Webmaster (Lars Blomgaard)
Formål?
Webmasteren skal administrerer Coding Pirates Sorø´s hjemmeside (cp4180.dk)
Opgavebeskrivelse
● DOMÆNE skal holdes opdateret med system opdateringer, plugins og indholdet.
● Artikler og opdateringer skal kunne sendes til webmasteren som herefter opdatere
hjemmesiden.
● Det er webmasterens frihed, at bestemme hvilken side der køre på serveren. I
skrivende stund er det wordpress som er installeret. Det kræver at der med jøvne
mellemrum bliver udført backup og opdatering af siden (minimum 6 gange om året)
● Det er webmasterens ansvar, at kodeord forbliver stærke og unikke på hjemmeside
og webhotellet, så misbrug nedbringes.
● Det er webmasterens ansvar, at slette og oprette brugere på hjemmesiden og
ligeledes e-mails på domænet.
● Det er Webmasterens ansvar, at DOMÆNE køre HTTPS og ikke http.
● Som webmaster skal du også sende beskeder ud via Facebook, så medlemmerne
kan få vigtige oplysninger.
opagve der skal udføres er udrulning af 2FA
Log in til webhotel (one.com)
Lige P.T. er der Lars Blomgaards log in, som har loginoplysnnigner. Såfremt opgaven
overgår til anden side, så bliver e-mailen ændret sammen med kodeordet.
Log in til hjemmesiden.
Du skal have adgang til hjemmesiden fra webmasteren, derefter gå til
https://cp4180.dk/wp-login.php
Her er der mulighed for oprettelse af en Blog eller en side. Siden vil være permanent, hvor
en blog er dynamisk og vil jo flere historier ligge sig ind i kalenderen.
Det anbefales en statisk side til blivende info og blog for små historier.
FTP adgang.
ssh.cp4180.dk port 22
Det anbefales at der overføres via SFTP da dette er aktiveret på siden.
Denne funktionen anvendes til overførsel af billeder til hjemmesiden under mappen billeder i
rodbiblioteket.
Adgangs koder.
Se på Google drev under passwordmanager og læs vejledningen.
Billeder
HVis der skal publiceres billeder, skal det være af effekter og ikke af børn. Vi skal have
samtykke for publicering af billeder.

E-mails
der er oprettet følgende
formand@cp4180.dk
kasserer@cp4180.dk
webmaster@cp4180.dk
kommunikation@cp4180.dk
Der oprettes “forward”, dvs at din personlige e mail bliver sat ind under den respektive e-mail
og derved forwardes e-mails til din personlige e-mail.
Vær opmærksom på at du svare med den rigtige e.mail og ikke din personlige

Vedligehold af siden.
Oprettelse og sletning af gamle og nye brugere.
Hold øje med opdateringer til Wordpress skabelonen.
Hold øje med opdateringer plugins og uddaterede plugins
Tidsforbrug
Det anslås, at det kræver 5-10 timer årligt i vedligehold.

