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Dagens agenda

• Online tilstedeværelse

• Kravspecifikation til website og -shop

• Google-konto - Google+

• Hjemmeopgaver

Og så - ”hands on”…
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Thomas Sloth, i-Strategi
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#1 – Din online tilstedeværelse

Agenda

• Er du tilstede online?

• Kravsspecifikation til website/webshop

• Hjemmeopgaver



ER DU TILSTEDE ONLINE?



Er du tilstede online?

• Hvor mange har en hjemmeside?

• Hvor mange har en hjemmeside der aktivt 

bidrager til deres forretning?bidrager til deres forretning?



Flere millioner nye arbejdspladser I 
Europa

De store vokser

Vækst din virksomhed, hurtigere…

7

SMV’ere som udnytter online korrekt
vækster 4-8x hurtigere

Europa

Online virksomheder eksporterer
dobbelt så meget

De store vokser

Allerede 7-8% af BNP



HVAD BESTÅR DIN ONLINE 
TILSTEDEVÆRELSE AF?



Hvad er online tilstedeværelse?

Online tilstedeværelse

=

Hosting + Platform +Indhold + Funktionalitet



Hosting

• Hosting sørger for at din webside kan tilgåes 

døgnet rundt fra hele verden



...og hvad koster det?

+1mio 257,31kr

(inkl. første 
års hosting)



CMS platform

• Mulighed for nem 
redigering via WYSIWYG

• Genbrug af 
funktionaliteter på tværs

• Undgå at alle skal opfinde 

Den perfekte platform findes 

pr. defination ikke ☺• Undgå at alle skal opfinde 
alt fra bunden

• Som standard basis 
præsentation af indhold

• Mulighed for udvidelser af 
funktionalitet (evt. med i 
standard)

pr. defination ikke ☺



Indhold

• Alt hvad I skriver på website

– Om os / firmaprofil

– Medarbejdere

– Produkter– Produkter

– Referencer

– Blogs 



Funktionalitet på websitet

• Alt det der ikke er standard tekst / billeder

– Kontaktformular

– Webshop

– Produktkatalog– Produktkatalog

– Pris beregner

– Live chat

– Og mange flere muligheder



HVAD ER DINE MULIGHEDER?



Hvad er jeres muligheder?

• Hvem af jer ved I har et CMS system?

• Hvem af jer ved hvordan I redigerer på 

hjemmesiden?hjemmesiden?

• Hvordan redigerer I jeres hjemmeside nu?



Hvad bør I gøre?

• Lave ny hjemmeside eller fortsætte med 

eksisterende?



Overvejelser vedr. ny hjemmeside

• Hvordan skaber et skifte værdi for dig?

– Mulighed for redigering / opdateringer

– Grafisk opdatering

– Tilpasning til mobil/tablets– Tilpasning til mobil/tablets

– Omkostninger (Licens, hosting, redigering)

• Hvad er alternativerne?

– Fortsætte med eksisterende system?



Hvad koster et nyt website?



Uanset platform...

• ..Skal I gentænke jeres hjemmeside

Indhold Funktionaliteter

Menu Konverteringer

Design



Webshop



Webshop – Hvad skal jeg kunne?

• Html-sproget?

• Gode tekster (DC-gift)

• Gode billeder

• SEO• SEO

• Online Markedsføring

• Optimere interne 
arbejdsprocesser

• GODT KØBMANDSSKAB!
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Webshop - hvad skal jeg bruge?

• En GOD webshop

• Betalingskort-Aftale

• Økonomisystem

• Pakkebord

• Lagerplads• Lagerplads

• Emballage

• Fyld, tape m.m. 

• Distributør/labels/frimærker

• Leverandøraftaler 

• TID! – Prioriter 

i-Strategi v/Thomas T. Sloth
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Tre typer af webshops

• Specialprogrammeret til dig
– SmartGuy, navnesutten.dk…

• Closed source

– DanDomain, shopify…– DanDomain, shopify…

• Open source

– Magento, Prestashop…

Thomas T. Sloth - www.i-Strategi.dk



Specialprogrammeret til dig

Case: NemmeGaver.dk (smartguy.dk)

Fordele:

– Du får det, som du vil have det!

Ulemper:

– Store omkostninger!!!

– Stor viden om webhandel

– Alt falder tilbage på dig selv…

Thomas T. Sloth - www.i-Strategi.dk



Hvad er open source?

