
SJEKKLISTE FØR LANSERING AV WEBSIDE

Dato Oppgave

INNSTILLINGER

Har du riktig navn og «tagline» under Innstillinger -> Generelt? «Just another WordPress blogg» 
bør IKKE stå der :-))

Har du fjernet haken under Innstillinger -> Lesing, slik at søkemotorer nå kan slippe inn?

Har du sjekket at permalenkene er satt slik du vil ha dem under Innstillinger -> Permalenker?

Har du installert sikkerhetsplugins?

Har du lagt inn en plugin som tar hånd om backup av websiden?

Har du sørget for at backup plugin tar regelmessig backup, så du slipper å gjøre det manult?

Har du ett passord som er minst 15 tegn langt på administratorkontoen din?

Har du sjekket brukerprofilene dine, slik at «Vis navn offentlig som» IKKE er det samme som 
brukernavnet ditt?

OPPRYDDING

Har du slettet alle plugins du ikke trenger og ikke skal bruke?

Har du slettet alt demoinnhold som «Hallo verden» innlegget, og «Test side» siden? Har du 
slettet alt demoinnhold som evt .fulgte med themet?

Har du slettet alle themes som ikke er i bruk? (Du kan la ett av standard WordPress themene 
ligge igjen i tillegg til det du bruker).

SØKEMOTOROPTIMALISERING

Har du installert Yoast SEO?

Har du gått gjennom innstillingene og haket vekk sider som ikke skal indekseres?

Har alle innlegg og sider gode titler?

Har du sørget for å fylle inn SEO tittel og metabeskrivelse på alle innlegg og sider?

Har du optimalisert alle innleggene? Dvs brukt søkeord aktivt, brukt søkeord i overskrifter, 
alternative beskrivelser på bilder osv.

ER ALLE SIDER PÅ PLASS?

Har du en «Om meg» side som presenterer deg for potensielle kunder?

Har du en kontakt side som gjør det enkelt å kontakte deg?(Du MÅ ikke ha et kontaktskjema)

Kommer det tydlig fram hva som er hensikten med websiden? Hva du selger, hva du tilbyr av 
tjenester, osv?

FØR LANSERING

Har du lagt inn sporingskode for Google Analytics?

Har du opprettet «Verktøy for nettredaktører» konto? (Heter nå Search Console)

Har du lastet opp nettstedkart til ovennevnte konto?

Har du lagt inn Facebook Pixel for sporing av besøkende?(smart å legge inn for å samle data selv 
om du ikke skal annonsere enda)

Er alle engelske tekster oversatt til norsk?(Comments, search this site, osv)
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