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Instalacja WordPressa
Bartosz Gadzimski - 2018-11-13 - 17 komentarzy - W: Ogólne
W celu instalacji WordPressa na koncie hostingowym w Zenbox, polecamy skorzystać z
naszego wbudowanego Installatrona.
Aby użyć Installatrona, zaloguj się do Panelu Klienta Zenbox i wybierz z sekcji SERWER
opcję Aplikacje.

Z uruchomionego Installatrona kliknij w pozycję Katalog aplikacji.

Zostaną wyświetlone dostępne aplikacje z podziałem na kategorie, nas interesuje aplikacja
WordPress z sekcji
System Zarządzania Treścią.

Po kliknięciu w pozycję WordPress, w prawym górnym rogu Installatrona wciśnij przycisk
Instaluj tę aplikację.

W kolejnym kroku, wybierz z listy rozwijalnej pt. Domena adres pod jakim ma zostać
zainstalowany WordPress.
W przypadku kiedy aplikacja ma zostać zainstalowana pod adresem domeny głównej pozostaw pole ścieżka puste.

Ostatnim krokiem w podstawowej instalacji WordPressa jest wprowadzenie nazwy
administratora w polu Login Administratora a także hasło w polu Hasło Administratora.

Zatwierdzamy poprzez kliknięcie w przycisk Zainstaluj.

Po zainstalowaniu WordPress będzie widoczny w Installatronie w sekcji Moje aplikacje.

Komentarze (17)
Agata 16.06.2016
11:30:25

Czy ta instrukcja nadal jest aktualna?

Paweł Reczkowski
27.06.2016
10:04:50

Tak, instrukcja jest nadal aktualna.

Dorota 09.01.2017
15:43:32
Marcin Balcerzak
16.01.2017
20:22:32

Czy instalacja WordPressa na panstwa platformie jest darmowa?

Cześć,
jestem z Wam od 20 min (wliczając usypianie syna ;)). Chce
zainstalować WordPress, więc poszukałem instrukcji. No i jest:
https://pomoc.zenbox.pl/kb/articles/370-instalacja-wordpressa.
Ale gdzie ja znajdę opcję zarządzania serwerem, o której na
początku mówi Paweł?
Po napisaniu tego co wyżej dostrzegłem coś takiego jak "panel
klienta". Zalogowałem się tam no i jest :).
Powyższe wklejam jako sugestię do uzupełnienia instrukcji ;)

Paweł Kozioł
25.01.2017
13:54:41

Czy można zainstalować u Was wordpressa podpiętego pod
domenę, którą mam wykupioną przez innego operatora?

Zuzanna Przybyła
17.03.2017
10:24:11

Cześć! Jakby co to zgłaszam, że ﬁlmik w Chromie się nie
wyświetla. Musiałam odpalać na IE (bleee).
Pozdrowienia!

Mariusz
17.03.2017
15:35:44
Paulina
Bednarczyk
03.08.2017
13:25:32

Katarzyna
Miechowicz
14.10.2017
14:33:21
Katarzyna
Miechowicz
14.10.2017
14:33:22
Jan Czyzewicz
27.10.2017
6:49:05

Wciąż w chrome ﬁlm się nie odpala. Coś źle osadzone? :)

Zainstalowałam wszystko zgodnie z instrukcją i na końcu, kiedy
chcę się zalogować na wordpress wyskakują mi gratulację, że
moja domena została zainstalowana....

Paulina mam ten sam komunikat, co dalej?

Paulina mam ten sam komunikat, co dalej?

Dostęp do kokpitu WordPressa ma postać
http://twojadomena.pl/wp-admin
Oczywiście że można zainstalować WP na domenie u innego
operatora trzeba tylko zaktualizować DNS aby wskazywały na
zenbox.pl

Katarzyna Węgier
16.02.2018
19:18:29

Czy instalowany jest wordpress. org czy .com?

Lidia Gryszkiewicz
02.03.2018
12:08:46

Czy trzeba od czasu do czasu aktualizowac Wordpress, a jesli tak
to jak to zrobic tak, zeby nie popsuc / nie usunac czegos na
stronie? Dodam, ze pracujemy na Divi.

Tomek 11.03.2018
21:03:54
Linda Borof
27.03.2018
10:20:11

@Katrzyna Węgier: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Dlaczego nie mogę zalogować sie do bloga? Po instalacji
wordpressa i kliknięciu w adres pojawia się komunikat: Nie udało

się znaleźć adresu IP serwera ze stroną

Sebastian Kotlarz
05.04.2018
19:11:42

U mnie z kolei WP strasznie długo się instaluje. Na Instalatronie
ciągle jest komunikat: "Zadanie jest w trakcie realizacji." A
poniżej: Instalacja: Czekaj ... " Od kilkunastu minut.

Bogumiła Richert
15.04.2018
11:21:21

poszło jak z płatka! dzięki!

