Check bij SoPressed:
• Dropboxmap gedeeld?
Dropboxmap opgeschoond?
Haal eruit wat niet (meer) voor je website of voor ons relevant is.
• Toegangscode beheerder dashboard website(s) voor SoPressed
• “noodingang” : inlog FTP/controlpanel hosting verstrekken
• Verwerkersovereenkomst tekenen als je de AVG serieus neemt
• Care Plan kiezen (SoLITE / SoComfort / SoCherish)
Feest! We zijn klaar
It’s a wrap!

Or Crap… Als je iets vergeet:

Checklist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwijder Admin-gebruikersnaam en zorg voor sterk wachtwoord.
Verwijder gebruikers die niet meer nodig zijn
Verwijder de standaard voorbeeldpagina en post (Hello Word).
Hallo Dolly-plug-in verwijderen.
Activeer Akismet of installeer een ander spamfilter.
Ga naar Instellingen / Algemeen en check de Sitetitel en Tagline. (Google
maar eens op Just another Wordpress site)
Schakel e-mailmeldingen en gebruikersregistratie uit.
Schakel het privacy filter uit zodat de site door de zoekmachines wordt
gecrawld.
(Dit is te vinden onder de sectie Lezen).
Stel de permalink-structuur in op het berichttype: titel bericht.
Zorg ervoor dat elke pagina een aangepaste metatitel en beschrijving
heeft.
Zorg dat elke afbeelding is geoptimaliseerd
(en dat je het recht hebt om deze te gebruiken).
Voeg Google Analytics-trackingcode toe (let op juiste instelling).
Maak een sitemap of gebruik die van Yoast.
(tip: Google XML Sitemap-plug-in).
Verifieer de site met de Webmasterhulpprogramma's van Google en dien
uw sitemap in.
Social media-profielen instellen en linken naar die van de site.
Actief op Instagram en LinkedIn: laat SoPressed deze icoontjes toevoegen,
staan niet in Divi opties
Voeg een plug-in voor het delen van sociale media toe, zodat lezers
berichten kunnen delen. (Monarch)
Is de site in een tijdelijke URL gebouwd, ervoor zorgen dat alle
koppelingen zijn bijgewerkt. (Velvet Blues-plug-in)
Controleer vooral de harde links in widgets, omdat deze links niet altijd
automatisch worden bijgewerkt.
Controleer ook je voettekst of andere plaatsen die je mogelijk hard hebt
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gecodeerd in de tijdelijke URL's.
Tip: gebruik links als /contact ipv https://sopressed.nl/contact, dan gaat
dit altijd goed.
Stel 301-omleidingen in bij restyling of permalink-structuur verandering
(simple 301 redirects plugin)
Voer een controle uit om ervoor te zorgen dat de site er overal geweldig
uitziet.
(Tip: Screenfly)
Kijk naar de site op een telefoon en tablet.
Review calls-to-action op pagina's - heeft elke pagina een doel?
Een e-mailplatformservice instellen (ik gebruik MailChimp).
Maak een sjabloon.
Voeg de e-mailregistratiecode toe aan de website (API Key).
Zorg dat je een mooie Over mij/Over ons pagina hebt.
Meestal de meest bezochte pagina na de homepage en contact.
De beste conversies en langdurige relaties onstaan niet zelden op deze
pagina waarin je vertelt wie je bent, wat jou/jouw bedrijf uniek maakt:
wanneer de bezoeker een klik en/of herkenning ervaart.
Test alle e-mailadressen die op de site staan, inclusief formulieren.
Zorg dat alle inzendingen in de database terecht komen. Wat heb je aan
een knaller van een leadmagnet als de leads niet doorkomen? (Beste keus:
Gravity Forms, alternatief bij Divi: Divi DB beiden zijn een betaalde
plugin, inbegrepen in alle pakketten)
Leeg database inzendingen regelmatig na de opslag/export van
inzendingen (AVG)
Zorg dat email via de website via een mailserver wordt verzonden en
gelogd: (SMTP mail, WP Mail log). Check dit regelmatig.
Zorg dat er een regelmatige geplande back-up van de website is. Vertrouw
niet op hosting als dat niet duidelijk in het pakket is opgenomen.
Download een kopie van de site en sla deze op in DropBox of op een zipdrive.
Met plugin Duplicator kun je een Zip +installer bestand maken waarmee
je je website altijd kunt terugplaatsen/klonen.
Ga je bloggen?
Maak een redactionele kalender voor de volgende maand (of meer)
blogberichten.
PDF’s uploaden (handleidingen, E-Books, folders) kan ook via FTP. Doe
dit rechtstreeks in de “root” waar je ook de mappen wp-content etc ziet
staan. Zo heb je nette links die altijd gelijk blijven https://---.nl/ebook.pdf en kun je het bestand via de root vervangen zonder dat je
redirects hoeft in te stellen.
AVG Stappenplan doorlopen voor jouw onderneming, tenminste de 5
stappen voor je website.

Niet vergeten:
•
•
•
•
•
•

Persoonsgegevens wissen die niet meer relevant zijn
Verwijder/deactiveer plugins die niet altijd aan hoeven staan.
Linken op LinkedIn
Training Divi/WordPress ingepland of al gedaan?
Ingeschreven voor de mailinglist van SoPressed?
Review schrijven voor SoPressed op LinkedIn, Google of Facebook

WWW & Wordpress = een altijddurend werkwoord. Dit heeft voor- en nadelen.
Als alles up-to-date is komt Wordpress, je Thema of één van je plugins wel weer met
een update. Of de overheid bedenkt een nieuwe regel.
Haal adem, relativeer.
Niet elke update hoeft direct te worden gedaan. Wacht gerust een paar weken. De
meeste bug’s worden kort na de update gevonden en verbeterd, juist doordat het op
grote schaal wordt gebruikt is achterover leunen ook een strategie.
Alleen een beveiligingsupdate moet direct worden gedaan, dit gaat vaak automatisch of
zit al in je servicepakket.
Heel veel plezier met je website,

