeside én gang for alle?!!
PAS PÅ. Mange firmaer tilbyder en grundpris + tilkøb af moduler. Og så tager 
de betaling pr. modul pr. måned. Det kan blive rigtig dyrt i længden.!!!
!
Regel nr. 7) Du skal sikre dig at din udbyder kan hjælpe dig med 
sociale medier.!!
Kan du integrere facebook og andre sociale medier på din hjemmeside? Ser det 
godt ud når du deler noget fra din hjemmeside på Facebook oa? !!!!

http://one.com
http://weebly.com
http://vistaprint.com
http://123hjemmeside.dk


Regel nr 8) Du SKAL have eller kunne få adgang til Back End. !!
Back End er der hvor mekanikken spiller på din hjemmeside. !!
Hvis du ikke har adgang eller din udbyder ikke kan putte ting ind her, så er der en 
hel masse der ikke kan lade sig gøre.!!
Du skal kunne putte en html kode ind (f.eks fra et booking system eller facebook 
like boks) Du skal kunne lægge en tracking kode ind, for at spore hvor mange 
besøgende du har, eller hvis du gerne vil have en pop up på din side.!!!
!
Regel nr. 9) Nem billed-upload og behandling !!
Billeder er meget vigtige på din hjemmeside. Det skal være nemt at putte billeder 
ind og gøre dem større eller mindre på siden. !!!
!
Regel nr. 10) Host på en god server.!!
Sørg for at få en server der har både god hastighed og hvor man kan komme i 
kontakt med et menneske hvis noget går ned. Jeg anbefaler webhosting.dk!!!
!
Krav til dig selv:!!
1) Få klarhed over hvad du tilbyder og til hvem.!!
Skriv til din kunde. Direkte og præcis kommunikation. Tilbyd pakker og konkrete ydelser. 
Hav fokus på deres udbytte af din service, ikke hvordan din service er konstrueret.!!
!
2)   Har du viljen til at arbejde med en plan og en struktur?!!
Beslut dig for om du vil være seriøs med din hjemmeside. Sæt tid af i din kalender og 
arbejd fokuseret på at få den færdig. Din virksomhed afhænger af det. !!!!!



3)   Beslut om du vil bruge tid eller penge på din hjemmeside!!
Nogle mennesker har tiden og evnerne til at sætte sig ind i teknik. Andre har ikke. Erkend 
om du elsker at dimse med hjemmesider eller hader det. Hvis du er én af de sidste, så tag 
én gang for alvor en beslutning om, at du vil have hjælp, og find så én der kan hjælpe dig. !!
Lad være med at finde en der vil gøre det gratis. Du får ikke en professionel service, og 
tjenster har det med at udløbe.!!
Du kan starte med en gratis overblikssamtale hvis du er interesseret i, at vi skal hjælpe dig 
her i Praktisk Praksis.!!
!
4)   Find gode billeder til din hjemmeside!!
Brug lidt tid og penge på gode billeder. Få taget portrætfotos og evt. billeder af dine lokaler 
eller køb billeder fra f.eks shotterstock.dk.  Der ligger også et link til andre billeddatabaser 
her. http://praktiskpraksis.dk/liste-praktiske-vaerktoejer/!!!
!
5)   Sørg for at få den nødvendige viden om, hvordan du får den 
perfekte hjemmeside.!!

http://shotterstock.dk


Der er en masse ting du kan gøre for at få den perfekte hjemmeside. Sørg for at 
indsamle viden inden du går igang, så du ikke bare gætter dig frem. Det er spild af 
tid og tid er penge. !!
Hvis du virkelig vil igang med dit firma eller projekt, så tag det seriøst og uddan dig.!!
Jeg kan selvfølgelig kun anbefale at du tager kurset “ Sådan får du den 
perfekte hjemmeside” !!
Her får du al den viden du skal bruge og overblik, så processen glider langt 
nemmere.!!
Du er altid velkommen til at stille dine spørgsmål enten på telefon 53342149 eller 
email helle@praktiskpraksis.dk!!
Vi ses online!!
Mvh Helle Buttrup - rådgiver og idéudvikler i PraktiskPraksis.dk!

mailto:helle@praktiskpraksis.dk
http://PraktiskPraksis.dk

