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KEND DIN WORDPRESS 
SÅDAN PASSER DU DINE PLUGINS 

RISIKERER DU AT BLIVE 

HACKET? 

DU RISIKERER AT BLIVE HACKET 

HVIS DU IKKE HOLDER UDVIDELSERNE TIL DIN 

HJEMMESIDE OPDATERET 
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UDEN OPDATERINGER ER DIN 

HJEMMESIDE FOR SÅRBAR 
Din hjemmesides udvidelser skal opdateres jævnligt. Det samme 

skal din WordPress. 

Hackere finder konstant sikkerhedshuller i både WordPress og udvidelserne til 

WordPress – de såkaldte plugins. 

Udviklerne af WordPress og plugins lukker hullerne, lige så hurtigt som de bliver 

opdaget. 

Derefter sender de nye sikre versioner ud, så brugerne kan opdatere til en version 

uden sikkerhedshuller. 
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Brug opdateringerne og bliv mere sikker 

Bruger du ikke opdateringerne, vil der fortsat være sikkerhedshuller i din 

WordPress og i dine plugins. 

Jo flere opdateringer du springer over, jo flere sikkerhedshuller vil der være. 

Det betyder, at det løbende bliver nemmere for hackerne at ødelægge din 

hjemmeside. 

Med mindre du holder alle dele af din hjemmeside opdateret, bliver hjemmesiden 

derfor mere og mere indbydende for hackerne. 

 

 

DU KAN IKKE UNDVÆRE PLUGINS 
Plugins giver dig flere funktioner til din hjemmeside. Mange af 

dem, kan du ikke undvære. 

Der findes tusindvis af plugins til WordPress, og en del af dem kan du ikke undvære. 

Du skal bruge plugins til for eksempel sikkerhedskopiering, cookie-meddelelse, 

backup og meget andet. 
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PLUGINS FORBEDRER DIN HJEMMESIDE? 
Nogle plugins skal aktiveres i dit navn og med din mailadresse. 

Andre skal du bruge aktivt, hvis du vil have noget ud af dem. 

BlivFundetOnline installerer mindst fire og nogle gange flere plugins på din 

hjemmeside, som du skal kende. 

Når din hjemmeside er leveret, vil du finde flere andre plugins i dit kontrolpanel. 

Dem behøver du ikke vide mere om. Du skal bare sørge for at holde dem opdateret. 

 

 

https://blivfundetonline.dk/
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DU SKAL SELV AKTIVERE ELLER BRUGE FØLGENDE 

PLUGINS: 
Akismet 

sørger for, at du ikke får en masse spam ind på siden. 

Jetpack 

giver dig en overskuelig og simpel statistik samt en række andre ekstrafunktioner. 

UpdraftPlus 

bruges til backup af din hjemmeside, så den kan rekonstrueres, hvis den bliver 

hacket. 

Yoast SEO 

hjælper dig med at søgemaskineoptimere din hjemmeside. 

Pluginet skal ikke aktiveres, men bruges løbende. 

Pluginet fortæller dig, hvordan du selv kan forbedre din søgemaskineoptimering. 

https://akismet.com/
https://jetpack.com/
https://updraftplus.com/
https://yoast.com/
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Få en bedre statistiks 

Du får en mere detaljeret og grundig statistik ved at bruge Google Analytics. 

Google Analytics er ikke et plugin, men en gratis service, som blandt andet holder 

øje med, hvem der besøger din hjemmeside. 

Tag flere backups 

Dit webhotel tilbyder sikkert at tage backup for dig. Men det er en god ide også at 

tage nogle selv. Så er det dig og ikke kun webhotellet, der har kontrol over dine 

backups. 

Sørg for altid at have flere end én backup liggende. 

Dine backups bliver nemlig løbende overskrevet og erstattet af nye backups. 

Hvis du kun har en backup, når du bliver hacket, risikerer du, at den rigtige backup 

bliver erstattet med en backup af den hackede hjemmeside. 

 

 

PRØV SELV 
Find dine plugins i hjemmesidens kontrolrum, og gå i gang med at aktivere og bruge 

dem. 

https://analytics.google.com/
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BRUG DIN TID FORNUFTIGT 
Få en aftale med journalist og webdesigner Dorte Schmidt 

Jeg tilbyder: 

• at opdatere plugins og WordPress 

• at lave backups af din hjemmeside 

• at søgeoptimere din hjemmeside 

RIMELIGE PRISER 
 

▪ Jeg passer din hjemmeside for 250 kroner om måneden eller 2.500 om året. 

▪ Har du brug for hjælp til andet, kan du købe et klippekort med ti klip for 6.000 

kroner. 

▪ Vil du købe mindre end ti timer ad gangen, er timeprisen 650 kroner 

Alle priser er uden moms 
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VENLIG HILSEN 
 

Dorte Schmidt 

kommunikationskonsulent 

webdesigner og journalist (DJ) 

tlf 24 63 34 77 

dorte@blivfundetonline.dk 

BlivFundetOnline 

 

Annebergparken 10A 

4500 Nykøbing Sj. 

CVR: 32745539 

 

 

 

 

 

 

Med guiden her har du fået en meget kort introduktion til plugins og WordPress. 

Kontakt mig, hvis du vil vide mere. Du kan også finde flere oplysninger på nettet. 

 

Guiden er optimeret til læsning på PC og tablet. 

Du finder samme guide optimeret til læsning på mobil på BlivFundetOnline.dk. 

mailto:dorte@blivfundetonline.dk
https://blivfundetonline.dk/
https://blivfundetonline.dk/