Fri Software, hvor alle har ret til at:

• Se kildekoden

• Bruge softwaren

• Ændre kildekoden• Ændre kildekoden

• Distribuere softwaren

• Men, open source-produkterne kan sagtens koste 
noget!!!
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Closed source - Fordele

Case: Dandomain

Fordele:
• Minimale opstartsomkostninger (leje)

• Faste omkostninger• Faste omkostninger

• Let at gå til uden it-indsigt

• Kundeservice på dansk

• Høj sikkerhed

• Godt købsflow

• Tilkøb af moduler efter behov

• Opdateres løbende – også med nye features

• SEO

• God introduktion til e-handel
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Closed source - Ulemper

Ulemper:

• Begrænsninger fra leverandør:
– Skalering: sprog, antal shops

– Statisk opbygning og design

– Nye features– Nye features

– Online partners adgang

• Dyrt/umuligt selv at udvikle features

Konklusion:

• Solid og tryg.

• Bedst til nybegyndere og mindre webshops
Thomas T. Sloth - www.i-Strategi.dk



Cloed Source webshops

Nogle eksempler, men der er flere…

• Dandomain

• Scannet

• Dynamicweb• Dynamicweb

• Wannafind Hosted Shop

• SmartWeb

• Shoporama

• Shopify
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Open source - Fordele 

Case: Magento

Fordele:

• Uafhængig af leverandør

• Ingen månedlig leje (kun serverplads)

• Der er tænkt STORT• Der er tænkt STORT

• Nem integration

• Super skalering af sprog og flere shops

• Ændre design og funktionalitet

• Færdig med: ”…det kan ikke lade sig gøre”

• Tilkøbe billige moduler

• SEO
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Open source - Ulemper

Ulemper:

• Kundeservice?

• Kræver stor serverkapacitet

• Lidt komplekst

• Pas på med at hente/opdatere moduler…• Pas på med at hente/opdatere moduler…

• Det kan være dyrt at købe billigt

Konklusion:

• Stor frihed.

• Bedst til erfarne webshops
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Open Source webshops

Nogle eksempler, men der er mange flere…

• Magento

• PrestaShop 

• Oscommerce

• ZenCart• ZenCart

• VirtueMart /redSHOP (Joomla)

• Ubercart (Drupal)

• WooCommerce (Wordpress)
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Når du skal vælge..

Kan du læse lidt om de forskellige webshops her:

• Blog om webshops (kun internationale)

• Amino.dk
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Tjekliste (ikke komplet)

• IT-Kompetencer i virksomheden? (Behovet for support)

• Pris – Hvad må den koste?

• Målgruppe

• Antal af produkter
– Varianter: størrelser, farver

• Design (responsive?)

• Brugeroplevelse – specielle features?• Brugeroplevelse – specielle features?
– Mere end dankort?

– Skrive et kort?

– Sms

– Billedernes funktion

• Målgruppe

• Når shoppen er på toppen… 
– Skalering

– Salg til udlandet

• Hvad er det mindste, du kan leve med?

• Lav et sitemap på papir

• Find gode eksempler på nettet – og kontakt dem!

Få evt. udarbejdet en kravspecifikation med IBIZ-centeret



Integration 

Programmer/partnere



Integration - Få styr på bøvlet

• Betaling
– Nets, epay, Paypal…

• Økonomi / Lagerstyring• Økonomi / Lagerstyring
– Nets, Klarna

– Navision, C5, e-conomic, Visma

– Evt. med POS (kassen i butikken)

• Logistik
– PostDanmark, GLS…

• Salg
– Partners fx Amazon, eBay, pricerunner/kelkoo, spar30.dk, 

Tradedoubler, affiliates…

• Telefon/adresse-opsalg

Hvad har du brug for?



Can't Live With Them/Can't Live Without Them

• Fragt – integration?

– PostDanmark

– GLS, DLH og andre Fragtmænd mm.

Logistik eksternt

– GLS, DLH og andre Fragtmænd mm.

• Send til arbejdspladsen ☺

• Fri fragt?

• Returfragt – Undgå det! 
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BLIV FUNDET LOKALT



To do – Google konto

• Opret en Gmail på Google (Google-konto)

• Opret dig på Google+

• Opret din lokale virksomhed på Google+

• Sammenkæd website med Google+• Sammenkæd website med Google+

• Skriv opslag

• Få venner – mange venner!

































Opret Google konto

… og Google+











HJEMMEOPGAVER



Opgaver til næste gang

1. Tag en aktiv beslutning om din hjemmeside 
eller  webshop 
– God nok – eller ny?

2. Find 2-3 konkurrenter indenfor branchen der 
gør ”super godt” – og bliv inspireret

3. Lav et simpelt sitemap over din hjemmeside


