
WordPress alapozó tartalomjegyzék

 V01 Bevezető, avagy mit fogok megtanítani?
◦ Mellékletek említése.

 V02 cPanel belépési adatok.
 V02 Adatok mentése és rendszerezése. Letölthető minta: https://olcsoweboldal.hu/?p=78081
 V03 WordPress telepítés Softaculous segítségével. Előre feltelepített WordPress esetén a következő 

videóval folytasd!
 V04 cPanel felület vs. WordPress admin felület.
 V04 Belépés a WordPress weboldal adminisztrációs felületére.
 V04 Az admin felület általános bemutatása. Pár szóban arról, hogy melyik menüpont mire jó.
 V05 Menüpontok létrehozása, szerkesztése, és menüsor létrehozása:

◦ Főoldal
◦ Bemutatkozás (egy képpel)
◦ Szolgáltatások (4 legördülő menüvel)
◦ Referenciák, ajánlások
◦ Blog (2 cikkel)
◦ Kapcsolat vagy ajánlatkérés (kapcsolati űrlappal)
◦ Jogi információs menüpontok: Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, ÁSZF.

▪ Impresszum minta: https://olcsoweboldal.hu/?p=77917
▪ Adatvédelmi, ÁSZF: jogi feladat! Miért? Itt a válasz: https://olcsoweboldal.hu/?p=85692

◦ Blog és Adatvédelmi beállítása a Beállítások alatt.
 V06 Kinézetválasztás: ingyenes vagy fizetős?

◦ V06 Ingyenes kinézet: Astra.
▪ Logófeltöltés
▪ Oldalsáv létrehozása: Kapcsolat, Utolsó cikkek, kereső.
▪ Lábléc beállítása

◦ V07 Felső sáv elrejtése, majd: Fizetős kinézet: THE7. 39$+ÁFA, és sokféle oldal gyorsan 
készíthető belőle. Egy kis ízelítő: https://olcsoweboldal.hu/sablonok/#the7 – A 
https://greenshield.hu/ típusú oldal egy egyszerű, THE7 oldal, amely mégis könnyen felépíthető, 
hasonlót fogunk csinálni belőle. Gyors megoldás, és később könnyen továbbfejleszthető 
komolyabb portállá.
▪ Vásárlás, részletek: http://wordpress.video.hu/?p=93287
▪ Letöltés és telepítés.
▪ Aktiválás és főbb opciók bemutatása.
▪ Bővítmények telepítése: The7 LayerSlider WP, The7 WPBakery Page Builder és The7 

Ultimate Addons for Visual Composer.
▪ Beállítások importálása.
▪ Fő színek módosítása.
▪ Felső kapcsolati adatok beállítása.
▪ Logófeltöltés és csere.
▪ Lábléc beállítása.
▪ Menüpontok szerkesztése.
▪ WP Bakery Page Builder alapok.

 V08 Bővítmények telepítése
◦ Disable Comments
◦ WP Fastest Cache
◦ YOAST SEO (pár mondat róla, címsor, leírás, stb.)
◦ Contact Form 7, alap űrlappal
◦ WP Bakery Page Builder + Addons (THE7-hez jár)
◦ LayerSlider (THE7-hez jár)
◦ További hasznos bővítmények: https://wordpress.video.hu/?p=95445

 V09 cPaneles mentés készítése.
 V10 Végszó: ez csak a kezdet...
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