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SÖKMOT OROPT IMERING

BLOGG

WEBBUT VECKLING

KONT AKT

Skövdes genuina webbyrå
Wibergs Web erbjuder webbdesign, webbutveckling, sökmotoroptimering och
utveckling av appar till mycket överkomliga priser. Kontakta Wibergs Web för personliga
referenser! Kommunikation med kund är A och O. Kvalité är A och O. Ärlighet är A och O.
Dessa egenskaper i kombination med lång erfarenhet av branschen är något som
webbyrån Wibergs Web kan erbjuda! Wibergs Web är ingen "klassisk" Wordpress webbyrå
som bara erbjuder Wordpress-sidor med mallar utan har ett betydligt bredare spektrum
och "tänk" än så.

Urval av referenser
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GRUS OCH GULD
Grus och Guld är en medlemstidning som ges ut av
JAK medlemsbank. I tidningen går det att läsa om
ekonomibevakning där man på ett unikt visar
skillnader mellan ”små och stora” ekonomier. Det kan
t.ex. handla om ekonomisk samverkan, alternativa
ekonomiska modeller m.m. Tidningen trycks två
gånger per år och...

HELENS DANSSKOLA
Helens Dansskola är en otroligt populär dansskola –
med allt från barngrupper upp till vuxengrupper.
Dansskolan startade i Lidköping och har efter sin
kraftiga tillväxt även blivit otrolig populär i Skövde.
Webbutveckling Innan Wibergs Web kom in i bilden så
använde Helens Dansskola ett par olika system: Ett för
hantering...
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SKÖVDE FLYGPLATS
Wibergs Web fick i uppdrag att göra en webbplats åt
Skövde flygplats för att öka kännedomen om deras
verksamhet. Flygverksamheten består främst av
affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg, men även en del
arrangemang och aktiviteter utförs på flygplatsen.
Visste du t.ex. att motorflygklubbar är stationerade
inom flygplatsområdet? Skövde flygplats – ett...

ARATON FASTIGHETER
Wibergs Web har gjort en ny hemsida / webbplats åt
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Araton Fastigheter. Araton Fastigheter är ett
fastighetsbolag som grundades 2009 och verkar inom
Skaraborg och förvaltar fastigheter i t.ex. Hjo,
Ekedalen, Gate och Forshem. Personlig service och
kvalité är något som Araton Fastigheter står för. Som
alla moderna hemsidor så...
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alla moderna hemsidor så...

ANIXI AU PAIR
Ett intensivt projekt under några veckor har till slut
mynnat ut i två riktiga snygga hemsidor för företaget
Anixi Au Pair. Grundmallen som använts här
är http://demo.qodeinteractive.com/bridge/ men
givetvis har en del anpassningar gjorts för att kunden
skulle bli så nöjd som möjligt! Att skapa två snygga
hemsidor kan låta enklare...

AJDE
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Ajde Group AB är ett vård- och omsorgsgivande
företag med inriktning för boende för barn och
ungdomar där deras huvudsakliga mål är att göra
skillnad för ensamkommande flyktingbarn. Detta är
helt fantastiskt tycker Wibergs Web och det är extra
roligt att göra en hemsida som betyder det där lilla
extra!...

Webbhotell
- Wibergs Web är en mycket stolt återförsäljare till till FS Data.
FS Data är en både stabil och snabb leverantör av webbhotell som kostar 149 kr / mån
(exkl. moms). Det är extremt viktigt för företag i allmänhet att ha stabila och snabba servar
för sina hemsidor annars kan man mista sina kunder - helt i onödan. Visst - det kostar en
del, men tänk efter- hur många kunder behöver du per månad för att få igen de här
pengarna?

Om man ämnar att flytta sin Wordpress-hemsida och
kan tänka sig att ha kvar mailen där man har den idag, så är WPEngine ett fantastiskt bra
alternativ! Automatiska backuper och återställningar med några knappklick, meddelande
när större uppdateringar görs i Wordpress etc och är man ute efter en snabb hemsida och
vill fokusera på sitt eget innehållet så är detta valet för er! Kostnad för minsta paketet (en
sida) är 29$/månad (motsvarande 258 kr inkl. moms).
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Flytt av befintlig hemsida
Behöver ni hjälp med att flytta er befintliga hemsida till ovanstående leverantörer eller
någon annan leverantör av webbhotell? Lång erfarenhet av olika kontrollpaneler, dnssystem, webbhotell m.m. har gjort att Wibergs Web kan flytta befintliga webbplatser till
andra leverantörer/webbhotell utan problem. Backup av befintlig sajt ingår, testning av
befintlig sajt i moderna webbläsare/smartphones m.m. ingår. Säkerställande av att sidan
fungerar som det gjorde på befintliga ingår givetvis (annars är det ju ingen idé att flytta). En
rapport ingår exakt vad som är gjort och eventuellt om någon/några plugins har blivit
påverkade av flytten. Kostnad: 2499 kr (exkl. moms). Betalar ni inom 5 arbetsdagar från
beställning så får ni dessutom 20% rabatt!

Wordpress Plugins/tillägg
Wibergs Web har gjort en del plugins och några av dessa återfinns nedan:

PDF Generator Crowd API
Att få ut en utskrift i PDF kändes som en relativt lätt uppgift. Det borde finnas plugins som
hanterade detta. Det fanns det också, men jag testade 5-6 plugins som skulle utföra denna
uppgift som inte fungerade för mitt ändamål. Någonstans på vägen hittade jag ett företag
som skapade väldigt bra PDF-filer online direkt från en hemsida – vilket faktiskt var det
enda företag som jag har sett lyckats till 100% med detta. En kontakt togs med dem och
Wibergs Web fick tillstånd att använda deras tjänst och göra en riktigt bra wordpressplugin för att generera PDF'er. Pluginet har vidareutvecklats för att hantera ACF (Advanced
custom fields) på ett relativt enkelt sätt.
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Master Currency WP
Det fanns en hel del plugins på marknaden för att hantera valutor, men de som fanns
hämtade inte sina valutor från Europeiska Centralbanken, bedömdes alldeles för krångliga
att implementera eller så hade de inte all funktionaitet som önskades vid tillfället. Därför
skapades detta plugin för att dels hantera valutor från Europeiska Centralbanken och dels
för att göra det så enkelt som möjligt att visa olika valutor och göra det extremt smidigt att
konvertera mellan valutor. Faktum är att pluginet används för att beräkna
månadskostnaden i realtid för WPEngine ovan ( 29USD=258SEK ) . Läs mer

CSV to html
Anledningen till att pluginet skapades var att det helt enkelt inte fanns någon enkel lösning
på problematiken att få ut html-tabeller från datat som visades från tillägget Visualizer
plugin från flera olika csv filer. En hel hög med plugins finns för att importera csv in i
WordPress men då handlar det ofast om att få datat in i i WordPress databas. Med CSV to
html så presenteras data i realtid från en eller flera csv filer i en och samma tabell. Läs mer

Wibergs Web är en webbyrå i Skövde. 2014 tilldelades företaget utmärkelsen högsta kreditvärdighet av UC. Telefon: 072525 51 12. Epost: info@wibergsweb.se Självklart har företaget F-Skatt.
Drivs av Nirvana & WordPress.
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