
Hvordan man ser om det er en god webhotel?
Webhotel er nogen sider som salgere hjemmesider til folk så folk kan lave
hjemmesider
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Nogen gang er der folk som købe en dyr hjemmeside og de kan bare ikke se det eller kom være fra den
fordi de tror at det er bare så let det her og de vil bare ikke se noget der er mere let end det de kan tror

1. Se hvordan webhotels hjemmeside ser ud alt så designet. Hvordan kan det være at et webhotel som
ikke en gang kan lave en fin hjemmeside.

2. Pladsen, Pladsen på sin hjemmeside skal bliv vist i MB eller GB (altså det din pc viser din HDD er i) og
ikke hvor mange sider eller billeder man kan få ind

3. Man skal få et domæne (domæne.dk) det er bare for dumt at betale for et subdomæne
(subdomæne.domæne.dk) når så noget kan man få gratis og det skal man få ved alle tilbuds som
webhotels giver

4. At sin hjemmeside server (Der hvor alle ens hjemmeside filer er på) ejers af dig og så under dit navn (Er
der links til nogen sider som webhotel har få i gang så gå til denne adresse og skriv adresse til siderne som
linksene viser over til og se om de ejers at webhotel. hvis de ejers at webhotel så gå væk for denne
webhotel) (Det gode ved at du ejer adressen er at du kan få den over til en anden webhotel hvis du ikke
mere vil være på den webhotel mere)

5. Søg på Google efter webhotel navn og se hvad andre har med denne (Se kun efter stor sider og ikke
små for de vil bare sige godt om den de har eller webhotelets hjemmeside)
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