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VERKTYG
 » Vad är sidans meta-text (SEO)? 

Denna sammanfattande texten 
visas på Google-sökresultat och 
vid delningar i sociala media. 
Texten får vara max 155 tecken, 
inklusive mellanslag och punkt.

 » Analys
För att du ska ha tillgång till 
Googles tjänster (Analytics och 
Search Console) krävs att du har 
en Gmail-adress, vilken?

 » Webbhotell
Vad är inloggning till 
webbhotellets kontrollpanel?

SIDOR
Vilka sidor ska sidan innehålla? Vår musikportal är 
omfattande och innehåller det mesta en musiker kan 
tänkas behöva, både vad gäller sidor och funktioner.

SE VÅR DEMO

Fundera på vilka funktioner som är aktuella för din sida 
så ”släcker” vi inaktuella funktioner.

Framsida, undersidor, blogg, butik, annat?

 » Logotype
Logotype ska levereras som png eller eps. 

 » Bilder
Bilder ska levereras som separata bildfiler i jpeg- eller 
png-format. De får inte levereras inbäddade i Word- 
eller PDF-filer.

 » Bildformat
Sidhuvud liggande minst 2000 x 1000 pixlar. Övriga 
bilder minst 1200 x 1200 pixlar. 

 » Texter
Texter ska levereras som Word eller RTF-filer, inte som 
PDF eller Powerpoint etc.

 » Färger
Önskemål om färgval?

 » Navigation
Rubriker, brödtext, knappar, bakgrunder.

 » Önskemål om typografi? 
Vi använder Google fonts.

 » Vad är sidans rubrik och underrubrik?
Exempel titel och slogan:

Ravenscry – Metal band from Italy

FUNKTIONER
 » MP3 spelare

Sidan har en MP3 spelare för 
smakprov (se demon). Om du 
vill använda denna funktion, så 
behöver vi aktuella spår i MP3-
format.

 » Streaming
För streaming från externa musik-
sajter, så behöver vi länkar.

För streaming från egna sajten 
krävs ett kraftfullt webbhotell 
utan begränsningar. 

Var finns din musik? Lista önskad 
ordning på låtarna.

 » Turnélista
Vill du ha en turnélista? Lista de 
första spelningarna.

 » Sociala medier 
Videor som  läggs upp på 
YouTube måste vara offentliga. 

Förbered en lista med länkar för 
Instagram, Twitter, Facebook 
m.m.

WEBBSHOP
Har du köpt till webbshop? (Woo commerce). 

 » Produkter
Vad ska du sälja? CD, DVD, vinyl, merchandise, annat?

 » Betalningssätt
Hur ska du ta betalt? Alternativen Paypal, manuell 
Swish och Betalning vid leverans ingår, andra 
leverantörer kan läggas till mot tillägg.

 » Leverans
Hur ska varorna levereras? Fraktkostnad?

Vilken email ska beställningarna skickas till?

https://skivtryck.se/demo/ravenscry
https://fonts.google.com

