NETTLØSNING / BLOGG
Vii kan tilby løsninger for deg hvor du
enkelt kan publisere informasjon på web.

Ønsker du å «blogge» om din
forskning og/eller undervisning?

Du kan sikkert ha mange gr
grunner
unner for å publisere
informasjon på web, og da kan kanskje noen av våre
tjenester være aktuelle for deg:

Har du informasjon du ønsker å dele
med andre på web?

VI KAN TILBY FØLGEND
FØLGENDE LØSNINGER FOR
ANSATTE OG STUDENTER
STUDENTER:

Ønsker du å profilere deg selv eller
din forskningsgruppe på web?

-

Wordpress (Blogg)
o

-

Wiki
o

-

du får en Wiki, hvor du kan skrive i tekst
tekst-artikler
artikler sammen med andre.
Tilsvarende som i Wikipedia. Informasjonen kan være åpen eller lukket.

HTML nettsider (stikkord: standard html, CSS,
CSS JavaScript)
JavaScript
o

-

du kan få din egen Wordpress instans,
ofte kalt «blogg» hvor du enkelt kan
publisere informasjon på web.

Er du medlem av en studentgruppe
som ønsker å videreformidle
informasjon videre til andre
studenter på web?

Du kan få opprettet område for å publisere dine nettsider på: FOLK, ORG, og KURS
KURS.
Du må selv vite hvordan du lager HTML sider. Kunnskap om CSS og javascript er også en
fordel.

LAMP (også kalt «egen
«egen driftet løsning
løsning»)
o

LAMP = Linux, Apache, MySQL og PHP: dette er for avanserte
avanserte brukere og som vet hva de
trenger. Vi oppretter område og MySQL database. Resten gjøres av deg. Vi setter krav til både
sikkerhet og sikring mot epost spam.

HVORDAN
VORDAN FÅ OPPRETTET EN «BLOGG»
«BLOGG » / NETTSTED?
Vi trenger en henvendel
henvendelse til oss på https://bs.uib.no
https://bs.uib.no, hvor vi ber om følgende informasjon:
-

Et kort ønsket navn på nettstedet og
hva du ønsker: Wordpress,
Wordpress Wiki
Wiki, HTML eller LAMP

Nettstedet vil ha en nett-adresse
nett
(URL) som ligger under UiB sitt domenenavn.
Mer informasjon
nformasjon om tj
tjenestene: http://webhotell.uib.no
Hilsen

IT avdelingen - Universitetet i Bergen
Offisiell UiB informasjon skal publiseres under www.uib.no
www.uib.no.. Nettsted løsningen som er beskrevet her er for informasjon som
ikke klart faller inn under UiB sin offisielle web profil på www.uib.no

