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Handleiding

voor het installeren van WordPress

Wat heb je nodig om WordPress te installeren?
☐☐ Een webhost die aan de minimale eisen van WordPress
voldoet (Zie punt 5)
☐☐ Toegang tot de webserver (FTP). Deze gegevens krijg je
van je webhost.
☐☐ Een webbrowser zoals Firefox, Google Chrome, Safari, etc.
☐☐ De gegevens van je MySQL database
Alles bij de hand? Ga naar www.wordpress.org
☐☐ Download WordPress
☐☐ Unzip het gedownloade bestand
☐☐ Upload de WordPress bestanden op de root van je
webserver.
Het installeren kan beginnen:
☐☐ Open een browser en ga naar:
www.jouwdomeinnaam.com/wp-admin/install.php
☐☐ Volg de instructies op het scherm op.
oo Kies een Taal
oo Vul je database gegeven is.
oo Geef je website een naam
oo Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan
oo Vul je email in
oo Start de installatie
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Extra info
Webhost: Dit is het bedrijf die jou opslagruimte op internet geeft. Voorbeelden van
Webhosts zijn: www.one.com, www.strato.nl,
www.antagonist.nl, www.hostnet.nl,
www.sohosted.com, etc.
Veel webhostings bedrijven bieden ook
een ‘met-1-druk-op-de-knop’ installatie van
WordPress aan.
Minimale eisen: zie https://wordpress.org/
about/requirements/
Webserver: Om contact te maken met jouw
FTP kun je een FTPclient gebruiken zoals
Cyberduck, de verkenner van Os/Windows,
maar je kunt ook Dreamweaver gebruiken.
Voor instructies over inloggen met
Dreamweaver kijk dan hier:
https://www.mijnhostingpartner.nl/client/
knowledgebase/220/Hoe-maak-ik-verbindingmet-Dreamweaver-CC-ftp.html
Webbrowser: Bekijk altijd de voorkeuren
van je browser en controleer de privicy
instellingen.
Firefox: Download de ‘Web developer’
add-on voor firefox. Hier mee kun je zien
hoe andere site zijn opgebouwd.
Google Chrome: Gooi altijd je geschiedenis
leeg. Wanneer deze blijft staan kan hier
misbruik van gemaakt worden.
MySQL database: De gegevens opvragen
van / of het aanmaken van de MySQL
database gaat via de webhost. Neem bij
vragen contact op met jouw webhost.
Wordpress.org: In tegenstelling tot
wordpress.com, kun je bij wordpress.org
thema’s en plugin’s downloaden waardoor je
jouw website naar smaak kan aanpassen.

WordPress is geïnstalleerd!
Je kan nu aan de slag met WordPress. Om in te loggen ga je
naar www.jouwdomeinnaam.com/wp-admin
Meer weten over WordPress? Kijk dan eens naar
‘De snelle handleiding - De basis van WordPress’.

Unzippen: Een bestand unzippen betekent
een bestand decomprimeren dat kleiner is
gemaakt met een compressieprogramma.
Dit kun je doen door met je rechtermuisknop
op het bestand te klikken en ‘hier uitpakken’
te kiezen of te dubbel klikken op het
bestand.

pag. 1 van 3

5

Webhosts
Hieronder vind je een aantal webhostingsbedrijven inclusief de prijzen van het kleinste
pakket met WordPress ondersteuning. Prijzen kunnen afwijken en eventuele acties zijn niet
meegenomen. Kijk altijd bij de webhost voor actuele prijzen en acties. Onderstaande prijsindicatie
is van: 25-08-2015

http://www.one.com/nl/
•
15 GB Hostingpakket
•
Web Editor (geen coderen)
•
WordPress
•
Onbeperkt dataverkeer
•
Onbeperkt aantal e-mailadressen
•
Domein (tarieven van toepassing)
•
Bix
•
Niet goed, geld terug garantie
€1,82 p/maand > €21,84 p/jaar

https://www.strato.nl/hosting/
•
1 gratis domein
•
10 GB webspace
•
1 database
•
1 app-installatie
•
10 GB flexibele mailspace
•
WordPress is inbegrepen in al onze hostingpakketten.
€2,50 p/maand > €30,- p/jaar

https://www.sohosted.com/webhosting/
•
Geschikt voor kleine websites met redelijk veel bezoekers.
•
750 MB webruimte
•
Onbeperkt dataverkeer
•
20 databases
•
Wordpress
•
Inclusief 1 domein
€3,32 p/maand > €39,84 p/jaar
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https://www.antagonist.nl/
•
1 website
•
1 gratis domeinnaam
•
100 GB opslag
•
Onbeperkt dataverkeer
•
Onbeperkt e-mailaccounts
•
Onbeperkt MySQL-databases
•
Onbeperkt subdomeinen
•
75+ gratis apps, zoals WordPress
•
99,9% uptime
•
30 dagen geld-terug-garantie
•
Gratis virus- en spamfilters
•
1-klik installatiesoftware
•
elf back-ups maken en terugzetten
12maanden = €4,99 p/maand > €59,88 p/jaar

https://www.hostnet.nl/webhosting/webhosting-pakketten
•
50 GB schijfruimte
•
100GB dataverkeer
•
50 mailboxen
•
PHP 5.6 & MySQL 5.5
•
Website Maker Lite
•
Joomla!
•
WordPress
•
CakeMail
•
25 MySQL Database(s)
€7,50 p/maand > €90 p/jaar

Meer weten over WordPress? Kijk dan eens naar
‘De snelle handleiding - De basis van WordPress’.
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