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EFNISYFIRLIT 

1.  UNDIRSTÖÐUATRIÐI VEFSÍÐUGERÐAR         
  Hvað er lén, hýsing, gagnagrunnar, cpanel, DNS, FTP, Wordpress, Shopify, viðbætur. 

2.  WOOCOMMERCE VS SHOPIFY        
  Helsti munurinn á Woocommerce og Shopify. Allar helstu aðgerðir. Kerf i sem vinna
  með þessum sölukerfum. Vörur, birgðastaða, sendingar, greiðsluleiðir og stillingar. 

3.  UPPSETNING Á KERFUM OG VIÐBÓTUM        
  Uppsetning á helstu kerfum, viðbótum og stillingum. Vefsíða undirbúin fyrir hönnun.

4.  FORSÍÐA OG UNDIRSÍÐUR         
  Uppbygging á síðum, hvað ber að hafa í huga, allar helstu aðgerðir viðmóts.  

5.  PÓSTLISTAKERFI OG AÐRIR HLUTAR VEFSÍÐUGERÐAR      
  Mailchimp kerf ið, lokafrágangur og tengingar. Sjálfvirk svörun, uppsetning á 
  póstlistum og markpóstum. 

6.  UPPFÆRSLUR         
  Rétta leiðin í uppfærslum og afritun til að hámarka öryggi.   

7.  VEFSÍÐA SETT Í LOFTIÐ         
  Flutningur vefsíðu af vinnusvæði, hvað þarf að hafa í huga og vakta.

8.  GOOGLE ANALYTICS, MARKAÐSLEIÐIR OG AUGLÝSINGAR        
  Frá þinni auglýsingu til "conversion" viðskiptavinar. Val á markaðsleiðum og greining 
  árangurs með Google Analytics og öðrum kerfum. 

9.  AÐGANGSUPPLÝSINGAR         
  Vefslóðir, notendanöfn og lykilorð.
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UNDIRSTÖÐUATRIÐI VEFSÍÐUGERÐAR1 
AÐ VELJA LÉN

Áður en hægt er að hefja uppsetningu á kerfum fyrir vefsíðugerð þarf að velja lén/nafn á vefsíðuna. Ef síðan á að enda á .is þarf að
fara á vefsíðu sem heitir www.isnic.is en einnig er hægt að fara á www.domain.com ef síðan á að hafa .com eða einhverja aðra 
erlenda endingu.

Einfalt er að stofna nýjan tengilið ef aðgangur er ekki til staðar. Eftir það er hægt að skrá sig inn, stilla persónuupplýsingar  
og kaupa .is lén. 

Það eru ýmsar stillingar á bakenda isnic.is, en í flestum tilfellum þarf ekki að breyta neinu nema stillingunni undir "Lén"  
flipanum sem heitir "Áframsending og hýsing",  þar er lénið valið sem á að vinna með og smellt á hnappinn "Flytja hýsingu".
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HÝSINGAR / DNS

Áður en hægt er að velja á hýsingaraðila á Isnic.is eða Domain.com, þarf að kaupa hýsingu og setja upp lénið í DNS. Þetta er gert 
til að hýsingin og lénið geti myndað tengingu á netinu. Það eru margir hýsingaraðilar bæði íslenskir og erlendir en til einföldunar 
mun ég aðeins fara yf ir stillingar tveggja innlendra aðila, ásamt kostum og göllum.

1984.is / TACTICA.is

Kosturinn við 1984.is er full stjórn yf ir öllum aðgerðum og hægt er að vera fljótur að setja upp lén í FREE DNS, gagnagrunna, FTP 
og í raun allt sem þú þarft til að geta byrjað að hanna þína vefsíðu. Farið er í gegnum þær aðgerðir á næstu síðu. 

Kosturinn við Tactica.is er aukin þjónusta við ferlið. Í stað þess að gera allt sjálfur er hægt að senda póst á "hjalp@tactica.is" eftir 
að þú ert búin að greiða fyrir hýsingu og biðja þá um að setja kerf in upp fyrir þig. Þeir senda þér svo FTP aðgang, lykilorð inn á 
Cpanel og Wordpress þegar allt er klárt.

TENGING MYNDUÐ

Þegar lén hefur verið sett upp í DNS hjá hýsingaraðilanum förum við aftur á isnic.is og "Veljum vistunaraðila" í glugganum sem 
við vorum búin að opna áður. Veljum "1984 ehf" eða "Hýsingar.is" (Tactica) eftir því hvar við keyptum hýsingu.



AÐGANGSUPPLÝSINGAR9 Isnic.is
Skráning .is léna   NIC-Auðkenni      Lykilorð
 
Domain.com
Skráning erlendra léna  Notandanafn       Lykilorð  
             
1984.is
Hýsingar    Notandanafn       Lykilorð  

Tactica.is
Þitt lén.is/cpanel   Notandanafn       Lykilorð  

Wordpress
Þitt lén.is/wp-admin  Notandanafn       Lykilorð

Shopify vefverslun 
shopify.com    Notandanafn       Lykilorð    

Google Analytics
analytics.google.com  Notandanafn       Lykilorð  

Google admin
admin.google.com    Notandanafn       Lykilorð  
 
Google Ads
ads.google.com   Notandanafn       Lykilorð

MailChimp
mailchimp.com   Notandanafn       Lykilorð    

Facebook Marketplace
business.facebook.com  Notandanafn       Lykilorð  
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