סילבוס הקורס
DRAG & DROP

פרק  - 1תכנון האתר
שיעור מושגים
אפיון האתר
מבוא לוורדפרס
יצירת Wireframe
בחירת פלטת צבעים

פרק  - 3פיתוח האתר
הכרות עם אלמנטור )חלק א'(
הכרות עם אלמנטור )חלק ב'(
הכרות עם אלמנטור )חלק ג'(
הירו סקשיין
ייבוא תבניות מוכנות
הוספת בר תחתון
אלמנט המלצה
יצירת גלריית תמונות
הוספת טופס הרשמה לניוזלטר
חיבור טופס הרשמה למערכת דיוור

פרק  - 2הקמת תשתיות
רכישת דומיין ואחסון
התקנת וורדפרס באתר
סיור במערכת וורדפרס
שינוי סיסמא
התקנת תבניות ותוספים
מבנה קישורים
יצירת עמודים
יצירת תפריט ראשי
יצירת פוטר
הגדרת עמוד הבית

פרק  - 3המשך
יצירת טמפלטים לשימוש חוזר
תכנון עמוד אודות ואלמנט וידאו
אלמנט דירוג כוכבים
אלמנט תיבת תמונה
קישורים מותאמים ומפרידון צורה
יצירת בלוג עם וורדפרס
יצירת בלוג עם אלמנטור
עמוד יצירת קשר

סילבוס הקורס
DRAG & DROP

פרק  - 4תכנון האתר
התאמת האתר למובייל )חלק א'(
התאמת האתר למובייל )חלק ב'(
גיבוי האתר
התקנת תעודת SSL
התקנת Google Analytics
בדיקת מהירות האתר
האצת מהירות האתר – כיווץ תמונות
האצת מהירות האתר – זכרון מטמון
האצת מהירות האתר – חיבור לCDN
יצירת מודעות פופ-אפ
קידום האתר בגוגל ) Yoast SEOחלק א'(
קידום האתר בגוגל  Yoast SEOחלק ב'(
קידום האתר בגוגל ) Yoast SEOחלק ג'(

)*בקרוב(
פרק  - 6קורס דיגיטלי
הקמת אתר קורסים דיגיטליים
סיור במערכת
הגדרות כלליות
יצירת שלד הקורס
הדגמת יצירת קורס
יצירת פרקים ושיעורים
יצירת מבחנים וסוגי שאלות

פרק  - 5חנות אינטרנטית
חנות אינטרנטית עם Woocommerce
הוספת מוצרים לחנות
מוצר עם וריאציות
קבוצת מוצרים
מוצר שותפים
מוצר וירטואלי/להורדה
הגדרות מוצרים
הגדרות מסים ומע"מ
הגדרת משלוחים
קבלת תשלומים
חיבור סליקת אשראי
הגדרת חשבונות ופרטיות
הגדרת מיילים וחיבור למיילצ'ימפ
הגדרות מתקדמות
יצירת קופונים
ניהול הזמנות

פרק  - 6המשך
הנפקת תעודות דיגיטליות
משימות הגשה
הרשמה והתחברות
חלוקה לקבוצות לימוד
מכירת הקורס עם ווקומרס
בניית משפך שיווקי עם Cartflow

תכני העשרה
DRAG & DROP

תכני העשרה
הגדרת מייל עסקי בחינם
חיבור דומיין  co.ilלאחסון חו"ל
יצירת לוגו לעסק בחינם וב 5דקות
הדרכה על מערכת הדיוור Mailchimp
מאגר תמונות חינמי לעיצוב האתר
הורדה ועריכה של קבצים גרפיים לעיצוב האתר
פתיחה ועריכה של קבצי  epsבחינם
סקירה אלמנטור פרו – פיצ'רים נבחרים
הרכבת הצעת מחיר וחוזה עבודה מול לקוח

